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BEVEZETÉS
Közel tizenöt éve tanitok középfokú gépjárműjavító szakem
bereket nevelő-képző szakközépiskolában mérnöktanárként.
Ezt megelőzően hat évet dolgoztam gépészmérnökként olyan
járműjavító üzemben, ahol közvetlen vagy közvetett munka
társaim műszaki technikumban vagy később szakközépiskolá
ban érettségizett fiatalok voltak. Én magam is gépipari
technikumban érettségiztem.
Módomban áll személyes üzemi tapasztalataimat összevetni
Autójavító Vállalatok, VOLÁN Vállalatok igazgatóinak, fő
mérnökeinek véleményével a fiatal autójavító szakemberek
felkészültségéről.
Vizsgálataim során bizonyítottá vált, hogy a népgazdasági
igény és a középfokú gépjárműjavító szakemberképzés között
feszültség van.
Feltételezhető, hogy a probléma általánosabb, a középfokú
műszaki szakképzés más szakcsoportjaira is jellemző.
A közúti motorizáció fejlődése az elmúlt 15-20 évben mind
mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban ugrásszerű. A jármükonstruktőrök arra törekedtek, hogy az autó minél több
kényelmi, forgalombiztonsági és gazdaságossági igényt elé
gítsen ki. Ezt jelzi a jármüvek gyakori tipusváltása, szer
kezeti egységeinek egyre bonyolultabbá válása. Mindehhez
egy monoton emelkedő energia és nyersanyag-félkésztérmék
árszínvonal társul, ami a járműjavító szakember gazdaságos
ságot szolgáló döntési képességét igényli abban, hogy a
javítandó gépkocsiban mely alkatrész javítható, mely se
lejtezhető.
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A szakmai követelmények változásai szükségképpen előidézték
a középfokú gépjárműjavító szakemberek ismeretanyagának vi
szonylag gyors átválthatóságát a jármüjavitás széles terüle
tén belül esetleg a kiszolgáló rokon szakmákra is. Unnék
szükségességét az előre alig prognosztizálható gazdaságpoli
tikai döntések miatti szakmaszerkezet-változás indokolja.
A technikai haladás a jármüvek gyors tipusváltozását, kor
szerűsödését eredményezi. Ezzel a fejlődési folyamattal csak
olyan szakember képes lépést tartani, aki ismereteit gyorsan
képes megújítani.
Az MSZMP XII. kongresszusa határozatának V. 4. pontja ezt
igy fogalmazta meg: UA középfokú oktatás eredményesebben fe
leljen meg a korszerű szakmunkás és szakemberképzés igényei
nek. Az általános műveltségen túl adjon olyan szakmai isme
reteket, amelyek más, rokon területeken is viszonylag könynyen hasznosíthat ók.
Ezekkel a szigorú követelményekkel szemben állnak a képzé
si idő korlátái.
Az elmúlt években végzett középfokú képesítésű autószerelő
növendékeinkről feltételezhetjük, hogy az adott szakmában
ugyan megfelelő felkészültségüek, de ismereteik nem széle
sek, általánosak. Műszaki alapismereteik biztonságának hiá
nya miatt nehezen sajátítják el a vállalati továbbképzések
anyagát. Pokozott gondot jelent számukra szaktudásuk önerő
ből történő továbbfejlesztése, új ismeretek szerzése.

x A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusa 1980.
március 24-27. 183.1.
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Ezek a vélemények érettségi vizsgákon, vállalati műszaki ta
nácskozásokon, személyzeti vezetőkkel történt megbeszélések
alkalmával fogalmazódtak meg.
Úgy véljük, hogy ez visszavezethető arra, hogy a motorizáció
fejlődésével a középfokú gépjárműjavító szakemberképzés nem
tudott lépést tartani. A művelődésügyi és közlekedésügyi kor
mányzat felismerte ezt a tényt, igyekezett a helyzeten javí
tani. Kitűnt azonban, hogy egy célirányos megoldás a felté
telrendszer hiányossága miatt nem valósulhatott meg. Helyette
az oktatási reform a speciális szakmai képzés felé irányítot
ta a középfokú műszaki oktatást.

.

;

.

A probléma érzékelése inditott arra, hogy tapasztalataimat,
a témában végzett felméréseket, nevelő-oktató munkámat tudo
mányosan elemezve megkíséreljem e feszültség csillapításának
általam hatékonynak tartott lehetőségeit, módjait feltárni,
elemezni, bizonyítani s javaslatokat tenni.
Miután a középfokú szakmai iskolákkal, képzéssel serdülő ko
rom óta szinte együtt vagyok, mintegy kényszerülök vizsgál
ni - hol tudományosan, hol kevésbé tudományosan - ennek az
iskolatípusnak a fejlődését, problémáit, a megoldásokra tett
kísérleteket.
Vizsgálataim, vizsgálódásaim során különböző módszereket al
kalmaztam.
Pedagógus vagyok, munkám során felhalmozódtak a tapasztala
tok. Ezek részben saját munkavégzésem, részben az iskolatí
pusban tanitó kollegák tapasztalatai.
Egyszerű pedagógiai tapasztalás volt ez, amely gyakran spon
tán megfigyelésből táplálkozott.
Igen gyakran kellett tudatos megfigyelést alkalmaznom. Mű• A

•
t.

•
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szaki igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozom, feletteseim,
munkatársaim joggal várják el tőlem, hogy az iskola fejlődé
si vonulatát kövessem. Ennek forrásai az óralátogatások, érettségi-képesitő vizsgák teljes folyamata, megfigyelem a
szakmai tanulmányi versenyek szintjét, követelményrendsze
rét, annak fejlődését, s ezekből a szakmai munkaközösségek
ben következtetéseket vontunk le.
Alaposan megvizsgáltam a tanügyi dokumentációkat, az érett
ségi- kópesitő vizsgák jegyzőkönyveit, az oktatáspolitikai
dokumentumokat, és ezek alapján elemzésekre vállalkoztam.
Irányított beszélgetéseket folytattam a végzett középfokú
gépjárműjavító szakembereket foglalkoztató vállalatok főmér
nökeivel, igazgatóival. Ezek az interjúk tájékoztattak a
végzett fiatalokkal szemben támasztott munkahelyi elvárások
ról.
Természetesen mindezek mellett alapos irodalomtanulmányozást
kellett folytatnom. Bővitettem ismereteimet a hazai, külföldi,
a pedagógiatörténeti, az összehasonlító pedagógiai irodalom
témámhoz illeszkedő müveiből. Oktatási törvényeket, minisz
teri utasításokat, folyó iskolai kísérleteket tanulmányoztam.
Részt vettem szociológiai-pedagógiai felmerésekben, vizsgá
latokban, melyek célja a középfokú végzettségű gépjárműjaví
tó fiatal szakemberek munkakörülményeinek, véleményüknek a
megismerése.
A felsorolt módszerek alkalmazásával kisérelem meg a beve
zetésben megjelölt téma tárgyalását.
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1.

A gépjármüvek térhódítása Magyarországon
A gépjárműjavítás iránti igény növekedése

Az első világháború óta vagyunk tanúi a motorizáció rendkí
vüli előretörésének, fejlődésének. Előfordultak kisebb viszszaesések, a fejlődés iránya azonban egyértelműen növekedés,
s ez a növekedés nem is lineáris, hanem időnként exponenciá
lis. Ez a növekedési tendencia a technikai haladás, a tudo
mányos-technikai forradalom hatása a gépjármű-közlekedésben,
mint rendszerben. E rendszerbe tartozik a jármű, az ember
/vezető, javító, kiszolgáló, felügyelet stb./ és az út.
Tekintsük át röviden, hogyan befolyásolja a tudományos-tech
nikai forradalom a vizsgálat alá vont két részrendszert: a
gépjárműállományt és a javitó-szakemberekkel szemben támasz
tott követelményt.

1.1.

A tudományos-technikai forradalom lényege, hatása a
középfokú szakemberképzésre, motorizációra

A tudományos-technikai forradalom kétségtelenül korunk egyik
legnagyobb horderejű, világméretű folyamata. Jelentősége egye
sek szerint csak a tűz feltalálásához, az emberré válás e dön
tő aktusához hasonlítható. Mások szerint jelentősége a civi
lizáció minden eddigi fordulatán túltesz. E hasonlatok azonrban - mint a hasonlatok általában - nem Írják le pontosan
a jelenség lényegét, csak utalnak arra: korunk tudományos-technikai forradalma, amely egyelőre az iparilag legfejlet
tebb tőkés- és szocialista országokban bontakozik ki, gyöke
res változást hoz az emberi civilizáció történetében.
Közvetve és közvetlenül máris erősen érezteti hatását a nem-
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zetközi viszonyokban, a gazdaságban, a politikában, a társa
dalmi rétegződésben, az emberek gondolkodásában és életmódjá
ban, a társadalom életének minden területén. Nem véletlen,
hogy problémái az érdeklődés középpontjába kerültek.
Az új technika megértése nemcsak a múlt embereinek, hanem
széles tömegeknek is gondot okozhat korunkban, még olyan esz
közöké is, amelyekkel esetleg otthonukban mindennapi kapcso
latban állnak.
A modern technika nemcsak új civilizációt, hanem bizonyos
mértékig új szellemi kultúrát teremtő forrás is.
Jól érzékelhető ez a folyamat a gépjárműjavitás területén
is. Harminc évvel ezelőtt egy autószerelő szakmunkás érzék
szerveire alapozva állapította meg a jármű hibáját /akuszti
kus, vizuális, tapintás vizsgálatokkal/. Nem kell hangsúlyoz
ni, hogy ez mennyi szubjektív elemet tartalmazott, milyen
hosszú szakmai tapasztalat alakított ki viszonylag megbízha
tó Ítélőképességet. Az eszerint dolgozó autójavító segédnek
- vagy mesternek - nem kellett tudnia az elektronika elemei
ről, félvezetőkről, a mikroelektronikáról és még sok korszerű
szerkezeti elemről, melyekről az érvényben lévő gépjármütechnikusi tankönyvből ^ értesülhetünk. Igaz, ezek akkor még nem
is voltaic ismerhetők.
A mai autószerelő szakmunkásnak legalább ismeret szintjén
birtokában kell lenni ezen tudásanyagnak azért, mert a vizs
gálóberendezések, diagnosztikai műszerek működési elve, is-

p

Gion János, Szilvási Bertalan, Tramontini Ferenc: 1979.
Korszerű gépjármüszerkezetek. Kiadja a Közlekedés- és
Postaügyi Mnisztórium Autóközlekedési Főosztálya Buda
pest.
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méreté nem képzelhető el nélkülük, hanem azért is, mert a
korszerű gépjármüvekbe elektronikus egységeket épit be a
gyár, amit esetenként javitani kell.
Korunk termelőerőiben végbemenő minőségi változások fejeződ
nek ki abban is, hogy a technika mai ugrása tudományos for
radalommal fonódik össze. Az eddigi technikai forradalmak
ugyanis nem párosultak tudományos forradalommal - olvashat
juk a tudományos és technikai forradalmat feldolgozó iroda
lom egyik figyelemreméltó összefoglalásából. ^
Ha az ipari forradalom első nagy alkotásai nem is tudományos,
hanem közvetlen szemléleti alapokon születtek meg, a vala
mennyire kifejlett gépi nagyipar a koncentrált, hatalmas ter
melési eszközök tervezésében, továbbfejlesztésében és racio
nális üzemeltetésében, valamint az új és növekvő termelési
igények kielégítésében már nem nélkülözhette a tudomány se
gítségét.
A mai technika legjelentősebb találmányai, sót egész techni
kai és iparágak a tudomány szülöttei. Ma nemcsak az iparból
kiinduló impulzusok viszik előre a tudományt, hanem - lega
lább ugyanolyan mértékben - a tudomány impulzusai is az
ipart•
Ezt az újszerű vonást szoktuk kifejezni azzal, hogy a "tudo
mány közvetlen termelőerővé válása" megjelölést kiegészít
jük a "teljes mértékben" jelzővel. Vagy, ahogy Szemjonov
szovjet akadémikus megfogalmazta: a huszadik század tudomá
nyának legfőbb megkülönböztető vonása az, hogy a termelés
szolgálólányából a termelés вшу ja lett. Vagy, ahogy Bemal

О

^Dr.Bencze László - Dr.Gondi József - Regős Gáborné szerk.:
1974. A történelmi materieű-izmus válogatott kérdései.
Kossuth Könyvkiadó Budapest.
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angol tudós összefoglalta: amig az előző korszakban a tudo
mány ment az ipar után, most az a tendencia mutatkozik, hogy
túlszárnyalóa és vezesse azt olyan mértékben, ahogy szerepét
megértik. ^
A tudomány közvetlen termelőerővé válását szemléletesen mu
tatja az 1. sz. ábra.

A
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1. sz. ábra

A tudomány termelőerővé válása
A tudomány fejlődésének gyorsuló tempója, helyzetének és
funkciójának megváltozása a termelésben, az elvi és gyakor
lati következtetések egész sorát engedi meg a társadalmi

* J.D.Bernals 1963. Tudomány és történelem. Gondolat Kiadó
Budapest.
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élet különböző területein. A növekedés gyorsuló tempója kö
vetkeztében a tudományos ismeretek - hasonlóan a termelés
tárgyi eszközeihez - erkölcsileg viszonylag gyorsan elérték
telenednek.
Bizonyos becslések szerint a fiatal diplomás szakemberek
szakképzettsége az iparban csak mintegy öt évig tekinthető
megfelelőnek és 45 éves korukra teljesen elavul. Pusztán a
lépéstartás megkívánja - ha feltételezzük, hogy az egyete
men tanultakból semmit sem felejtenek -, hogy munkaidejük
10-20 %-át új ismeretek szerzésére fordítsák.
Korunkban objektiv tendenciaként a tanulás az élet állandó
elemévé lesz - szemben az előző korokkal, amikor a tanulás
és a munka az egyéni élet két egymástól élesen különvált sza
kaszát képezte. Megváltozik a tanulás társadalmi funkciója
és a tanulás is mindinkább munkának tekintendő. Korunkban a
tanulás, legalábbis a szakképzés, munkajelleget ölt és a
legfőbb termelőerő, a munkaerő állandó készenlétben tartásá
nak az eszköze.
A tudományban végbemenő változások fokozatosan leépitik az
eddigi eléggé merev határokat a természet- és műszaki, va
lamint a humán jellegű tudományok között. Bár ez az ellentét
az említett polgári felfogásokban még tartja magát - hiszen
tőkés viszonyok között reális ellentmondást takar -, korunk
ban a határok mind viszonylagosabbá és dinamikusabbá lesz
nek. Erről értesülhetünk Snow O.P.: The Two Cultures. An
expanded version of the two Cultures and the Scientific
Revolution /А két kultúra. A két kultúra és a tudományos
forradalom bővitett változata/, cimü könyvében. 1954. Lon
don Cambridge University.
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A természet- és műszaki tudományok közvetlen termelőerővé
válásával egyes humán tudományok is termelési tényezőként
Jelentkeznek* Egy logikai gépeket gyártó vállalat nemcsak
elektro- és más mérnököket foglalkoztat, hanem logikusokat
is, akik egy filozófiai tudományág képviselői, nyelvésze
ket is, akik egy tipikus társadalomtudomány művelői* Mind
több ipari vállalat szakgárdájában ott található a pszicho
lógus, a pedagógus, a szociológus, a formatervező művész
és más szakemberek* E néhány példa is jelzi korunk művelődé
sének azt a két feladatát, amelyet egyik oldalról a természet
es műszaki tudományos képzés "humanizálása", másik oldalról
pedig a humán jellegű képzésnek az előbbihez való közelítése
jelent.

1.2.

A hazai gépjárműállomány alakulása

A gépkocsi történetét áttekintve megállapítható, hogy a sok
kezdeti kísérletezés között /bár nem teljesen egyértelműen/
Nicolaus August Ottó, jóérzékü kölni kereskedő 1876-ban ve
tette meg az alapját a mai gépkocsik jelentős részében üze
melő motornak* Ezen dugattyús motor porlasztóját tökélete
sítette Bánki Donát egyetemi tanár és Csonka János műegye
temi mühelyfőnök 1893-ban* Budapest utcáin az első automo
bil 1895-ben jelent meg, s még sokáig látványosságnak szá
mított. ^
A rendőrség az első forgalmi engedélyeket 1901-ben adta ki:
összesen 38 személyautónak. Ehhez a számhoz járul még a

5 Horváth Árpád: 1972. A gépkocsi Regénye. Műszaki Könyv
kiadó Budapest, 92; 1.

V.
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posta 22 db motoros triciklije és máris megkaptuk a századforГ
dúló Budapestje motorikus jármüveinek számát.
Az országban valamivel több autó lehetett, de ezek pontos
számát utólag megállapítani nem lehet. A fejlődés a
években nem túl gyors: Budapesten 1902-ben 104; 1903-ban
114 gépkocsi közlekedett. ^
1910-ben a korabeli Magyarország /Szlavónia és Horvátország
nélkül/ területén összesen 1047 gépjármű található, melyből
937 személyautó és 110 teherautó.
Az 1. az. táblázat Magyarország gépjárműállományának alakulását mutatja be 1910 és 1938 között. Ő /1. sz. táblázat
12. oldalon/

°A K. M. A. C. Jubiláris aranykönyve 1900-1930.
Budapest, 1930. 27. 1.
7
8

Magyar Automobil Újság 1905. máj. 7.
Dr. Eperjesi László: 1978. Gépjárművezetők a magyarorszá
gi munkásmozgalomban /1901-1938/ KÖTUKI 32. sz. kiadványa
Budapest, 6.1.
•.
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1. sz. táblázat
A gépkocsi és gépjármű számának alakulása és indexei
1910-1938

Év
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Darabszám
Személy- Tehergk.
gk.
937
1460
1926
2612
2877
2748
2478
2879

110
151
252
264
316
293
386
345

nincs
1413
2184
2342
3078
4027
4943
6712
9259
11480
13293
13394
11716
10889
8472
IO325
11807
13987
16451
18896

259
380
531
721
968
1472
2579
3742
4722
5759
5870
5627
5268
3709
3924
4275
4588
4844
5312

Összesen
1047
1611
2178
2876
3193
3041
2864
3174

Index
%-ban

Gép.jármű db szám
Összesen Index

100
153.4
207.4
273,9
304,0
289.6
272.7
302,0

adat
1672
2564
2873
3799
4995
6415
9291
13001
16202
19052
19264
17343
16157
12181
14249
16082
18575
21295
24208

100,0
152.9
170.5
223.5
294.1
376,4
547,0
764,7
952.9
1123.5
1135,2
1017.6
952,9
717.6
841.1
947,0
1094.1
1205,8
1424.1

1672
2725
ЗЗОЗ
4449
5965
7877
12232
17906
24250
29417
ЗО305
28509
26952
20387
23234
25087
28087
30770
35045

100,0
158,8
194,1
264.7
352,9
411.7
717,6
1052.9
1429.4
1729.4
1782.3
1676.4
1612,0
1200,0
1364,7
1476.4
1652.9
1794,1
2061.4
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3910 és 1914 között az autóközlekedés fejlődése meggyorsult.
Az ország gépjárműállománya megháromszorozódott. A biztató
fejlődést az első világháború kitörése akasztotta meg, igen
sok gépkocsit katonai célra vettek igénybe, az állomány 1917ig lényegében stagnált. 1918 és 1919 forradalmi esztendeiről
erre vonatkozó adatok nincsenek. Az 1920-as óv gépjármüközlekedósünk mélypontját jelenti. Magyarországon mindössze
1 413 személygépkocsit és 259 teherkocsit működtettek, s ez
a szám alig valamivel több, mint az 1911. évi. Az első vi
lágháború előtti szintet csak 1922-ben értük el ismét.
1926-tól már részleteiben is nyomon tudjuk követni gépjármű
állományunk alakulását. Magyarország gépjármüveinek pontos
és minden részletre kiterjedő számbavételét, első statisztikai felmérését a Statisztikai Hivatal az 1926. évi május hó
1—i állapot rögzítésével végezte» 9
A gépjárműállomány alakulására vonatkozó statisztikai adat
sorok azt bizonyítják: az 1920 és 1938 közötti évek autóközlekedósünk első nagy korszaka. Ezekben az években a magyarországi automobilizmus rohamléptekkel fejlődött, bár ez a
fejlődés valójában csak azért tűnik gyors üteműnek, mert
igen alacsony szintről indult.
1920 és 1938 között a gépkocsik száma tizennégyszeresére emelkedett. Tizenhárom és félszeresére növekedett a személy
autók száma. 1938-ban hússzor annyi motorikus jármű működött
az országban, mint 1920-ban. /1. sz. táblázat 12. oldalon/
Ez a fejlődés azonban távolról sem egyenletes: valójában csak
1926-ban lendült neki, s az 1929-33* évi nagy gazdasági vi
lágválság derékba törte, hogy azután annál nagyobb ivü fel
lendülésben bontakozzék ki.

9 Magyar Statisztikai Szemle 1926.N.o. 3* 287-297. 1.
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Robbanásszerű a növekedés 1937 és 1938 között.
Szemléletesen mutatja ezt a növekedést a 2. sz. ábra, amely
1910-től, mint bázisévtől mutatja be a gépjármüvek számának
alakulását 1938-ig*

gépkocsi

25- ezer db

összesen

20-

15-

ю4

5-

■o—o
1

/910

Iг

m
I

I

J

1920

/925

I

I

I

1930

I

é5

I

1938

2.sz. ábra
A gépjárműállomány alakulása 1910-1938-ig
Az 1929-33» évi gazdasági világválság idején jelentősen csök
kent a személyautók darabszáma; igen sokat időlegesen leálli-

i
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tottak tulajdonosaik, vagy véglegesen kivontak a forgalomból.
1929-ben 13 293 db a személyautók száma, mig 1933-ban csak
8 472 db. Viszont ugyanebben az időszakban növekedett a mo
to rkerékpárok száma:
1926-ban
1929-ben
1931-ben

2 941 db
10 365 db
11 166 db

Magyarországon személyautók tömeges gyártására sohasem került
sor. Első autómobilgyárunk, az 1908-ban alapított MARTA Ma
gyar Automobil Rt. /Westinghouse/ aradi gyára is csak kis szé
riákat gyártott, de valamennyi későbben létrehozott, gépjá2>niügyártással foglalkozó üzemünk is - pl. a Magyar Állami Gép
gyár /MÁG/, a csepeli Weiss Manfréd stb. - kis számban állí
tott elő személyautókat. így nem meglepő, hogy az egyébként
szűk magyarországi piacra betörtek más, fejlett személyautó
gyártó iparral rendelkező országok gyártmányai.
1926-ban a magyarországi piacon legkedveltebbek a német és
olasz gyártmányú kocsik, - az állomány 18,9 illetve 18,5 %-át
tették ki, de még jelentős helyet foglaltak el a magyar
gyártmányú kocsik is, 15,8 %-kal.
E három ország gyártmányai az ország teljes személygépkocsi
parkjának több mint felét alkották, de szívesen vásárolták
az osztrák és francia gyártmányú kocsikat is /13,8 és 13,3 %/.
Érdekes áttekinteni a legelterjedtebb személygépkocsi gyárt
mányok számának megoszlását 1938-ban. /2. sz. táblázat 16.
oldalon/

■
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2. sz. táblázat
A legelterjedtebb személygépkocsi-gyártmányok számának meg
oszlása és százalékos aránya 1938-ban lo

Összesen

A gyártmány
megnevezése
Piát
Opel
MAG
Steyr
Ford
D.K.W.
Adler
Benz-Mercedes
Lancia
Wanderer
B.M.W.
Citroen
Összesen

szám

Ebből Budapest
%

szám

%

455
434
275
202
200
055
043
889
389
387
377
354

24,5
17,3
9,0
8,5
8,5
7,5
7,4
6,3
2,9
2,9
2,7
2,5

1 577
842
1 137
704
608
412
661
63О
276
268
227
184

20,9
11,2
15,0
9,3
8,1
5,5
8,7
8,4
3,7
3,6
3,0
2,5

14 060

100,0

7 526

100,0

3
2
1
1
1
1
1

Hazánkban a közúti személy- és áruszállitás technikai forra
dalma korántsem köszönt be egycsapásra, hatása nem érvénye
sül azonnal. Bár a technikai fejlődés élvonalában nagy magyar
feltalálók és tudósok neveit találjuk - pl, Bánki Donátét -,
ők csak a kísérletezésig, az egyedi darabok készítéséig ju
tottak el.

lo Dr, Eperjesi László: 1978, Gépjárművezetők a magyarorszá
gi munkásmozgalomban /1901-1938/ KÖTUKI 32,sz. kiadványa
Budapest, 9,1,
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Csonka János 1893-ban csőgyujtásos, porlasztó megoldással
megépiti az első magyar motorkerékpárt. Bánki Donát a követ
kező évben már kéthengeres, vízhűtéses motorkerékpárt ké
szít. H
Az első magyar automobilgyárat 1908-ban építették meg Ara
don - MARTA Magyar Automobil Rt •» Arad 12 -, de a közúti
személyszállítás csak 1913-ban vetkőzte le kisüzem jelle
gét. Az autótaxi vállalat, a Budapesti Automobil Közlekedé
si Rt. megalakulása már a nagyüzem korszakának a beköszönté
se.
Az automobilizmus fejlődését inkább a kereskedő cégek s ja
vítóműhelyek gombamódra történő elszaporodása jelezte az
1910-es évekre, valamint az 1905-től rendszeres, városlige
ti automobilkiállitások. ^
Az automobilt a közvélemény még megcsodálta, az első hazai
versenyek országos szenzációt keltettek, úri sportnak tar
tották.
A hivatásos gépjárművezetők számát nem tudjuk pontosan meg
állapítani: Budapesten 1901-ben első alkalommal 49 vezetői
jogosítványt adott ki a rendőrkapitányság. ^
Az automobilok száma ekkor 38» tehát az első jogosítványok
tulajdonosai többnyire úrvezetők.

11
12

A magyar ipar. Bp. 1941. 23o-231. 1.
Magyar Automobil Újság 1914. jan. 5.
30 éves szürketaxi. Bp. 1943. 11-15. 1.
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Magyar Automobil Újság 1906. jun. 1.
A K. M. A. C. Jubiláris aranykönyve. 1900-1930. Bp. 1930.
27. 1.
'
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Milyen foglalkozási rétegekből kerültek ki az első gépjármüvezetők? Elöljáróban leszögezhetjük: nem azokból, akik
hagyományosan foglalkoztak a közúti személy- és áruszállí
tással. A század első évtizedében a gépjárművezetés magasan
kvalifikált szakmunka, s ezzel a szaktudással ők természet
szerűleg nem rendelkeztek. Az automobil műszaki tökéletlen
sége, a javitóipar szinte teljes hiánya megkövetelte, hogy
a gépjárművezető értsen annak megjavításához is. Tehát egy
személyben szerelő is. A specializálódás csak az 1910-es
évek elején kezdődött meg.
1912-ben indult meg a gépjárművezetők hivatalos állami kép
zése: a belügyminiszter 1910. ápr. 29-én kelt 57000. sz.
rendelete értelmében létrehozzák a "Gépjárművezetőket elő
készítő tanfolyamot", vagy egykorú népszerű megnevezéssel
az Állami Sofőriskolát. ^
Az állami gépjárművezető-képzést véglegesen az 1912. ápr.
20-án kiadott 40.000/1912.M.E.sz. rendelet szabályozta, a
belügyminiszter fennhatósága alatt. Az első tanfolyam 1912.
május 14. és július 5-e között zajlik le. Korábban csak vala
melyik kereskedőcég vagy javitómühely magántanfolyamán - me
lyek továbbra is működnek - sajátíthatták el az érdeklődők
a gépjárművezetést. Mig az ezek által nyújtott képzés érté
ke sokszor erősen vitatható, addig az állami sofőriskola
mind elméletileg, mind gyakorlatilag a korabeli legmagasabb
szintű képzésben részesiti hallgatóit. Igaz, nem olcsón,
egy tanfolyam költsége kb. 3000 korona. /А magántanfolyamok
kb. 100-120 koronába kerültek./ 17

Magyarországi Rendeletek Tára. 1910. 235. 1. 1910. ápr.
29. - 57000 Bm. sz. A gépjármüvek közúti forgalmáról
17 Küzdelem, 1913. jún. 1.
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A háború alatt a közúti gépjárműállomány csaknem teljesen
elpusztult. Egy részét nyugatra hurcolták, s az itthon ma
radt része sem volt használható állapotban.
A felszabadulással egyidőben kezdődött el az itthon talált
leromlott gépkocsik javitása, üzemképessé tétele» Ezekkel a
jármüvekkel - s a lófogatú szállítóeszközökkel - indult meg
az áruk és személyek szállítása, kezdődött el a közúti köz
lekedés fejlődése. Az ezt követő időszak alatt nagyarányú
fejlődés ment végbe a közúti közlekedés minden területén,
a közúti gépjárműállomány megsokszorozódott.
1970-től robbanásszerűen emelkedett a gépjármüvek - elsősor
ban a személygépkocsik száma, szoros összefüggésben az egy
főre jutó nemzeti jövedelem termelésével. Az 1980-as években
a növekedés roppant ütemét mérsékelte a tartósnak Ígérkező
"olajválság", amelynek hatására világszerte lázasan keresik
azokat a különböző alternativ hajtóanyagokat, amelyekkel a
benzin és gázolaj legalább részben kiváltható. Eredményes
kísérletek igazolják, hogy legalábbis a jövőben - egyéb haj
tóanyagok is hatékonyan lesznek alkalmazhatók. A különböző
alkoholok, gázok számításba vehetők, azonban az ezredfordu
lóig elsősorban a hagyományos folyékony szénhidrogénekkel
lehet számolni a következők miatt:
- a világ kőolaj készletei még legalább 60-70 évig ké
pesek az emberiség igényeit kielégíteni, amely idő
bőségesen elegendő arra, hogy valóban célszerű, haté
kony megoldást találjon az emberiség a folyékony
szénhidrogének kiváltására a közúti motorüzemben;
- a közúti közlekedés folyékony szénhidrogén felhaszná
lása kb. 20-30 %-a az összes kőolaj felhasználásnak,
s a másutt történő 70-80 %-os felhasználásnak a haté-
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konyább kiváltása már ma is sokkal könnyebben megold
ható, mint a közlekedésben;
- igy az előző szempont érvényesítésével /változatlan
évi kőolaj-kitermelés mellett is/ számolni lehet a
közúti közlekedés további növekedésével is;
- különösen akkor, ha a közúti közlekedés területén is
mindent megtesznek a fajlagos energiafelhasználás
csökkentésére.
Az előzőek igazolására célszerű áttekinteni a világ kőolajtermelését és készleteinek alakulását.
3.sz. táblázat ■1*0

Termelés

Igazolt készletek

A statikus kimerü
lési idő

Ev

1950
1955
1965
1972
1973
1980

millió
to

1950=
100

500
774
1500
2603
3000
3000

100
155
300
521
600
600

millió
to
11000
21500
50000
85442
91000
100000

1950=
100

év

1950=
100

100
195
455
777
827
909

22,0
27.7
33.3
32.8
30.3
33.3

100
126
151
149
138
151

Az igazolt készletek statikus kimerülési idejét úgy számítot
tuk, hogy az egyes évek igazolt készleteit elosztottuk az
ugyanazon évi termeléssel.
:

^Dr.Tőzsór István-Dr.Veroszta Imre: 1982. A közúti közlekedéspolitika megalapozó számításai és elemzése 1982.május hó. КРЫ
Gépjármüközlekedési Főosztály 254.614/1982. sz. belső haszná
latú anyaga. Budapest 75. 1.
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Ez a táblázat már önmagában is bizonyos optimista szemlélet
hez vezethet a kőolaj kérdés megítélésében. 1950-73 között
a világ évi kőolaj-termelése 5oo millió tonnáról 3ooo millió
tonnára, vagyis a hatszorosára növekedett. Ezt követően az
évi termelés gyakorlatilag ezen a szinten stabilizálódott.
A felhasználás ellenére a statikus kimerülési idő gyakorla
tilag folyamatosan nő, pedig 1950-től napjainkig 55 milliárd
tonnára növekedett, ami az 1950. évben feltételezett készle
teknek kereken ötszöröse.
A jelenlegi kitermelési technológiával hozzáférhető kőolajkészletek összes mennyisége - a még fel nem tárt és nem iga
zolt készletek becslésével is - eléri a 300-400 milliárd
tonnát, amely a jelenlegi kitermelési volumenek mellett lega
lább 100 éves határidőt ad az emberiségnek arra, hogy
- a jelenlegi technológia fejlesztésével javitsa a ha
gyományos kutakból kitermelhető olaj részarányát;
- alkalmas eljárást dolgozzon ki az olajos homokban és
az olajos palában rejlő kőolaj gazdaságos és hatékony
kitermelésére;
- új energiaforrást hozzon létre, közöttük elsősorban
is az atomreaktorokat és a fúziós mag-reaktorokat,
amellyel lehetővé válik számos területen a stabil be
rendezésekben felhasznált olajszármazékok kiváltása.1^
hagy biztonsággal állítható, hogy belátható időkig a közúti
közlekedésben kizárólagos marad a kerékkel történő erőáta
dás. Továbbfejlesztett megoldásaival uralkodóak maradnak a
dugattyús hagyományos Ottó és Diesel motorok, bár egyes terü
leteken kisebb arányú térhódítással lehet számolni a gáztur
binák, a korszerűsített gőzgép, s különösen a villamos hajtás
vonatkozásában.

^Dr.Tőzsér l3tván-Dr.Veroszta Imre:^1982. A közúti közleke
déspolitika megalapozó számításai és elemzése 1982.május
hó. KPM 254.614/1982.sz. belső használatú anyaga. Budapest,
83.1.
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A 4. sz. táblázat mutatja a közúti gépjárműállomány fejlődé
sének pontjait, s az 1960-as évhez viszonyított indexét, to
vábbra az állomány várható alakulását az ezredforduló idősza
kában. 2o /4. sz. táblázat 23° oldalon/
Az előre vetitett állományi darabszámot részben a várható
szállitási feladatok, részben a nemzeti jövedelem termelés,
illetve a lakossági vásárlóerő várható alakulásából közeliti
a hivatkozott tanulmány.
Szemléletesebben lehet ezt a fejlődést érzékelni a 3» sz.
ábrán.

A ezer db
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3. sz. ábra
A gépjárműállomány alakulása és fejlődése 1950-2000-ig

°Dr.Tőz3Ór István-Dr.Veroszta Imre:^1982. A^közúti közleke
déspolitika megalapozó számításai és elemzése 1982. május
hó. KPM 254.614/1982. sz. belső használatú anyaga. Budapest
88.1.

4. sz. táblázat
A hazai közúti gépjárműállomány fejlődésének és várható alakulásának
adatai X /1000 db/

Sor
szám

Az egyes évek adatai /1000 db/
1950
1960
1970
1955
1965

Megnevezés

1975

1980

Fejlő
Prognózis
dési
1990-ben 2000-ben
index
1980

I

(V)

VjJ

1.

S z emély gé pko esi

2.

Autóbusz

3.

31,0

31,1

31,3

99,4

238,6

4,4

4,5

4,7

6,3

10,0

15,0

22,9

490

Motorkerékpár

80,0

105,0

236,3

391,3

610,9

699,8

676,7

280

650

500

4.

Tiahergépkocsi

25,9

26,3

29,1

42,8

74,5

94,1

111,1

382

209

275

5.

Vontatók

3,0

8,2

13,7

32,5

68,2

45,0

17,1

121

20

20

6.

Különleges gépj.

1,3

2,2

3,8

6,2

8,7

12,3

564

nincs adat

7.

Pótkocsik

8,2

14,2

21,8

48,0

86,9

90,2

86,2

396

nincs adat

MINDÖSSZESEN

152,5

190,6

339,1

1524,1 1939,7

572

3004,1XX4212,5XX

*

0MFB 9-7206-Kt

624,1 1095,3

571,3 1013,4 3237

2000
26,6

3300
23

A közúti motorizáció hosszútávú fejlesztésének irányelvei 1978.márc.51.o.

H A 6, és 7» sor adathiányát az 1980. évi adattal helyettesitettem.

I

.-•V

:>

Az állomány várható fejlődése függvényéhen gondosan megter
vezték a kapcsoló területek fejlesztési elveit:
a/
Ъ/
с/
d/
e/
f/
g/
h/

javitás, karbantartás rendszerét, hálózatát,
üzemanyagkúthálózat,
gépjárműkereskedelem,
alkatrészellátás,
úthálózat,
környezetvédelem,
energiagazdálkodás,
emberi tényezők:
- gépjárművezető képzés
- közlekedési etika
- szakemberellátás /közép- és felsőoktatás/

A vonatkozó tervezésben részletesen kidolgozott alternatívá
kat találunk szinte minden kapcsolódó területre - kivéve a
javitószakember képzésre. Dolgozatomban a dinamikusan fejlő
dő gépjárműállomány javitószakemberei oktatásának - nevelésé
nek részleteit kísérlem meg feltárni. A témával történő fog
lalkozás fontosságát két tényező indokolja:
a/ Napjainkban a több, mint kétmillió jármű karbantartá
sa - javitása több, mint 90 ezer szakembert foglalkoz
tat. Ezek jelentős része középfokú végzettségű. /1975ben az országban 8218 javitómühely volt 22449 javító
állással, s több, mint 87 000 fő összlétszámmal/.
b/ A gépjármüközlekedés veszélyes üzem, a jármüvek javi
tása fokozott felelősséget jelent. A javitó szakembe
rek ennek megfelelő személyiségjegyeinek a kialakítá
sa megkülönböztetett nevelési feladatot jelöl a peda
gógusnak.

Csuhái Dénes,Veress Istvánná szerk.: 1975. A közlekedés
és hírközlés 30 éve. Kiadja а КШ Közlekedéspolitikai Fő
osztály Budapest 25.1.
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A hazai javitást-karbantartást igénylő járműparkhoz még szá
mításba kell venni a többnyire turista szezonban rövidebb hosszabb ideig az országban üzemelő külföldi jármüvek kiszol
gálását is о Nem kevés munkát jelent ez a javitéiparnak. A
nagyságrend érzékelésére gondoljunk át egy adatot: 1979-ben
az országban 2 838 494 külföldi jármű lépett be. 22
Nincs adatunk a javítási kapacitásigényükre, de a gyakorlat
ból megítélve - különösen nyári hónapokban - külön feladatot
jelent a javitéiparnak kiszolgálásuk.

1.3.

A gépjárműjavitási igény kialakulása, növekedése

A gépjármű olyan - kb. 15 ezer alkatrészből álló - sínpályá
hoz nem kötött, közúton közlekedő jármű, amelyet gépi erő
hajt. 23 A gépjármüveknél az alkatrészek igénybevétele és
élettartama különböző. Az egész javitóiparral kapcsolatos
problémasor ebből a - még sokáig gyökeresen nem változtat
ható - körülményből indul ki. A disszertációban a gépjármű
kategóriába soroljuk a mezőgazdasági, az erdőgazdasági és
útépitő erőgépeket is, amelyek korszerűségűkben, bonyolult
ságukban gyakran meghaladják napjaink tehergépkocsijait. A
gépjárműjavító szakképzés területén végzett fiatalok gyakran
vállalnak munkát a mező- és erdőgazdasági üzemek erőgépjavitó műhelyeiben. Ezért is indokolt a gépjármű kategória bőví
tése.
A gépjárműgyártástól és javítástól távoleső iparág a cipő
gyártás és javitás. Mégis megemlítem az ezzel kapcsolatos
fejlődést, mert a gépjárműjavitás igényét jobban megvilágít
ja. Száz évvel - de még harminc évvel - ezelőtt a cipőjavitás igen sok mesterembert foglalkoztatott. Az akkor gyártott

22 Közlekedéstudományi Szemle 1982. április 152.1.
23 Uj Magyar Lexikon 1962..3« köt. 48.1. Akadémiai Kiadó
Budapest
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cipőfelsőrész olyan anyagból és olyan technológiával készült,
hogy az elkopott talp és sarok még kétszer pótolható volt a
cipészmester által. Használója nem dobta el a kopott talpú
cipót, mert az új cipő drága volt, a felsőrész még egy-két
új talp elhasználódásáig használható maradt. A javitóipar
szakemberhiánya miatt is a gyártástechnológiát úgy fejlesz
tették, hogy a cipő teljességében közel azonos időben vál
jon használhatatlanná, igy az selejtezhető úgy, hogy a meg
semmisítéskor még jelentős értéket képviselő rész nem marad.
Hasonló a helyzet a gépjárműjavító iparban. A gépjármükonstruktőröknek még nem sikerült olyan megoldást találni, hogy
a gépjármű minden alkatrésze közel azonos futás-teljesitmény
után használódjon el. Ha ezt sikerülne megoldani, akkor pl.:
150 ezer km lefutása után a jármüvet bálává préselnék és má
sodlagos nyersanyagként a kohászatban ismét felhasználnák.
Pontos ehhez az, hogy az üzemeltetés során ia i n d e n al
katrész elhasználódjon, mert a még használható alkatrész se
lejtezése népgazdasági kár.
Sajnos, a törekvések ellenére sem sikerült az azonos élettar
tamot ezideig megoldani. Az egyes fődarabok és az alváz-ka
rosszéria elhasználódása két nagyjavítás közötti futástelje
sítménye gépkocsitípusonként még átlagértékeiben is nagyon
eltérő. Az eltérések jellemzésére bemutatom az 5. sz. táblázatban
néhány különböző teherbírású gépkocsi fődarabjai
futásteljesítményének a gépkocsi alváz-karosszéria futástel
jesítményéhez viszonyított arányát. /5. sz. táblázat 27. ol
dalon/

Dr.Balázs-Hegedüs-Pados-Papp: 1969. Autójavitóipar üzemszervezése. Budapest, Mérnöktovábbképző Intézet 4670. 54. 1
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5. Bz. táblázat

Gépkocei főré
szek
megnevezése
1.
Motor
Sebességváltó
Első futómű
Hátsó futómű
Kormány
Alváz és karoszszéria

Kisteher- Középte- Középte- Középte Nagyteher
bírású
birású herbirá- Jherbirá- herbírá
gk.
gk.
sú gk.
sú gk.
sú gk.
/CSSZK/
/SZU/
/NDK/
/NDK/
/hazai/
3.

4.

5.

6.

0,37
0,43
0,78
0,48
0,56

0,67
0,58
0,79
0,84
0,76

0,58
0,90
0,88
0,90
0,91

0,48
0,49
0,48
0,59
0,62

0,83
0,67
0,36
0,76
0,88

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2.

A táblázatból következtethető, hogy az alváz és karosszéria
/2. oszlop, kisteherbirású gk. NDK/ három motort, több mint
két sebességváltót, másfél elsőfutómüvet, több mint két hát
só futóművet, közel két kormányszerkezetet "túlél".
A jármüvet tehát értékes alkatrészei különböző élettartama
miatt javítani kell, ugyanakkor nincs alkatrész. Hozzáértő
szakembernek kell felelősségteljesen dönteni a még beépít
hető, vagy selejtezendő alkatrészekről. Ha döntése helytelen, akkor vagy korai üzemzavar - esetleg baleset - követke
zik be, vagy pedig költséges alkatrészeket semmisítenek meg,
ami jelentős népgazdasági kárt okoz.
Javitószakembereink minőségi szaktudásának szükségességét
hangsúlyozza az országban üzemelő, használatuk során javí
tást igénylő közel kétmillió jármű.

Az autójavitóipar szakmunkása, művezetője felkészültségében
lényegesen különbözik a gyártóipar szakmunkásától, művezető
jétől. A gyártóiparban azonos munkamüveietek, óriási gyako
risággal fordulnak elő. Az üzem- és munkaszervezés szalagsze
révé tervezi a gyártást a nagy termelékenység céljából. A
munkaműveletek differenciálásával a szakmunkásnak elegendő
szüle, speciális szaktudás. Korszerű autógyárakban a művele
tek automatizálása eredményeképpen sok munka ipari robotok
kal végeztethető el. A javitóiparban a javítandó autó-para
méterei nem határozhatók meg egyértelműen, s ezért a szere
lés lépéssora sem. Sok az előre meghatározhatatlan műveletek
mennyisége, félesége, ami akadályozza a javitási feladat
megoldásának algoritmizálását. A munka közben szükséges dön
tés igénye fogalmazza meg a javitóipari szakmunkással szem
ben támasztandó követelményt: széles szakmai tudással ren
delkezzen, amely birtokában megfelelő logikai készséggel tö
rekszik a helyes döntésre. A javitó szakembernek szintetikus
gondolkodásmóddal kell rendelkeznie, közgazdasági megfonto
lásának kell lennie.
A 3. sz. ábrából /22. oldal/ következtethetünk arra, hogy
az ezredfordulóig /ami már ncsak" 15 év2/ a gépjármüvek da
rabszáma és ezzel együtt a javitási igényük is jelentősen
megnő. A javitó szakemberek létszámának ezzel arányosan kell
emelkedni, a kiképzésük iránti igényszint is emelkedik. A
korszerű gépjármüvek - különösen a haszongépjármüvek - szer
kezete egyre bonyolultabb az igényes szolgáltatásaik miatt.
A javitó szakembereknek egyre szélesebb természettudományi
és humán ismeretekkel kell rendelkezniük. Középfokú elektro
technika, fizika, kémia anyagismeret nélkül a meghibásodott
alkatrészek funkcióját nem ismeri fel, nem tudja meghatároz
ni az alkalmazandó javitás módját.
. • Ч-А
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Általános humán ismeretei szükségesek a szakirodalom tanul
mányozásához, az önképzéshez, az alternatívákból történő
helyes döntéshez.
A jármüvek fejlődésével egyes tipusok elavulnak, bonyolul
tabbak kerülnek helyettük a szállitóiparba. Az új tipusok
üzemeltetési, javitási ismereteit a végzett szakembereknek
is el kell sajátitaniok továbbképzés, üzemi tanfolyam, vagy
önképzés módszerével. Ennek eredményessége nagymértékben
függ attól, hogy milyen széles ismeretekre epithet a fiatal
szakember.
Ezek a valós követelmények nevelési, képzési feladatokat
vetnek fel. A népgazdasági igénynek való magasabb szintű
megfelelés céljából vizsgálom dolgozatomban a nevelés-kép
zés feltételrendszerét. Egy ideális feltételrendszer meg
rajzolása előtt röviden tekintsük át a hazai középfokú gépjármüjavitó szakemberképzés történetét.

зо

2.

Gépjárműjavító szakemberképzés vizsgálata, a képző
iskolák tantervének és tananyagának áttekintése

Feltételezésünk szerint a századelőtől napjainkig a gépjár
műjavító szakmunkások, technikusok, mérnökök képzésének szín
vonala emelkedett. Ennek bizonyítására szükséges megvizsgál
ni a gépjárműjavítás szakmai szintjét, a képzés szintjét és
olyan lényeges paramétereket, mint
- az iskolák, a képzés differenciálódását,
- az általánosan művelő és a szakmai tantárgyak tartal
mának és a tantárgyak arányainak alakulását,
- az általános és szakmai műveltség mélységét, széles
ségét,
- az iskolák eredményességéről kialakult ipari-társadal
mi elismerést, kritikát; az eredmények és problémák
okait,
- a végzettek pályánmaradását, érvényesülését, beválásátj a szakmán belüli specializálódási készség alaku
lását.
A tipikus gépjárműjavitó szakemberképző iskolák közül a kö
zépfokú képzéssel foglalkozóakat vizsgáljuk meg részleteseb
ben. Nevezetesen:
- a középfokú technikumot /1950-70/
- a monoszakmás szakközépiskolát /1961. évi III. iskolatörvénnyel bevezetett/
- a közlekedésgépészeti szakközépiskolát /1965. 24. tör
vénnyel bevezetett/
- a szakmunkásképzési célú szakközépiskolai képzést.
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2.1.

Gépjárműjavító szakemberképzés az I. világháború
előtt

A század első évtizedében az automobil műszaki tökéletlen
sége miatt és a javitóipar szinte teljes hiánya miatt a gép
járművezetőkkel szemben szakmai követelmény volt, hogy ért
senek a gépkocsi javításához is, tehát egyszemélyben szere
lők is voltak. A szükséges ismereteket a gépjárművezetőket
előkészítő tanfolyamon sajátították el a résztvevők. A hall
gatókról készült statisztika tanúsága szerint az első tan
folyamon - 1912-ben - 86-an vettek részt, 1924 és 1929 kö
zött a megtartott hatvan tanfolyamon 3402-en sajátították
el a gépjárművezetést és a javításhoz szükséges ismereteket.
Ebben az időben iparszerü gépjárműjavításról nem beszélhe
tünk, a gépjármüvek csekély darabszáma miatt /1938-ban az or
szágban összesen 35 ezer gépjármű működött, ebbe beleérten
dő személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, motorkerékpár!/
nem volt indokolt életre hivni a javitóipart. A természet
szerűen szükséges javításokat kisiparosok, speciális gépla
katosok végezték.
Az autószerelő /motorszerelő/ inas tanoncidejének letölté
se után vizsgát tett, "felszabadult11, a vizsgabizottság se
géddé nyilvánította. Szakmai ismereteik feltehetően diffe
renciáltak voltak. A tanonciskolában csupán a gyakorlati
munka végzéséhez legszükségesebb elméleti ismereteket ta
nították.
A munkamegosztás hiányából adódóan a segédnek értenie kel
lett a mechanikai szerelésen kivül az elektromos hibák ja
vításához is. Ez alapfokú elektronikai ismereteket, prakti
kus szerelési-javitási ismereteket kivánt, amit a mester

W»;
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spontán pedagógiai rátermettséggel vagy át tudott adni a tanoncnak, vagy kifejezetten titkolta a megbízható javitási
módszert.
A tanulmányozott szakirodalmi források arra utalnak, hogy a
második világháború végéig - illetve az 1950. évi tanügyi
reformig nem differenciálódott a középfokú gépjárműjavitó
szakképzés.
Az előmunkások, művezetők, esetenként konstruktőrök is a kórh
azak középfokú ipariskoláinak gépészeti szakcsoportjában vég
zettek közül kerültek ki. Érdekes áttekinteni ennek vázlatos
történetét, átgondolni a képzési célt és érzékelni az óraterv
ből a szakmai képzés tág spektrumát, az ország gazdasági te
vékenységéhez történő igazodást, melyekről a "Bánki Donát
Gépipari Műszaki Főiskola centenáriumi emlékkönyvéiből
/1879-1979/ értesülhetünk.
Az 1800-as évek végén ugyan már az összlakosság 13,7 %-a
élt az iparból, de a többségét a szakképzettség nélküli se
géd- és betanitott munkások tették ki. A jól képzett szakmun
kásoknak nagy része idegenekből, főleg németekből került ki.
Mindez szükségessé tette a megfelelő ipari szakmunkásképzést.
Ezt ismerte fel Eötvös József vallás és közoktatásügyi mi
niszter és elhatározta, hogy Szegeden részleges, Budán pedig
"tökéletes" ipartanodát hoz létre.
Elképzelését utóda, Trefort Ágoston valósította meg az 1879.
december 7-én /a mai Budapest Gutenberg terén/ megnyitott
Közép- Ipartanoda megszervezésével. Hegedűs Károly igazga
tói programbeszédében kiemelte az elméleti és gyakorlati
képzés egységét. Az iskola által képzett szakemberek elméle
ti ismereteik az általános szintnél magasabban álljanak,
hogy a "haladásnak lökést adjanak".

í
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A Közép- Ipartanoda szervezetének tervezői a francia és bel
ga gyakorlatból indultak ki, de elgondolásaikat a hazai ipar
szükségletéhez mérték.
Az 1880. június 6-án kelt új szervezeti szabályzat már vilá
gosan fogalmazta meg az iskola célját is. Eszerint "ópitőmestereket, pallérokat, a jelentékenyebb kézmüiparágak szá
mára szakavatott, s önálló működésre képes mestereket, s
gépekkel és a munkamegosztással dolgozó, ún. tömegtermelő
iparágak számára pedig előmunkásokat, művezetőket és kivált
képp olyan szakembereket képezzen, akik kisebb ipartelepek
nek, gyáraknak önálló vezetőivé lehessenek."
A szabályzat kimondta, hogy az iskola felsőfokú tanulmányok
folytatására nem képesit. Ez a rendelkezés - az iskola tanu
lóinak nagy fájdalmára - egészen a felszabadulásig fennma
radt.
A képzési idő három év volt, de az iskola megkezdése előtt
a segédnek legalább egy évet a választott szaknak megfelelő
gyakorlatban kellett eltöltenie.
A Közép- Ipartanoda gépészeti szakcsoportjának 1879-ben el
fogadott óratervét a 34. oldalon mutatom be.
A szakmai képzés mellett 1880-tól kezdtek gondot forditani
a tanulók általános műveltségének gyarapítására is.
Minthogy a tanítási órák számát már nem lehetett növelni,
ezért kötelezően - október 15-től március 15-ig - minden
vasárnap délelőtt gyűlést tartottak, "mely az értelem fej
lesztése és ismeretek szerzése mellett a léleknek egyszer
smind gyönyörködtetésül s fellendülésül is szolgál."
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Gépészeti szakcsoport 1879-ben elfogadott óraterve

3 óra
Nyelvtan
4 óra
Számtan
Mértan
5 óra
Ábrázoló mértan
7 óra
és mértani rajz
Szabadkézi rajz
6 óra
Mintázás
2 óra
Természettan
Ásvány- és kőzett.
Számtan és algebra
Erőmű tan
Általános gépészet
Általános géprajz
Gép jármiitan
Földmértan
Fütesszellőztetés
Mezőgazd,-i gépészetNemzetgazdaságtan
és statisztika
Könyvviteltan
Malomipar
Papirgyártás
Vasúti gépészet
Gépkezeléstan
Általános gépésze
ti rajz
Mezőgazdasági gép
raj z

III.

II.

I.
Tantárgy

IV.

V.

VI.

1 óra

1 óra

óra 4 óra
óra 7 óra
óra
óra
óra
óra 3óra

3 óra
4 óra

3 óra

3 óra

2
3
3
2

2 óra

félév
3 óra
2 óra
5 óra
5 óra
4
2
5
3
4

óra
óra
óra
óra
óra

A heti órák száma
Összesen:
27 óra 31 óra

4 óra
2 óra
5 óra

4
4
4
3

óra
óra
óra
óra

4 óra
2 óra
4 óra

4
3
4
2
2
2

óra
óra
óra
óra

6 óra

1 óra

3 óra
2 óra
3 óra

4 óra

6 óra

28 óra 33 óra 32 óra 28 óra

Műhelygyakorlat naponként délután

.
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Az iskola 1891-ben a Közép-Ipartanoda helyett az Állami
Ipariskola nevet vette fel, amivel a bekövetkező minőségi
változást is jelezte. Ezt tükrözi az óraterv továbbfejlesz
tése is.
Figyelemreméltó, hogy az általánosan művelő tantárgyak rész
aránya nő /magyar nyelv, természet utáni rajz/. Jól tükröző
dik a természettudományos tárgyak differenciálódása, önálló
tantárggyá fejlődött a vegytan és az elektrotechnika.
A korabeli tanulók terhelésére jellemző, hogy hat féléven
át heti 48 óra volt a kötelező foglalkozás időtartama.
A gépészeti szakosztály óratervét az 1. sz. melléklet mutat
ja be.
Uj szervezeti szabályzatot vezettek be, amely az 1880-as
szabályzathoz viszonyítva már nemcsak körvonalazta, hanem
pontosan meghatározta a vógbizonyitvány adta jogokat is.
A végbizonyitvány ez idő szerint a következő képesítéshez
kötött iparágakban önálló tevékenységre jogosított:
- a gépészeti szakosztály végzett tanulói önállóan űz
hetik a kovács, lakatos, kútcsináló, harangöntő, réz
öntő, réz- és bronzmüves mesterséget,
- a fém- és vasipari szakosztály végzett tanulói önál
lóan gyakorolhatják a bádogos, kovács, kútcsináló,
harangöntő, réz- és bronzmüves mesterségeket.
A századforduló éveiben továbbfejlődött az Állami Iparisko
la eszközállománya, tanszeraélyzetének létszáma. Irányítá
sát a VKM-től a kereskedelemügyi miniszter vette át.
Az iskola megbecsülésének és rangjának emelésére a minisz
térium 1897-ben az intézménynek az Állami Felsőipariskola
cimet adta.
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Az első világháborút követő években az Állami Felsőipariskola iránt gazdasági okokból mérséklődött az érdeklődés. A
gazdasági világválság, a munkanélküliség, a világháború okoz
ta népesedéshiány miatt a jelentkezők száma egyre apadt, s
csak az 1937-es és az azt követő esztendők hoztak javulást.
A harmincas évek közepén ismét módositották a tanterveket.
Bevezették a hittant, az egészségtant, tovább nőtt a magyar
nyelv tantárgy óraszáma, rendkívüli tantárgyként szerepelt
az önképzőkör, német nyelv, ének-zene. Folytatódott a termé
szettudományos tantárgyak differenciálódása: önálló tantárgy
lett a szilárdságtan és az elektrotechnika gyakorlat. Figye
lemreméltó, hogy a tudományos ismeretanyag bővülése, a tudo
mányok szétválása az óratervi struktúrában is tükröződik.
Az Állami Felsőipariskola gépészeti szakosztály óratervét
a 2 • sz. melléklet mutatja be.
A középfokú műszaki képzés első három iskolájának óratervét
elemezve a következőket állapíthatjuk meg:
a/ A századforduló éveiben még nem halmozódott fel annyi is
meretanyag:,'. hogy indokolt lett volna a szakmai differen
ciálódás. Nagyon szépen megfért egyetlen szakcsoporton
belül a géplakatos, vasútgép-szerelő és malomgépszerelő
szakmai ismeretek tanitása.
Ugyanakkor olvashatunk az építőipari, a vegyészeti szak
csoportok kiválásáról. Megindul tehát a század első évti
zedeiben egyfajta differenciálódás, de ez még csak a szak
csoportokat érinti. A gépészeti szakcsoporton belül a gép
lakatos szakma foglalja magában a stabil és mobil gépek
- igy a gépjármű - szerelését, javítását,,
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Ъ/ Az óraterveket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a képzés
következetesen szakmai centrikus volt. Szinte csak szak
mai, vagy a szakmai tantárgyakat előkészítő természettu
dományos tantárgyakat tanítottak. A humán jellegű közis
mereti tantárgyakat a magyar nyelvtan, később a magyar
irodalom és a hittan képviselte. A végzett szakembereket
az iskola természettudományos és szakmai ismeretekből
jól felkészítette. Csak a második világháború körüli évek
óratervi reformja bővitette a közismereti tárgyakat föld
rajz, történelem tárgyakkal.
с/ A korabeli iskolarendszerben ez a képzési forma zsákutca
jellegű volt: felsőfokú továbbtanulásra nem készített fel.
Jól képzett, elismert szakembereket adott az iparnak, de
a végzettek kénytelenek voltak megmaradni a középfokú
végzettségnél.
Az 1938. évi XIII. te. létrehozta az ipari, mezőgazdasági
és kereskedelmi szakközépiskolát, amely iskolatípus 1949-ig
működött. Innen léphettek szakirányú egyetemre a sikeresen
érettségizett diákok.
Az autóiparra figyelve meg kell említenünk azokat a jeles
magyar műszakiakat, mérnököket, akik vagy hazájukban^ vagy
idegenben előrevitték a gépkocsigyártást. Ezzel elismerést
szereztek a magyar műszaki kultúrának, közvetve pedig a ma
gyar műszaki oktatásnak - nevelésnek - hiszen egykor ők is
magyar műszaki oktatási intézményekben tanultak, feltehető
en kiváló műszaki pedagógusok indították alkotó pályájukra.
Dolgozatom első részében már említettem Bánki Donát műegye
temi tanárt és Csonka János műegyetemi mühelyfőnököt, akik

■
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a porlasztó megalkotásával új fejlesztési irányt nyitottak
meg a belsőégésű motorok területén.
Az egykori budapesti Állami Felsőipariskola alapításának
100. évfordulóján a jogutód Bánki Donát Műszaki Főiskola
tudományos ülésszakot rendezett, amelyen megemlékeztek ne
ves tanítványokról.
A makói születésű Galamb József 1901. júniusában kelt végbi
zonyítványából értesülhetünk arról, hogy a m.kir. budapesti
Állami Felsőipariskola gépész szakosztályának három évfolya
mán a magyar és német nyelven, továbbá a nemzetgazdaságtan
c. tantárgyon kivül a gépészet szinte minden ágazata és ala
pozó tantárgya szerepel - és minden gépszerkezettani jellegű
gyakorlati jegye jeles volt.
Ezt megelőzően, 1895-től a szegedi Fa- és Fémipari Szakisko
la tanulója volt.
Érdeklődése az akkor kezdő lépéseket próbált gépkocsigyár
tás felé vonzotta. Sikerült elnyernie az akkori Magyar Auto
mobil Rt. Arad /MARTA/ ösztöndiját, amivel 1903-ban Német
országba utazott tanulmányútra. Kitűnő konstrukciós készsé
gét az ekkori gépkocsigyártó nagyhatalom, az Egyesült Álla
mok autógyáraiban fejlesztette.
Legjelentősebb alkotása
FORD T modell, amelyből
éveiben évente 2 millió
amellyel a mezőgazdaság
világon.

a Henry Ford gyárában kifejlesztett
szalagszerü gyártással a század első
darab készült; s a F0RDS0N trektor,
gépesítését alapozta meg az egész

Dr. Angyal Béla szerk.: 1979. A Bárki Donát Gépipari
Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszaka Budapest,
1979. nov. 9. II.köt. 224. 1.
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2.2.

A középfokú gép jármiig avitó szakemberképzés a II.
világháború után

Közvetlenül a felszabadulást követó időszak a középfokú mű
szaki képzésben is az útkeresés időszaka volt. A képzés éven
ként változott, 1947-ben létrehozták a műszaki középiskolá
kat és ezt az iskolát elvégzők a "Műszaki középiskolát végzett
technikus" cimet kapták. A műszaki középiskola céljából tükrö
ződnek először a társadalmi átalakulás jelei:
"A műszaki középiskola feladata, hogy a tanulóban tartós ér
deklődést ébresszen minden emberi probléma iránt, őt a nem
zeti művelődés szellemének megfelelő általános műveltséghez
juttatása, demokratikus közösségi életünk felelős tagjává
nevelje az iskola különleges szakirányának megfelelő szaktu
dáshoz juttassa, és felsőbb szaktanulmányokra is képessé te
gye." /13070/1947. Korm. sz. rendelet/ A műszaki középisko
lákról szóló rendelet végrehajtása még alig kezdődött meg,
amikor 1949-ben ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és közgazdasági gimnáziumot hoztak létre a műszaki középiskolák
helyett.
Középfokú szakoktatásunk elmaradottságán a szocializmus alap
jainak lerakása és a szocializmus építésének viszonyai között
változtatni kellett.

2.2.1. Közlekedésgépészeti technikumok
Az 1950-es évek elején égetően szükség volt a szakmunkások
és a mérnökök mellett középfokú végzettségű szakemberekre.
Sikeresen befejeződött a 3 éves, majd az első 5 éves terv.
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Ezért jöttek létre 1950-ben az ipari, mezőgazdasági, a ke
reskedelmi és közgazdasági technikumok.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának az ipari technikumról szó
ló törvényerejű rendelete értelmében:
"Az ipari technikum feladata, hogy fejlődő iparunk részére
a szocialista nevelés elveinek megfelelően jól képzett, álta
lános műveltséggel és önálló kezdeményező erővel rendelkező
technikusokat neveljen és a felsőbb műszaki tanulmányokra
előkészítsen." /А Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi
40. sz. törvényerejű rendelete/
1954-ben már 65 féle, 196l-ben 81 féle szakirányú technikum
működött. A technikumok megerősítésében a gazdaságpolitikai
tényezők is közrejátszottak. Rendeltetésüket a technikumok
jól betöltötték, lényegében biztosították az ipar és a mezőgazdaság középfokú szakemberekkel történő ellátását.
E technikumi szakmai struktúrának része az Autóközlekedési
Technikum is. Megszervezését indokolta a fejlődő gépjárműál
lomány. 1950-ben 153 ezer, 1960-ban 339 ezer gépjármű dolgo
zott az országban. Javításukról iparszerben kellett gondos
kodni szervezetten, népgazdasági szinten. Megfogalmazódott
a fiatal technikusoktól elvárható szakmai szint, általános
műveltségi szint, s ennek alapján kialakult az óraterv, me
lyet a következőkben áttekinthetünk.
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A tantervet a Közlekedés és Postaügyi Minisztériummal egyet
értésben a Művelődésügyi Minisztérium 25.507/1966. szám alatt
adta ki. /Melléklet a Művelődésügyi Közlöny 1966. év 17. szám
hoz 12. lap/
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Az 1945 utáni iskolarendszer változás feloldotta a középfo
kú műszaki képzés zsákutca jellegét, lehetővé tette a sike
res befejezés után a felsőoktatási intézménybe történő je
lentkezést. Ez tükröződik az óratervben is. Ha a 4 év során
tanult tantárgyakat tartalmuk szerint 3 osztályba soroljuk:
közismereti,
szakmai elméleti,
szakmai gyakorlati tantárgyak,
akkor ezek arányai jellemzőek lesznek egy iskolatípusra, kép
zési arányaira.
Az osztálybasorolás elvét következetesen tartjuk az egyes
iskolatípusok elemzésénél, igy az összehasonlításnál nem
lesz jelentős a befolyása egy-egy határtantárgy megítélésé
nél /pl.: elektrotechnika, ábrázoló geometria./
Ennek megfelelően a tantervi arányok a következőképpen ala
kulnak a technikumnál:
40
közismereti tantárgyak
40
szakmai elméleti tantárgyak
szakmai gyakorlati tantárgyak 20
Összese n:100

%
%
%
%

Az óratervből megállapítható, hogy az első- és második évfo
lyamon zömmel közismereti - általános művelő - tantárgyakat
helyezett el az óratervszerkesztő, majd a harmadik és negye
dik évfolyamon inkább szakmai tárgyakat tanultak a tanulók.
Ez pedagógiai - didaktikai szempontból helyes volt. Ha a je
lentős arányú szakmai elméleti tantárgyakat vizsgáljuk, meg
állapíthatjuk, hogy nagyobb arányú volt a szakmai előkészítő,
általános szakmai jellegű tantárgy /mechanika, gépelemek,
technológia, általános géptan, elektrotechnika, szakrajz/,
mint a kifejezetten szakmára irányuló ismeretek nyújtása
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/gépjármüszerkezettan, gépjármüvillamosságtan, gépjármű javitástechnológia/.
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a korlátozott
képzési idő alatt a tanulóknak egy széles skálájú általános
szakmai ismeretet nyújtott az iskola, amire a speciális is
meretek épülhettek - és épültek is a szaktárgyból és a szak
mai gyakorlatból. A képzési szintben jól megfogalmazott /nem
biztos, hogy tudatosan, kellő felmérésekre alapozva!/ általá
nos ismeretrendszerből az érettségi időszakában a jelölt lo
gikai műveletekkel számára eddig ismeretlen problémákat igye
kezett megoldani inkább több, mint kevesebb sikerrel.
A közvélemény, ipari és politikai vezetők szerint is, az
1950-es évtizedben a technikumi képzés, igy az autóközlekedé
si technikumi képzés is sikeres képzési forma volt.
ügy véljük, hogy eredményességét több tényező kedvező talál
kozása alakította ki.
Elsőként emlitem a korabeli termelési mód és szociális körül
mények sajátosságát. A nemzeti vagyon jelentős részét elpusz
tító világháború utáni évtizedben az ország állampolgárai felnőttek, gyerekek - soha vissza nem kívánt gazdasági kény
szerűségből olyan pezsgő, alkotó tenniakarásban éltek, ahol
a motivációt a végzett munka látványos eredménye adta.
A gyorsütemü gazdasági-társadalmi haladás szükségessége egy
szerűen egzisztenciális kérdés volt, s mint ilyen, ezt min
denki nagyon komolyan vette.
A tanulók komoly szándékkal jelentkeztek a technikumba, s
mégha a jelentkezésbe valamilyen fokú szülői irányítás is
ötvöződött, a tanuló végigküzdötte a középiskolát.
Jelentős társadalmi presztízse volt az alaposabb felkészült
séget tükröző jobb érdemjegynek szülői, baráti, munkáltatói
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körökben is. A tanulókat a kormányzat mindenképpen segitette.
Igény volt tanulni! Az akkori gazdasági élet anyagi ösztönzőiben feltehetően nem volt oly sok ellentmondás, egységesebb
volt a kezdő szakember anyagi elismerése.
Differenciáltabb volt a nagyobb felkészültséget igénylő mun
kát végzők havi illetménye /segédmunka, betanított-, szakmun
ka, kvalifikált szakmunka, közép- és felsőfokú végzettségűek
munkája/. Komoly motivációs tényező volt ez, aminek elmosó
dása, sőt ellenkező előjelű tendenciája egyenesen devalválja
a felsőfokú műszaki végzettséget.
Kevesebb volt a tanulóifjúság figyelemelterelő "ingere": ke
vesebb szórakozás csábította szabadidejének hasznos eltölté
sére. S nem is biztos, hogy az eltöltött idő szabadidő volt.
A heti 36-4o órás kötelező iskolai foglalkozás nem tűnt tulterhelőnek. Bizonyára a normálterhelés szintje állt magasab
ban.
A technikumi korszak óta bekövetkezett óriási társadalmi technikai haladás természetesen az emberek életkörülményei
nek magasabb "komfortfokozatát" jelenti, ami feltétlenül
találkozik az ember helyeslésével, törekvésével.
Ebben az uj szituációban azonban nem sikerült megtalálni a
biztos jó motivációs rendszert, amivel a gyerekek saját el
határozásukká tehetnék a képességeikhez igazodó ismeretszer
zést.
A technikumban viszonylag kevés volt a pedagógiai végzett
ségű műszaki tanár. Spontán pedagógiai ismeretekkel tanítot
tak változó módszerrel, amelyek negatívumai a tanulóktól je
lentős munkatöbbletet igényeltek az ismeretanyag feldolgozása
során.

•
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Tájékozódásunk arra enged következtetni, hogy a technikumo
kat a Művelődésügyi Minisztérium, még inkább a szakminisz
tériumok jól ellátták felszereléssel, gépi berendezéssel.
Helyes volt az a felismerés, hogy a jövő szakemberének a
jövő technológiáját, gépi berendezését kell oktatni.
A végzett tanulók érvényesülését vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy alig volt a választott pályáról elvándorlás. Olyan szak
mai képzést kaptak, amellyel elasztikusán alkalmazkodhattak
a műszaki jellegű állás lehetőségekhez.
A munkáltatók türelemmel, ségitőszándékkal fogadták a kezdő
fiatal szakembert - a 18 éves technikust - aki fél év, egy év
üzemi tapasztalat után teljesítette az iskola célkitűzésében
leírtakat. A továbbtanulókból jó mérnökök, a munkába állókból
kiváló előmunkások, művezetők, egyéb műszaki ügyintézők let
tek.
Az is tény, hogy a felsőoktatási intézményekben továbbtanu
lók matematika és fizika tantárgybeli felkészültségük gyen
gébb volt a gimnáziumban végzetteknél, s ez az első két év
ben jelentett gondot, pótolni kellett a tudásbeli különbsé
get.
Az 1950-es évek végén széleskörű vita bonatkozott ki a tech
nikumokról. A MTESZ 1957. novemberében megtartott műszaki ok
tatási konferenciáján az a vélemény alakult ki, hogy az "ál
talános iskolára épülő, 14-18 éves korig terjedő technikusképzés sem életkorban, sem tapasztalatban, még kevésbé a ren
delkezésre álló idő alatt megszerezhető tudásban nem tud ki
képezni kellő általános műveltséggel, a szakmunkás gyakorla
tával biró és egyben műszaki vezetéshez szükséges technikai
ismeretekkel is rendelkező szakembert. A technikusképzés kér-
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désében folyó széleskörű viták azt látszottak igazolni, nem
a technikumok hibája, hogy az, amire vállalkoztak - jó tech
nikusokat adni a népgazdaságnak - már egyre inkább illúzió;
a modern termelés technikusi munkakörei lépték túl a 18. élet
évvel zárult iskolai képzés lehetőségeit. „ 26
Az 1961. III. törvény hivta életre a szakmunkásképzést foly
tató szakközépiskolákat. Ebben az iskolatípusban a gyerekek
négy év után érettségi bizonyitványt és egy szakmára szóló
szakmunkásbizonyitványt kaptak. Az autójavító szakmában vég
zett tanulók az érettségi bizonyitvány mellett 512-es szak
maszámú autószerelő szakmunkásbizonyitványt kaptak.
A technikumok fokozatosan megszűntek, 1972-ben érettségizett
az utolsó rendeskorú osztály az Autóközlekedési Technikumban.
A budapesti Autóközlekedési Technikumban /Rippl Rónai u. 26./
folyt egyedül az országban nappali tagozaton /évfolyamonként
3 osztály/ gépjárműtechnikus képzés.
Esti és levelező tagozatos képzés a budapesti technikumon
kivül Miskolcon volt.
A szakközépiskolákban az általános műveltség tananyaga lénye
gében a gimnáziumi tantervek közismereti tananyag-minimumát
tartalmazta. így lehetővé vált, hogy a szakmai képzés korsze
rű általános műveltségre épüljön, illetve azzal kapcsolódjék
össze.
A szakmai elméleti és gyakorlati ismeretanyag kiválasztásá
nál az volt irányadó, hogy a végzett tanulók megfeleljenek
a kezdő szakmunkással szemben támasztott követelményeknek.

Vendégh Sándor: 1975. A szakmai képzés három évtizede.
Középfokú Szakoktatás 1975. 3.sz.
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A szakközépiskola tehát egy meghatározott, a szakképzési
jegyzékben szerepló szakmára képzett0

2.2.2. Szakmacsoportos képzésű szakközépiskolák
1965-ben az MSZMP Politikai Bizottsága korrigálta a szakkép
zésre vonatkozó elgondolásokat /MSZMP 1965. június 8-i ha
tározata/. Megszüntette a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákat, a technikumokat és létrehozta a középfokú
képzést folytató szakmacsoportos /technikumi modellü/ szakközépiskolákat. A képzés 1968-ban kezdődött az ország 18
szakközépiskolájában. A gépjárműjavitási igény robbanásszerű
fejlődését követte a képzés minőségi változása: az eddigi
egy intézmény helyett 18 helyen indult a gépjárműjavító
szakemberképzés.
Az 1965. évi 24. sz. tvr. igy jelöli meg az iskola célját:
"A szakközépiskola korszerű általános műveltséget és közép
fokú szakmai képzést nyújt. Növendékeit szocialista szellem
ben, sokoldalúan fejlett emberré neveli, olyan szakmai-elmé
leti és gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségek
kel látja el, amelyek birtokában a képzés irányának megfelelő
szakterületen a közvetlen termelőmiinkától a részfolyamatok
irányításáig terjedő és a külön meghatározott munkakörök
feladatainak megoldására képesek, továbbá előkészíti őket
a felsőfokú továbbképzésre. n 27
E cél elérése érdekében a közlekedésgépészeti szakközépisko
la feladata, hogy olyan munkaszerető, müveit, jellemes és

Békéssy Antal szerkó: 1969. Általános tantervi rendelke
zések a Közlekedésgépészeti Szakközépiskolák számára.
Tankönyvkiadó, Budapest 4. 1.
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hazaszerető, a magyar néphez hü, szocialista embereket ne
veljen, akik a közlekedésgépészeti, gépjárműtechnikai, ha
józási és vasútgépészeti - munkaterületeken a meghatározott
munkakörök betöltéséhez és szakszerű ellátásához szükséges
szilárd elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.
A megfogalmazott általános célkitűzések mellett a tantervszerkesztők kijelölték a tanulókkal szemben támasztott szak
mai követelményeket, az iskolai végzettséghez adekvát betölt
hető munkaköröket!
A szakmai szint tartalma meghatározza a kezdő szakemberrel
szemben támasztott szakmai követelményeket. Ezt a követel
ménysort közelítően a vállalatok műszaki részlegei segítsé
gével a személyzeti osztályok fogalmazzák meg munkaköri jegy
zék formájában. A tanügyi dokumentumok szerkesztői ennek
alapján állitják össze a szakmai szintet. A szakmai szintek
a kezdő munkavállalóval szemben támasztandó követelményeket
összegezik ugyan, de ez nem azt jelenti, hogy ebben az össze
gezésben egy-egy szakma munkaköreinek csak a ma érvényes kö
vetelményei szerepelnek. A szakmai szint előre is tekint,
vagyis számol a fejlődéssel.
A szakmai szint a következőket tartalmazza:
-

a
a
a
a
a
a

szakma munkaterülete,
szakma igényei a gyakorlat terén,
szakma elméleti igényei,
szakmai elmélet természettudományokkal való kapcsolatai,
szakma fejlődésének várható tendenciái,
szakma pszichikai-fizikai előfeltételei.
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A szakmai szint követelményeiből - pedagógiai és didaktikai
elvek figyelembevételével - kell megállapítani a képzési szin
tet, egyes tantárgyak követelményrendszerét. Ennél a tervezé
si fázisnál kell fokozottan figyelni az elvárható tudásszin
tek megállapitására, tantárgyak egymásra épülésére, a tantár
gyak arányaira.
A közlekedésgépészeti szakközépiskola gépjárműtechnikai ága
zatának óratervét az 50. oldalon ismertetem. 28
A tantervi utasitás a tantárgyakat osztályozza:
közismereti
szakmai előkészítő
tantárgyakra.
szakmai
Ha a szakmai előkészítő tantárgyakat is a szakmai elméleti
tárgyak közé soroljuk, akkor a 4 év során tervezett tanítá
si órák arányai a következők:
közismereti tantárgyak
szakmai elmélet
szakmai gyakorlat
Összesen:

49,5 %
31,2 %
19,3 %
100,0 %

Ezeket az arányokat a későbbi összehasonlitó elemzésnél hasz
náljuk fel.

28 Békéssy Antal szerkót 1969. Általános tantervi rendelke
zések a Közlekedésgépészeti szakközépiskolák számára
Tankönyvkiadó, Budapest, 10o 1.
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Közlekedésgépészeti Szakközépiskola óraterve
Gépjárműtechnikai ágazat

Tantárgyak

Heti óraszám osztályonként Óraszám
összesen
I.-IV.o.
II.
III. IV.
I.

1. Magyar nyelv és iro- ^
dalom
^
2
2. Orosz nyelv
2
3. Történelem
4. Világnézetünk alapj. 5. Gazdasági földrajz
2
6. Matematika
5
7. Fizika
3
8. Kémia
4
9. Testnev.-honv.ism.
3
10. Osztályfőnöki óra
1
11. Elektrotechnika
12. Műszaki rajz
4
13. Munkavédelem
14. Mechanika
15. Anyag- és gyártásism.2
16. Gépészeti ismeretek
17. Üzemgazdaságtanx
18. Szakrajz x
19. Gépjármü-szerk.tan
20. Technológia
21. Gépjármű-villám, tan Elméleti órák össze--,-,
sen
^
22. Szakmai gyakorlatok:
műhelygyakorlat
7
Heti óraszám összesen:
/4+4+4+0 hét/

38
42

xágazatohként eltérő tartalommal

3

3

3

387

2
2

2
2

2
2

2
5
3

2
2
4
3
3

258
258
90
66
486
198
132
387
129
99
198
33
99
165
165
60
126
285
189
90

31

28

31

3900

7

8

7

936

38
42

36
48

38

4836

3
4
3

3

3

3
1

3
1

3
1

3
2
1
3
3
5
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Az óraterv szerkezete is tükrözi, hogy a közúti gépjármüvek
darabszáma már ekkor is robbanásszerűen emelkedett - 10 év
alatt háromszorosára nőtt. A képzés során a szakmai előkószitő tantárgyakra épülve jelentős óraszámot forditunk kife
jezett gépjárműtechnikai ismeretek nyújtására, nevezetesen:
gépjármüszerkezettan, gépjármű javitástechnológia, gépjárművillamosságtan. E tantárgyak részaránya a négy év elméleti
óráiból 14,5 %. Egyetlen előző iskolatípus sem helyezett
ilyen hangsúlyt a szakmai elméleti képzésre.
E helyen is utalnom kell arra, hogy ezen iskolatípus mellett
egy másik iskolatípus, a szakmunkásképző iskola is működik,
ahol autószerelőket képeznek 3 éves képzési idővel - egy szak
mában.
E virágzó iskolatípus biztosította az autójavító ipar alap
fokú szakembereit.
Érdekes megvizsgálni a javitóipar területén különböző isko
latípusokban képzett fiatal szakemberek szakmai szintjét és
a felsőfokú továbbtanulási intézetekbe történő bejutásuk
valószínűségét. Nem konkrét mérőszámok alapján, hanem a tan
tervi követelményszintek ismeretében kíséreltük meg sorbaál
lítani a különböző iskolatípusokat, melynek eredményét a kö
vetkező ábra mutatja. /4. sz. ábra 52. oldalon/
Az értékelésnél a szakmunkásképzőben végzettek továbbtanulá
si lehetőségét az érettségi bizonyitvány megszerzésével ért
jük, s a disszertáció későbbi fejezetében tárgyalásra kerülő
5 éves technikusképzést is figyelembe vettük.

■
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Felaőokt,
intézmény
5 éves
technikun
Középfoka

e :
I technikum
Felsőokt.|
pzakmacaop#
intézmény
Monoszakmi szakközépiak.
Középfokuk
____ gzakközep^sk.
technikunj
Szakmunkás
jSzakmacsop.
képzés
r---------------1
„jszakközépisk.
Mono szakmái?

Szakmun

Л

L---------------1

zakközépisk.

kásképzési

4. sz. ábra
Iskolatípusok sorrendje
Tükröződik az a gyakorlati tény, hogy a továbbtanulási esély
nem emelkedik olyan meredeken, mint a szakmai szint trendje.
E két trendvonal egymással szöget zár be - és ez probléma.
Csökkentése érdekében különböző intézkedések születtek: fa
kultativ felkészítő órák - tantárgyak bevezetése, egyetemi
felkészítő rendszerek szervezése. Kétségtelenül eredményesek
ezek a módszerek, de megítélésünk szerint még igy sem egyenlő
a szakmai szint és a továbbtanulási esély emelkedése.
Bizonyára más lenne a sorrend, ha a szakmai gyakorlati jár
tasság szerint végeznénk a sorbaállitást. Ezért is megjegyez
zük, hogy a legalacsonyabb szinten lévő szakmunkásképzésre
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ez nem kritikai megjegyzés, hanem az iskolatípus tervezett
célja ilyen jellegű. A képzési forma fontossága nem szorul
külön méltatásra.
A szakközépiskolai tanterv tartalmában és felépítésében lé
nyeges előrelépés, korszerüsités történt mind a technikumok,
mind az 1959-ben szervezett szakközépiskolákhoz képest.
Nevelő-oktató munkánk során eredményvizsgálatot is végez
tünk, amelynek során ellenőriztük a tantervi anyag és a ta
nulói teljesitmények szintjét, viszonyát, a tananyag elvégez
hetőségét, a nevelés feladatainak megvalósitását. A tudás
szint és a neveltségi szint mérése elválaszthatatlan kapcso
latban áll egymással, amint nem képzelhető el a nevelés és
oktatás különválasztása sem.
Tanulóink nevelése, általános és szakmai képzése a szakközép
iskolai nevelő munka egész rendszerében valósul meg. "Nevelé
sen a pedagógiai tevékenység egészét, együttesen valamennyi
részét, területét értjük. „ 29
Ezért szakközépiskoláinkban a tanórán kivüli nevelőmunka,
különösen a növendékek irodalmi, zenei és képzőművészeti ne
velése is különös súlyt kap. A tantárgyrendszer jellemzője,
hogy benne az általános műveltségi, az általános műszaki,
valamint a szakmai elméleti tantárgyak és a műhelygyakorla
tok szoros kölcsönhatásbein vannak. Jellemző példát olvasha
tunk erről a Középfokú Szakoktatás c. folyóirat 1971« évi 10.
számában is, ahol a tanulmány szerzője a gépészeti ismeretek
tantárgyat vizsgálja, melynek tanításához matematikai, anyag
ismereti, szilárdságtani, szakrajzi ismeretek szükségesek.

29 Dr.Ágoston György: 1970. Neveléselmélet. Tankönyvkiadó.
Budapest, 14.1.
Gion János: 1971« Néhány módszertani javaslat a gépészeti
ismeretek tanításához. Középfokú szakoktatás, 1971.No.lo.
36-37.1.
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Az egyes tantárgyak, a tantárgycsoportok funkcionális sze
repe, hozzájárulása a tanulók mindenoldalú neveléséhez, szak
mai képzéséhez eltérő jellegű, A közismereti tantárgyak pél
dául megalapozzák a tanulók általános műveltségét, s csak
közvetve járulnak hozzá a szakmai célok és követelmények meg
valósításához. A szakmai elméleti tantárgyak és a műhelygya
korlatok pedig közvetlenül szolgálják a követelményrendszeré
ben meghatározott szakmai ismeretek, jártasságok és készsé
gek kialakítását.
A szakközépiskola általános nevelési céljának, ezen belül a
közlekedésgépészeti szakközépiskola sajátos nevelési-képzési
feladatainak megvalósítása csak úgy lehetséges, ha munkánk az
iskola valóságos helyzetét figyelembe vevő átgondolt pedagó
giai terv alapján folyik, ha a tantestület egésze megismeri
az iskola teljes nevelési-képzési rendszerét, a munka minden
fázisában világosan látja és maradéktalanul végrehajtja a
reá háruló konkrét szakmai - nevelési feladatokat.
A tanulók műveltségi szintje megállapitása igen bonyolult,
komplex feladat. Csak nagy időintervallumban, longitudiná
lisán mérhető.
A nevelési feltételek vizsgálatát célzó megfigyelésünknek
ki kell terjednie a szakközépiskola teljes nevelési, ille
tőleg tantárgyrendszerére. A tanterv következetesen és egy
értelműen aláhúzza iskolatípusunk szocialista jellegét. Eb
ből a nézőpontból elemezzük, hogy a szakközépiskolai nevelés
egységes folyamatában milyen szerep jut a közismereti tan
tárgyaknak s e tantárgyak tanárainak. Kielégítően ismerik-e
az iskola egész képzési-nevelési rendszerét. Általános neve
lési céljaink valamennyi szakközépiskolában azonosak. A ne-
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velős általános célján és feladatán belül azonban a gépjár
műjavítási szakközépiskola megvalósítja sajátos szakmai fela
datát, megalapozza a gépgyártás területén a szakmai munkate
vékenység gyakorlatát. Megfigyelésünknek ezért ki kell terjednie arra, hogy a közismereti tantárgyak tanterveiben meg
fogalmazott nevelési célkitűzések megvalósítása hogyan járul
hozzá a tanulók munkára, hivatástudatra neveléséhez, a munka,
a szakma megbecsüléséhez.

A végzett tanulók szakmai helytállásának vizsgálata
A tantervi követelmények teljesítési szintjéről nyert infor
mációk gyűjtése a szakközépiskolában nem fejeződött be az
érettségi vizsgával. A szakmai tantervi követelmények megha
tározásánál népgazdasági, azaz konkrét termelési igények
alapjáról indultunk el. A tanterv gyakorlati ellenőrzését
is azzal kell befejeznünk, hogy az érettségit követően - egy
két év múlva - felmérjük: végzett tanulóink hogyan felelnek
meg ezeknek az igényeknek.
A Csongrád megyei és Szeged megyei-városi Pályaválasztási
Intézet a szegedi Rózsa Ferenc Közlekedésgépészeti Szakkö
zépiskolával együttműködve 1975-ben felmérést végzett egyéb
szakközépiskolák mellett az 1965» évi 24. trv. alapján szervezeti szakközépiskola gépjárműtechnikai ágazaton végzett
fiatalok pályánmaradásáról és egyéb körülményeiről. Azt vizs
gáltuk, hogy tanulóink milyen szinten tudják ellátni azokat
a feladatokat, amelyek elvégzését tőlük a különböző munkahe
lyeken megkövetelik.
A közlekedésgépészeti szakközépiskolai végzettséggel betölt
hető, s tipikusnak minősitett feladatok, illetőleg munkakörök
jegyzékét a tanterv tartalmazza:
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"A választott szaknak megfelelően: kovács, esztergályos, gép
lakatos, karosszérialakatos, jármülakatos, hegesztő, moto:nszerelő szakmunkás;
középfokú műszaki ügyintézői munkakörök; műszaki rajzoló és
rajzkezelő."
A fentieken túlmenően
a gépjárműtechnikai ágazaton végzettek: gépjárművillamossá
gi szakmában szakmunkás, gépkocsivezető.

A felmérés előzménye:
A szakközépiskolát végzett fiatalok munkába állásával kapcso
latban különböző vélemények hangzottak el. Gyakran felvető
dött a kérdés: szakmunkásokat képez-e a szakközépiskola, vagy
középszintű vezetőket, akik csak ”fehér köpenyes”, Íróasztal
lal járó munkakört hajlandók betölteni.
A szakközépiskolát végzett fiatalok körében indított felmé
réssorozat célja az volt, hogy megismerjük e fiatalok munká
ba állásának, munkahelyi beilleszkedésének körülményeit.
Választ kerestünk arra, hogy
- a munkába állások a végzett szakiránynak megfelelően
történtek-e meg;
- megtalálták-e számításaikat munkahelyükön;
- az iskolában tanultakat hogyan sikerült a gyakorlat
ban alkalmazni;
- jelenlegi beosztásukat hogyan Ítélik meg;
- munkába állásukat követően megmaradtak-e szakterületü
kön és milyen arányban;
- ha elhagyták a pályát, milyen okok váltották azt ki.

■
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Felmérésünk tanulságai, a levont következtetések elsősorban
problémafeltáró jellegűek, és azokat a szempontokat része
sítettük előnyben, amelyek az autójavitóipar gyors fejlődé
séből eredően, mint a társadalmi és üzemi igényekre utalnak.
A felmérésbe a gépjárműtechnikai ágazaton első végzős osztályt
/1973-ban/ és az 1974-ben második végzős osztályt vontuk be.
A mikroszociológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a szakkö
zépiskolát végzettek sokkal kisebb százalékban tanulnak tovább,
mint a gimnáziumokban érettségizettek. Az 1973/74-es tanévben
- a gimnáziumok III. osztályos tanulói körében - végzett fel
mérés tanúsága szerint ezen fiatalok 83,6 %-a kivánt tovább
tanulni felsőfokú oktatási intézményben.
Ezzel szemben a reprezentációba bevont szakközépiskolák vég
zős tanulóinak csupán 31,8 %-a jelentkezett továbbtanulásra.
A jelentkezők 59,3 %-a nyert felvételt. Véleményünk szerint
a szakközépiskola jó nevelő-oktató munkájának nem elsődleges
megítélési szempontja a nagy továbbtanulási arány, hiszen
a műszaki szakközépiskola alapvető funkciója a műszaki közép
káder képzése az ipar számára.
/А jelentkezők, a felvettek, valamint a munkába állók rész
letezését a 6. sz. táblázat tartalmazza az 58. oldalon./
A szakközépiskolát végzettek mintegy 70 %-ának eleve munkarvállalás a szándéka. A továbbtanulásra jelentkezett, de fel
nem veitekkel együtt a vizsgált fiatalok 81,2 %-a állt mui>kába.
Felmérésünk súlypontját a munkába állásra, a munkahelyi be
illeszkedésre helyezzük. Nem mehetünk el azonban szó nélkül
a továbbtanulni szándékozók mellett sem.A pályánmaradás szem-

-
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SZAKKÖZÉPISKOLA
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3

1973

26

12

38

13

34,2

6

46,2

32

84,2

1974

32

15

47

14

29,8

10

71,4

37

78,7

58

27

85

27

31,8

16

59,3

69

81,2

Volford József szerkó: 1975. A szakközépiskolákban végzett fiatalok pályaválasztásának és munka
helyi beilleszkedésének vizsgálata. Csongrád megyei és Szeged Megyei Városi Pályaválasztási Inté
zet kiadványa Szeged. 2. sz. melléklet kivonat
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pontjából nem mellékes az, hogy a továbbtanulás a szakközép
iskolai szakinak megfelelő irányba történt-e, hiszen a négy
év alatt szerzett alapinformációk felhasználásáról vagy elve
téséről van szó.
7.SZ. táblázat
Pályánmaradás a továbbtanulás vonatkozásában

T о v á b b tanú 1 á s r a
Pelvett

Jelentkezett
Megnevezés

Gépjárműtechnikai
szak

Szakirányú
%
fő

Nem szakirá- Szakirányú Nem szakiráfő ^ %
fő nyú %
fő
%

24

3

88,9

11,1

15

93,7

1

6,3

A 7* sz. táblázatban számitott értékek egyúttal a választott
pálya szeretetére, a pályához való ragaszkodásra is utalnak.
A szakirányú továbbtanulásra jelentkezettek a pályát nem kí
vánják elhagyni, azt magasabb fokon szeretnék művelni.
Egy válasz arra a kérdésre, hogy elégedett-e választott szak
májával: -"A választott szakmámmal elégedett vagyok, de to
vábbtanulás szempontjából hátrányos helyzetben vagyok a gim
náziumban végzettekkel szemben.n
A szakközépiskola elvégzése után szakmunkásképzőben csupán
7 tanuló folytatta tanulmányait. Ez pályakorrekciónak számit,
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ugyanis a két iskolatípus képzési tematikája nem épül egy
másra.
Az esetek többségében azonban rokon szakmai területeken marad
tak .

Munkavállalás szakközépiskolai végzettséggel
Mint már az előzőekben utaltunk rá, a felmérés alanyainak
81,2 %-a - 69 fő - tanulmányait befejezte, munkába állt.
Mivel középfokú szakmai képzettséggel rendelkezőkről van
szó, nagyon lényeges az, hogy szakmai profiljuknak megfe
lelően helyezkednek-e el, illetve a későbbiek során elhagy
ják-e azt.
Ennek szemléltetésére tekintsük át a 8. sz.táblázatot.
8. sz. táblázat
A betöltött munkakörök szakmai jellege

Megnevezés
Gépjárműtech
nikai szak

Jelenleg
Munkába álláskor
Nem szak Szakmai
Nem szakSzakmai
iméi
%
%
fői mai %
fő
fő
fő
%
64

92,8

5

7,2

6

63 91,3

8,7

A táblázatban azt, hogy a betöltött munkakör szakmai profilú-e
vagy sem, tágan értelmeztük, tehát nem jelenti azt, hogy meg
felel, illetve nem felel meg végzettségének.

■
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Szakmainak vettük mindazon beosztásokat, melyek valamilyen
tárén kapcsolatban állnak a végzett szakkal.
Pl. a gépjármütechnikai szakon végzettek számára szakmai
beosztás: autószerelő, gépszerelő, gépkocsivezető, forgalmi
szolgálattevő, gépjármű-ügyintéző stb •» nem szakmai: előadó
stb.
Látható, hogy a szakmai stabilitás a gépjárműtechnikai sza
kon végzetteknél elég erős, 7,2 %-ról csupán 8,7 %-ra válto
zott a pályaelhagyók aránya.
Az előzőekből látható, hogy a gépjármütechnikai szakon végzetteknek 18,8 %-a továbbtanult felsőfokú oktatási intézményben,
81,2 %-a pedig munkát vállalt. A 8. sz. táblázatból /60. ol
dalon/ kitűnik, hogy a munkába állóknak 92,8 %-a szakmai pro
filjának megfelelően, mig 7,2 %-a egyéb - nem szakmai profi
lú - beosztásban helyezkedett el.
Most tekintsük át azt, hogy milyen munkakörökben helyezked
tek el, illetve jelenleg /a felmérés időpontjában/ milyen
ben dolgoznak. Erre ad választ a 9. sz. táblázat.
9. sz. táblázat
A foglalkoztatottak munkakörök szerinti megoszlása
/Gépjármütechnikai szak/

Munkakör megnevezése

Munkába álláskor
fő
%

34
Autószerelő
8
Gépjármüvill.műszerész
Egyéb müszaki/fizikai/ 18
Fizikai munkakör ossz.: 60
8
Szellemi /adminisztr./
M i n d ö s 3 z e s e n:68

50,0
11,8
26.4
88.2
11.8
100.0

Jelenleg
Fő
30
9
19
58
10
68

44.1
13.2
28.0
85.3
14.7
100.0
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Elmondhatjuk tehát, hogy a gépjárműtechnikai szakon végzett
fiatalok 85,3 %-a megmarad a fizikai munka terén, ezen belül
91,3 %-ban végzettségüknek megfelelő szakirányban.
Utolsó kérdéscsoportunk arra kereste a választ, hogy mi mo
tiválta a fiatalokat a pályaválasztáskor.
10. sz. táblázat
Az iskolaválasztást motiváló tényezők
/%-ban/

Megnevezés
Ehhez a pályához volt kedve
Szülők kívánságára
Kényszerhelyzetből
Egyéb
Összesen

Gépjárműtechnikai szab
93,0
2,3
4,7
100,0

A kérdéseinkre válaszolók 93 %-a jelölte meg motiváló ténye
zőként azt, hogy ehhez a pályához volt kedve, ugyanis nem
mindenki kerül abba az iskolába, amelyiket választotta. Ez
az arány kedvező, de nem jellemző általában a szakközépisko
lákat végzőkre. A szülői befolyás és egyéb tényező alig érez
teti hatását. Kontraszként említem az egyik textilipari szakközépiskola hasonló felmérését, ahol a végzettek 47,9 %-a
választotta saját elhatározásból szakmáját.
Ismételt választási lehetőség esetén főleg azok választanák
a gimnáziumot, akiknek szándékában állt továbbtanulni felső
fokú oktatási intézményben.
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A felmérésbe egyéb szakközépiskolát is bevontunk. Összefog
lalásként a befejező kérdés arra kereste a választ, hogy
elégedettek-e a végzett fiatalok választott szakmájukkal.
Nagyon lényeges kérdés ez, hisz az erre a kérdésre adott vá
laszokban tükröződik vissza a pályaválasztás lényege. Az a
tény, hogy valaki választott szakmájával elégedett-e vagy
sem, kihat egész életútjára. Tekintsük át a felmérésbe be
vont iskolák végzett tanulóinak válaszát!
11.sz. táblázat
A választott iskolával, szakmával való elégedettség
/%-ban/

Fiú

Lány

Gépjár- E^ész- Összemütech- següsen
nikai
Lány
Ossz. Fiú

43,7

33,3

46,5

80,0

73,0

66,5

56,3

46,7

53,5

20,0

27,0

33,5

7,0

13,3

8,9

4,7

22,4

13,9

52,1
32,4

60,0
40,0

54,5
34,7

89,4
5,9

76,3
15,8

73,1
18,9

Textilipari szak
Megnevezés
Ugyanebbe az isko
lába jelentkezne
Más iskolába je
lentkezne
Ebből:gimnáziumba
Választott szakmá
jával:
- elégedett
- nem elégedett

A legkedvezőbb válaszokat ebben az esetben is a gépjármütechnikai szakon végzettektől kaptuk /89,4 %/, de a végzett fia
talok körében nem ez a jellemző.
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A következtetések levonása során sok tennivalót látunk az
üzemek részéről is a kezdő fiatal szakemberek megfelelő fo
gadása, munkával ellátása, szakmai fejlődésük biztosítása
területén. A pályaelhagyás problémáinak eredője visszave
zethető a pályaválasztás kérdéséhez. A jövőben nagyobb gon
dot kell forditani arra, hogy az egyes szakközépiskolákba
- az eddiginél fokozottabban - azok a fiatalok kerüljenek,
akik kedvet éreznek a választott pályához. Nagyon fontos ez
a későbbi munkahelyi beilleszkedés, beválás szempontjából is.
Külön fel kell figyelni azokra az esetekre, amikor a pályaválasztás során ütközésre kerül sor a szülői akarat és a fia
tal pályaérdeklődése között. El kell érni, hogy a jövőben a
pályaválasztást motiváló tényezők között egyre kisebb súllyal
szerepeljen a "szülők kívánságára", és egyre nagyobbal az
"ehhez a pályához volt kedve".
Az autószerelő szakmunkások szakközépiskolai és szakmunkásképző intézeti - párhuzamos - képzését összehasonlitva a vé
lemények abban megegyeznek, hogy a szakközépiskola előnye a
magasabb szintű elméleti tudás megszerzésének a lehetősége,
hátránya viszont a szakmunkásképzőben végzettekkel szemben
a kevesebb gyakorlati ismeret.
"Az elméleti és a gyakorlati ismeret fontosságának kérdésé
ben azonban már megoszlanak a vélemények. Egy részük úgy vé
li, hogy az előny nagyobb súllyal esik latba, mint a hátrány,
azaz a magasabb szintű elméleti ismeret - nem is beszélve
az itt szerezhető érettségi bizonyítványról - mellé a későb
biek során könnyebb a gyakorlati hiányt pótolni, mint fordí
tott esetben." ^

31 Volford József szerk.: 1979. Csongrád megyei és Szeged
megyei-városi Pályaválasztási Intézet Szeged, Feljegyzés
K. 343/79. Szeged, 1979. 12. old.
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A végzett fiatal középfokú szakemberek munkába állásuk első
évében általában szakmunkásként - autószerelőként - dolgoz
tak, majd gyakorlati ismereteik kifejlődése után a vállala
ti továbbképzések résztvevői lettek. Az autójavító üzemek
ezekből a fiatalokból válogatták és képezték az előmunkásokat profilváltások alkalmával, gépjármüdiagnoszta és egyéb
elméletigényes beosztásokba, különböző műszaki ügyintézőket.
Az autójavítással, a mező- és erdőgazdasági erőgépek, útépí
tő gépek javításával foglalkozó gazdálkodási egységek szíve
sen alkalmazták ezeket a szakembereket, mert a megszerzett
széles skálájú műszaki ismereteikre könnyen építhették a min
denkori munkahelyük speciális ismereteit. Az egyszakmás kép
zés növendékeitől ez aligha várható el.
Az ezen iskolatípusban végzettek jelentős része elvégezte a
számukra szervezett technikusminősitő tanfolyamot, és sike
res minősitő vizsgát tettek. A fenti megállapításokat részben
a felmérés alapján, részben a - még akkor - Közlekedés- és
Postaügyi Minisztérium országos szintű értekezletein elhang
zottak alapján fogalmazhattűk meg.
Figyelemre méltó az a tapasztalat, amelyet e disszertáció Író
ja halmozott fel a több mint tiz éve általa szervezett és ve
zetett gépjárműtechnikusi tanfolyamokon és államvizsgákon.
A közúti gépjármüvek robbanásszerű fejlődése időszakában az
1974-81 között közlekedésgépészeti szakközépiskolában vég
zettek feltételezésünk szerint sikerrel megállták helyüket
az autójavitó iparban, általában jó elméleti felkészültségű,
ismereteik konvertálására alkalmas szakemberek lettek.
♦
Ismerjük természetesen a képzés gondjait is /manuális kész
ség hiánya, a képzettség bizonytalan megfogalmazása/, amelyek
körül hosszú viták alakultak ki.
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Feltételezhető, hogy a négyéves képzés során a heti egyna
pos gyakorlati foglalkozás nem alakitott ki a végzős növen
dékekben olyan manuális szakmai készséget, amit az üzemek
nem biztos, hogy jogosan elvártak. Az autójavító vállalatok
az 1970-es években jelentkező egyre szoritó gazdasági helyze
tükben a képző intézetektől azonnal magas teljesitő-képességü
fiatal szakembert vártak.
Úgy véljük, hogy a gazdasági épitőmuhka feltételrendszerében
is ez az elvárás fogalmazódott meg, s oktatási rendszerünkben
a középfokú gépjárműjavító szakemberképzés területén az 1973«
évi 25* sz. törvényerejű rendelettel bevezette a szakmunkásképzési célú szakközépiskolai oktatást. Ekkor az óratervek
még jelentősen nem módosultak. A 105/1978. МК.1/. 0M. sz. uta
sítással bevezetett tanügyi dokumentumok - amelyeket először
az 1978/79. tanévben kellett alkalmazni, s azóta folyamatosan már lényeges óratervi változásokat Írtak elő.

2.2.3* Szakmunkásképzési célú szakközépiskolai oktatás
/monoszakmás képzés/
A szakközépiskolákban folyó oktató-nevelő munka általános
célját - minden szakterületre vonatkozóan - az 1973* évi
24. sz. tvr. a következőkben határozta meg:
"A szakközépiskola korszerű általános műveltséget nyújt. Nö
vendékeit szocialista szellemben, sokoldalúan fejlett ember
ré neveli, s olyan szakmai képzettséghez - a magasabb elmé
leti képzettséget kivánó ipari, valamint élelmiszer- és fa
gazdasági szakmákban szakmunkás képesítéshez - juttatja,
amelynek birtokában alkalmasak a képesítésüknek megfelelő
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munkakörök betöltésére, továbbá előkészíti őket - elsősorban
a szakközépiskola jellegének megfelelő - felsőfokú továbbta
nulásra és a technikus minősítés megszerzésére*"
A fenti cél érdekében a szakmunkásképzést folytató szakkö
zépiskola fő feladatai:
- alakitsa ki, fejlessze a szocialista szakmunkásra jel
lemző személyiségvonásokat: a tanulók szocialista vi
lágnézetét és erkölcsét, társadalmi aktivitását, kö
zösségi magatartását, szakmai hivatástudatát, Ízlését,
az önálló alkotó tevékenység és a folyamatos önművelő
dés igényét és képességét;
- nyújtson olyan korszerű általános és szakmai műveltsé
get, s a szakmai munkatevékenység ellátásához szükséges
általános, valamint speciális jártasságokat, készsége
ket, amelyek birtokában a végzett fiatalok képesek lesz
nek a gyorsan változó termelési követelményekhez alkal
mazkodva a képzettségüknek megfelelő munkakört betöl
teni ;
- általános és szakmai tudást adó tananyagával alapozza
meg a szakmában való továbbképzést, valamint készítsen
fel a szakiránynak megfelelő felsőfokú továbbtanulásra.
A szakmunkás képzési célú szakközépiskolák szakmai nevelési
és oktatási tervekben a szakma munkaterületéből határozták
meg a képzési követelményeket.
Következtethető, hogy a célkitűzés helyes: konvertibilis
szakembereket nevelni az autójavító iparnak. Feltételezésünk
az, hogy a tantervi struktúra e cél elérését maradék tál aniil
nem teszi lehetővé.
Tekintsük át az autószerelő szakmára vonatkozó óratervet,
amellyel a képzés indult:
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ÓRATERV
311. Gépjárműtechnikai szerelő
1. Autószerelő szakmában

Heti óraszám
II. III.
I.
32
32
32

S oi^-

szám

Tantárgyak

1.
Magyar nyelv és irodalom
2. Orosz nyelv
3.
Történelem
4.
Világnézetünk alapjai
5.
Matematika
6.
Fizika
7.
Elektrotechnika
8.
Kémia
9.
Testnevelés
10.
Osztályfőnöki óra
11.
Fakultativ tantárgy
12.
Szakrajz
13.
Anyag- és gyártásismeret
14.
Mechanika
15.
Szerkezettan és szerelési
ismeretek
16.
Gépjárművillamossági ism.
17.
Műszerek és mérések
18.
Irányitástechnikai alapfo
galmak
19.
Üzem- és közlekedésgazda
ságtan
20.
Munkavédelem
21.
Szakmai gyakorlat

3
2
2

3
2
2

3
2
2

3
3

5
3
3

4

3
1

2
1

4
3
1
3
3

IV.
29
3
2
2
2
2

2
1
2

2
2
2

5

5

2
2
1
1
1
7

12

14

14

Heti óraszám összesen:

37

38

38

38

ITyári összefüggő szakmai gyakorlat
/4-4-4-0 hét/

AO

42

42
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ad 11. A szakirányú továbbtanulásra jelentkezők számára:
32
fizika; a többi tanuló számára: műszerek és mérések.
Az óratervi arányok a következőket mutatják:
Közismereti tárgyak
Szakmai elméleti
Szakmai gyakorlat
Összesen:

46,3 %
22,5 %
31,2 %
100,0 %

Ez a képzési forma annak a népgazdasági követelménynek igye
kezett megfelelni, hogy a fiatal szakember nagy gyakorlati
készséggel rendelkezzen, a termelésben mielőbb elérje a gya
korlott szakmunkás teljesitményét egy adott szakmában. Tükrö
ződik ez a szándék a gyakorlati órák megnövelésében /az első
osztály kivételével, heti kétnapos gyakorlatot vezettek be/.
Minthogy a szakközépiskola továbbtanulásra is felkészit, igy
az általánosan művelő elméleti tantárgyakat is erősiteni kel
lett, óraszámát növelték.
A képzési idő korlátozó hatása eredményeként szükségképpen
a szakmai elméleti órák aránya csökkent. Gyakorló pedagógu
soktól ismerjük a szakmai elméleti tantárgyra vonatkozó ta
pasztalatokat. A csökkent mértékű óraszámban csak szerényebb
szakmai, elméleti felkészültséget lehet elérni. A maximális
készség fejlesztése eléréséért a szakmai elméleti ismeretek
mélységének - szélességének egy részét fel kellett adni,
csökken a műszaki konvertibilitás mértéke.
Véleményünk szerint ez megfelel egy rövidtávú vállalati ér
deknek, de nem egy hősszútávúnak.

^

Katona László szerk.: 1978. A szakmai nevelés és oktatás
terve a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák szá
mára. Általános szakmai tantervi előirások. Gépjárműtech
nikai szerelő alapszakma. R.SZ. 36975/SZK. 24. old.
Munkaügyi Minisztérium kiadványa
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Az oktatásban is bevezetésre kerülő ötnapos munkahét miatt
módositani kellett a fenti óratervet. Nem részletezzük tan
tárgyanként a megváltozott óratervet, a tantárgycsoportok
arányai közelítően azonosak maradtak:
Közismereti tantárgyak
Szakmai elméleti tantárgyak
Szakmai gyakorlat

47,9 %
21,3 %
30,8 %
100,0 %

A tanítási hetek számának növelésével a tanitott órák mennyi
sége sem változott számottevően.
Az érettségi vizsgák szakmai társelnökei véleménye, az üze
mek műszaki és személyzeti vezetőinek értékelése kinálja an
nak a következtetésnek a megfogalmazását, hogy a szakmunkás
képzési célú szakközépiskolában a végzett fiatal szakemberek
az autószerelő munkában jól megállják helyüket, képzett, in
telligens szakmunkások lesznek és lettek. Szakmai, elméleti
tudásuk, rajzkészségük szerény. Középfokú műszaki feladatkö
rök betöltésére alaposabb felkészülésre, több műszaki alapés speciális ismeret megszerzésére van szükség, amit munkába
állásuk után kell teljesiteniök.
Tanfolyamrendszerű technikusképzésre csak különbözeti vizsga
sikeres letétele után jöhetnek a már két éve szakmában dolgo
zó növendékeink.
A közúti közlekedés robbanásszerű fejlődésének időszakában
feltételezésünk és az autójavitóipar vezető szakemberei sze
rint olyan fiatal szakemberekre van szükség, akik alapvető
ismereteikre kevés energia befektetéssel rá tudják épiteni
a munkahelyüknél szükséges speciális ismereteket, hogy be
tudják tölteni a szakmunkás és mérnök közötti középfokú mü-
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szaki szakember funkcióját, amire a vállalatoknak, az egész
népgazdaságnak nagy szüksége van«.
A fent emlitett okok miatt a monoszakmás képzésben végzett,
érettségizett autószerelő fiatalok csak jelentős vállalati
továbbképzés után lesznek alkalmasak.
Magunkénak valljuk azt az általános állásfoglalást, hogy a
vállalatoknak túlzott - és nem helytálló - a végzett fiatal
szakemberekkel szemben támasztott "teljesórtékü műszaki középkáder" igénye, amely álláspontot napjainkban a vállalatok
túlnyomó többsége felülvizsgált, s elfogadták a különböző
beosztásokba történő rövidebb-hosszabb betanulási idő termé
szetes szükségességét. Alapvető didaktikai tétel, hogy ered
ményesen ráópiteni csak meglevő általános ismeretekre, kész
ségekre lehet. Ezt pedig a tanulási készség kialakításával
együtt az iskolai képzésnek-nevelésnek kell biztosítani.
A tudományos-technikai forradalom hatását az oktatásra P.
NAVTLLE a következőképpen fogalmazta meg: " • • • nem a technika
kezelése, hanem zavartalan működtetésének fenntartása, a hi
bák gyors elhárítása a tevékenység tartalma. Ennek megfelelő
en az iskolának a speciális ismerettartalmak besúlykolása
helyett a problémamegoldó intelligencia fejlesztésére kell
törekedni. „ 33
A fenti követelmények figyelembevételével megkísérelünk egy
olyan középfokú képzési rendszer tantárgy struktúráját fel
rajzolni, amely szándékunk szerint az iskolarendszerű gépjár
mű-technikusképzés tantárgyrendszerének megalkotására is al
kalmas .

33 p. NAVILLE: 1958* La structure d*emlői et automation.
Bulletin Internacional de Sciences Sociales Paris
Ismerteti Galsai Péter, Szociológia', 1973* Но.4.
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3.

Az egységes alapú középiskola elveinek érvényesí
tési lehetősége a gépjárműnavitó szakképzésben.
Tantervi struktúra-.javaslat a szakmai tantárgyakra

Az elmúlt húsz esztendőben a kötelező iskoláztatás idejének
kiterjesztéséről 18 évre, majd 16 évre, valamint az egységes
középiskola koncepciójáról számos kutató készitett tanulmányt.
Ezek a koncepciók többségükben ragyogó stratégiát fogalmaztak
meg az elérendő távlati célt illetően. Jellemzőjük volt azon
ban, hogy az adott korban sohasem tudták megmutatni azt az
utat, amelyet az adott cél elérése érdekében meg kell tenni.
Ha sejtették is a megteendő lépéseket, akkor azoknak nem volt
meg a realitásuk.
Véleményünk szerint ma egy olyan iskolakisérlet folyik Dr.
Ágoston György, a szegedi József Attila Tudományegyetem tan
székvezető professzora által kimunkált elvek alapján, amely
nek tapasztalatait felhasználva egy integrált, majd a képzés
irányában differenciált középiskola reálisan elképzelhető.
E képzés feladata a kísérleti osztályokban az, hogy "az ál
talános iskola tantervi anyagára építve, az orientáció elvét
alkalmazva színvonalas, egységes általános alapműveltséget
biztosítson. Ily módon teremtsen a tanulók számára lehetősé
get, hogy középiskolai tanulmányaik második évfolyamának be
fejezésével képességeik ismeretében döntsenek további, most
már differenciált /speciális/ tanulmányaikról." ^4
Az 1979-ben beindult kísérlet tapasztalatait ismerve, azokat
elemezve megkísérelhetjük felrajzolni az új gépjárműtechni
kai technikusképző középiskola tantervi koncepcióját.

34 Dr. Ágoston György: Középiskolai integrációs kísérlet.
Köznevelés, 1982. Ко. 4.
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Az Ágoston professzor úr által irányított iskolakisérlet el
ső végzős osztályaiban szerzett tapasztalatok alapján megfo
galmazhatjuk azt a véleményt, hogy nagyon előnyös az a lehe
tőség, hogy a technikusi ágon továbbtanulni nem szándékozó
tanulók az érettségivel együtt egy - az OSZJ-ben szereplő
szakmában - szakmunkásbizonyitványt kapnak. Ez egy olyan be
fejezett képzést jelent, amelynek tartalmát minden munkálta
tó és végzős tanuló ismeri.

3.1.

A szakközépiskola első két osztályának feladatai

A középfokú képzési rendszer továbbfejlesztésének az MSZMP
KB. állásfoglalásában megfogalmazott irányelvei távlatilag
szükségképpen odavezetnek, hogy a tanulók egyre nagyobb há
nyada nem az általános iskola befejezésekor, 14-15 éves kor
ban, hanem két évvel később, 16-17 évesen dönthet véglegesen,
de még mindig nem megmásithatatlanul a pályaválasztást megha
tározó további tanulmányairól. Ez csak úgy lehetséges, ha a
középfokú iskolatípusok között jelenleg fennálló, az egyik
ből a másikba való átmenetet gyakorlatilag kizáró merev elkü
lönülés távlatban megszűnik. Az iskolatípusok közötti átlépés
lehetséges általános esetben minden középfokú iskola között
/gimnázium, szakközépiskola/ minden variációban, a szükebb
program szerint pedig szakcsoportos szakközépiskolások között.
Ennek feltétele az általános művelés törzsanyagának azonossá
gán kivül az, hogy a képzés első szakaszában - az első két
évben - ne következzék be olyan specializáció, amely az átme
neteket eleve lehetetlenné tenné. A képzés első szakaszában
a népgazdaság korszerű szükségleteinek megfelelően a specia
lizált szakképzés hatékony megalapozását kell célul tűzni,
amelynek tényezői az általános művelés, annak szerves része
ként az általános elméleti és gyakorlati műszaki képzés és

.
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egy nagyobb szakmacsoport speciális elméleti-gyakorlati alap
jainak az elsajátítása.
A szakközépiskolai képzés új funkcióit és szerkezetét megha
tározó - egyelőre csak a műszaki szakképzésre vonatkozó legújabb és 1985-ben felmenő rendszerben érvénybe lépő ren
delkezések értelmében a szakképzésben maradó tanulók a kép
zés első szakaszának befejezése után a következő formákban
tanulhatnak tovább:
a/ az érettségivel és szakmunkásképesitéssel záruló két
évfolyamú szakasz
b/ az érettségit is biztositó, technikusképesitéssel zá
ruló három évfolyamú szakasz.
Az emlitett célkitűzésekhez kell hozzárendelni a képzési
célt, a követelményrendszert, az óratervet, az egyes tantár
gyak célkitűzéseit.
Feltételezésünk szerint az egységes alapú középiskola megva
lósulása folyamatos fejlesztési munka eredménye lesz, ami
az oktatási rendszerünk átformálódását is jelenti. Ezt a
fejlesztést csak lassan, fokozatosan szabad véghezvinni el
sősorban azért, mert ez mind a szakképzés irányitóitól, mind
a pedagógusoktól szemléletváltozást igényel. Ennek van egy
bizonyos "érlelődési" - átformálódási - időtartama. Pszichés
rendszereknél egy megelőző tevékenységi fonnának nagy - a
szó fizikai értelmében vett - tehetetlensége.
Ezért úgy gondoljuk, hogy először a szükebb programú szak
csoportos első szakasz szervezhető. Itt az órakeret jelen
tős részét általánosan művelő tantárgyak töltenék meg /kb.
80 %-át/, kisebb hányadában pedig /20 %-ban kb./ általános
műszaki elméleti és gyakorlati ismereteket szereznének a ta
nulók. Az általános műszaki elméleti tantárgyban helyet kapna
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a szakcsoport minden ágazatán előforduló alapismeret. A gépé
szeti szakcsoportnál /az elnevezés önkényes!/ a következő té
mákat javasoljuk:
-

anyag- és gyártásismeret,
szilárdságtan
méréstechnika,
műszaki rajz,
gépelemek - géptan.

A szakmai gyakorlaton pedig alapkészségek kifejlesztését tar
tanánk helyesnek:
- fémipari alapműveletek,
- elemi gépi forgácsolási ismeretek.
Ezekere az ismeretekre épül a képzés második szakasza, ami
speciális, az ágazat sajátosságára adekvát ismereteket ad.

3.2.

A gépjárműtechnikai technikusképzés tantárgystruktú
rájának kialakítása

A tantárgystruktúra tervezésének alapja az a társadalmi szük
séglet, amely a gépjármüközlekedés terén a gépjárműtechnikai technikusi munkakörökben foglalt tevékenységben tükröződik.
Ezek meghatározásának első lépcsője a technikusi munkakörök
feltárása a gépjármüközlekedési és -javitási munkaterületen.
Információforrásul a VOLÁN és az Autójavító Vállalatok vezető
szakembereit kértük fel, akik szakértő apparátusukkal készí
tették el a munkaköri listákat.
A felmérés munkálataiban a dolgozat Írója is résztvett. A mun
kaköri felsorolás összeállítását nehezítette az is, hogy a
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munkaköri jegyzékekben részben különböző megnevezéssel sze
repelnek az egyes vállalatoknál a beosztások, részben a tech
nikusképzés szüneteltetése miatt a technikusi munkakörök
''karbantartása" nem kapott elég figyelmet.
Az alábbi feljegyzés azt dokumentálja, hogy milyen beosztást
javasol, milyen követelményt támaszt két főmérnök a jövő tech
nikusával szemben:

FÉLJ В G Y Z É S
/Technikus képzéssel kapcsolatban/
Személyes megbeszélésünkön elhangzottak alapján megvizsgál
tuk az újra beindításra kerülő technikus képzésre vonatkozó
vállalati igényeket«,
Alapvető elvként javasoljuk kezelni a szakmaválasztás elősegí
tését, mivel a helyes választás csak a szakmák alapos ismere
te, valamint a pályaválasztás előtt állók adottságainak, ké
pességeinek reális megítélése esetén biztosítható. Egyétér
tünk a tervezet azon törekvésével, hogy lehetőséget kiván te
remteni az időközbeni pályamodósitásra, de csak annak kihang
súlyozásával, hogy a fő törekvés a beiskolázás pillanatától
a technikussá képzés, illetve a szakmábavágó felsőfokú képzés
alapjainak a megteremtése legyen.
Már a tantervek összeállításánál tudomásul kell venni, hogy
az alaposabb szakmai képzés érdekében a humán műveltséget
adó tárgyak - sajnálatos módon ugyan, de háttérbe szorulnak.
A képzésnek ilyen vonatkozásban azonban a belső igény fel
keltését feltétlen el kell, hogy érje. A későbbiekben az
egyén képessége és törekvése határozza majd meg az általá
nos műveltségi szintet.
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Vállalatunk tevékenysége jelentős élő munka igénnyel jár,
ami a közvetlen munka irányításában, annak létszámában is
meghatározó. Vezetői és előadói munkakörökben viszonylag
széles szakmai skálán képzett technikusokat foglalkoztat.
A vállalati képesítési utasitás:
-

művezető,
munkafelvevő,
technológus,
normás,
anyaggazdász,
műszaki árkalkulátor,
üzletkötő,
energetikus,
különböző műszaki előadó,
/eszközgazdálkodó; beruházási előadó; üzemtechnikus;
emelőgép ügyintéző; munkavédelmi előadó; tűzrendé
szet! előadó; gondnok stb./

munkakörök betöltéséhez ir elő technikus végzettséget.
A felsorolt beosztásokhoz gépjármütechnikus, gépésztechnikus
és elektrotechnikus képzettségű szakemberek szükségesek.
A tantárgyak összeállításánál gyakorlati tapasztalataink
szerint gépjármütechnikus esetében műszaki alapismeretként:
mechanika, gépelemek, géprajz, anyag- és gyártásismeret.
Speciális szaktárgyaknál: gépjármű szerkezettan, gépjárművizsgálatok, gépjármű javítások technológiájának ismerete
szükséges.
Gépésztechnikus esetében műszaki alapismeretként:
mechanika, gépelemek, géprajz, anyag- és gyártásismeret,
elektrotechnika.
7 SZEGED 7:
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Speciális szaktárgyaknál: gépszerkezettan, fémek hideg és
meleg alakitása /forgácsolás, sajtolás, kovácsolás, hőkeze
lés, hegesztés, öntés/ műanyagok alakításának ismerete szük
séges.
Elektrotechnikus esetében műszaki alapismeretek: mechanika,
gépelemek, műszaki rajz, géptan.
Speciális szaktárgyaknál: elektrotechnika, villamosipari gé
pek, méréstechnika, környezetvédelem, vízgazdálkodás, nyomás
tartó edények biztonságtechnikája, villamoshálózatok biztonrságtechnikája tárgyakban történő alapvető ismeretek elsajá
títását tartjuk szükségesnek.
Tekintettel arra, hogy a várható középvezetői utánpótlás kép
zéséről van szó, a továbbiakban általános elvárásként java
sol juk még a munka- és üzemszervezés, közgazdasági alapisme
retek, üzleti levelezés, valamint a tárgyaló és előadókész
séggel kapcsolatos anyagok beépítését az összeállitásra kerü
lő tantervbe.
A gyakorlati oktatás vonatkozásában javasoljuk az alapvető
jártasság megszerzését, melyet a pályakezdés során kell le
hetőleg szakmunkás szintű gyakorlattá fejleszteni. Gépjárműtechnikus képzés esetében a gyakorlati oktatás során az eddi
gieknél nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a kapcsolódó
szakmák ismerete /karosszérialakatos, fényező, kárpitos/.
Reméljük, hogy a fenti javaslatainkkal hozzá tudunk járulni
a jövő vezető szakembereinek korszerűbb, tartalmasabb alap
képzését biztositó tantervi feladatok megoldásához.
Szeged, 1983. március 10.
Rozsnyai József sk.
VOLÁN 10. sz. Vállalat főmérnöke
Szeged

Balogh Artur sk.
XI.sz. Autójavító Vállalat
igazgatója
Szeged
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Az Írásbeli és szóbeli információk segítségével választottuk
ki azokat a lényeges munkaköröket, anelyek meghatározóak a
technikusképzés kialakítása szempontjából.

A gép járműtechnikusok által betölthető lényeges munkakörök 35
/12. sz. táblázat/
Diagnosztikai szere15-beszabályzó
Kiemelet szakmunkás
Karbantartó csoportvezető-részlegvezető
Karbantartó művezető
Garázsmüvezető /inditó-érkeztető/
Technológus
Műszaki fejlesztő-technikus
Műszaki ellenőr /МЕО-s/
Raktárvezető
ТЖ-technikus
Gumi technikus
Akkumulátor technikus
Műszer technikus
Biztonságtechnikai ügyintéző
Normát echnikus
Közúti műszaki ellenőr
Müszakvezető
Üzemfenntartási előadó
Programozó
Diszpécser
Munkaelőkészitő
Munkafelvevő

35 Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Műszaki Tanár
képző Osztály: 1983. A gépjárműtechnikai technikusképzés
tantervé készítésének metodikája, Győr
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Anyagbeszerző-gazdálkodó
Munkavédelmi csoportvezető
Belső ellenőr
Rakodásfejlesztési előadó
Gépkocsi előadó
Gépkocsi átvevő
Járműfenntartási előadó, csop. vez.
Művezető
Technológus
Anyaggazdálkodó
Műszaki árkalkulátor
Üzletkötő
Energetikus
Műszaki előadó
/eszközgazdálkodó, beruházó, üzemtechnikus, emelőgép ügyin
téző, munkavédelmi előadó, tűzvédelmi előadó, gondnok stb./
A munkaköri listák alapján a győri KTMP Műszaki Tanárképző
Osztály munkabizottsága összeállította a gépjárműtechnikai
technikus lényeges tevékenységeinek listáját. Lényegesnek
egyrészt a rendszeresen ismétlődő, ill. a gépjármüjavitási,
karbantartási, fenntartási, üzemeltetési muhkafolyamat szem
pontjából jelentős tevékenységeket neveztük. Az egyes munka
körök szerint végzett tevékenység-feltárás természetesen
számtalan átfedést tartalmazott. Ezek kiküszöbölése a tevé
kenységelemek csoportositása révén vált lehetségessé,
/13. sz. táblázat 81. oldalon/

:
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A gép;járműtechnikai technikus tevékenysége
/13«sz. táblázat/ ^
IRÁNYÍTÁSI—S ZERVEZESI FELADATOK

- irányítja, megszervezi és ellenőrzi a dolgozók szakszerű
munkavégzését
- biztosítja a balesetmentes termelés műszaki feltételeit
- bizonylati fegyelmet betartja
- gépjármű, rakodógép karbantartásának, középjavításának,
felújításának tervezését-szervezését elősegíti
- gépjármű üzemeltetését irányítja, szervezi
- téli hideginditást megszervezi
- gépjármű villamos berendezéseinek javítását, karosszéria-,
gumi-, akkumulátorjavitó üzem tevékenységét szervezi, irá
nyítja
GAZDÁLKODÁSI FELADATOK
- a munkateljesítményeket elszámolja, értékeli
- javitási költségek alakulását figyelemmel kiséri
- javitással-karbantartással kapcsolatos adatgyűjtést adatszolgáltatást végez
- bér- és munkaügyi feladatokat lát el
/pl. ösztönzés, létszám-, bérgazdálkodás stb./
- a vállalati érdekeket figyelembe veszi, és annak megfele
lően jár el
GÉPJÁRMŰ ÁTVÉTELÉVEL-ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
- gépjármüvet átvesz-átad
- garanciális-vevőszolgálati feladatokat megold
- futópróbát, bejáratást hajt végre, ellenőriz
- hatósági vizsgára előkészit

^Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Műszaki Tanár
képző Osztály: 1983. A gépjárműtechnikai technikusképzés
tanterve készítésének metodikája, Győr
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- gépjármű mentési szolgálatot old meg
- a szükséges dokumentációkkal kapcsolatos adminisztrációt
elvégzi.
BALES ETVÉDELMI-EGES ZSEGVÉDELMI FELADATOK
TŰZRENDÉSZEM FELADATOK
- betartja és betartatja a munkarend és munkafegyelemre, a
szabályszerű üzemelésre vonatkozó előírásokat, erkölcsi nor
mákat
- balesetek - munkahelyi megbetegedések kivizsgálásában köz
reműködik
- munkavédelemmel kapcsolatos propagandamunkát fejt ki
- közúti balesetekkel kapcsolatos műszaki és szakértői te
vékenységet folytat
- tüzrendészeti előirások végrehajtásának biztosítását, elle«őrzését megoldja, végrehajtja
- tűzoltó felszerelések beszerzéséről-karbantartásáról gon
doskodik.
ANYAG- ES ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI FELADATOK
- biztosítja a takarékosságot, ellenőrzi az anyag- és alkat
rész felhasználás szükségességét, a termelőeszközök előí
rás szerinti használatát, műszaki állapotuk megóvását, fo
lyamatos karbantartását
- anyag-, alkatrész rendelés összeállításában közreműködik,
javításhoz szükséges anyagot stb. utalványoz
- leltárak előkészítésében, végrehajtásában résztvesz, az
elfekvő készletek feltárásában, selejtezésében közreműködik
- raktározással kapcsolatos feladatokat lát el
- raktározás biztonságáért /mennyiségi-minőségi/ felelős
séget vállal

•- '
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- törzskészletek kialakításában közreműködik
- a raktári bizonylati fegyelmet betartja, illetve betar
tatja
- muxikabelyeken a szükséges anyagmozgatások megvalósitását
elősegíti.
ELLENŐRZÉSI FELADATOK
- ellenőrzi az elvégzett munka minőségét, a programozott
sorrendiséget, a határidő betartását
- a gépjármüvek forgalmi és műszaki ellenőrzéseiben közre
működik
- közlekedésrendészeti feladatokat lát el
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI FELADATOK
- hajtó-, kenőanyag gazdálkodást értékeli
- túlfogyasztások kivizsgálásában közreműködik
- üzemanyag elszámolással - normaképzéssel kapcsolatos
feladatokat lát el
- kenőanyag választék kidolgozásában részt vesz
KAPCSOLATTARTÁS SZEMELYEKKEL
- ügyfelekkel, a beosztott dolgozókkal, munkatársaival szem
ben a kialakult szokásrendszernek megfelelően viselkedik
- megfelelő partneri kapcsolat kialakítására törekszik külső
vállalatok képviselőivel
- beosztott dolgozóiról, munkatársairól objektiv véleményt
alkot.
MŰSZAKI FEJLESZTÉSI FELADATOK
- műszaki fejlesztői tevékenység megvalósításában közremű
ködik
- újitások elbírálását, szakvéleményezését végzi
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- szabványügyi tevékenységet folytat, házi szabványok kidol
gozásában közreműködik
- technológiai eljárások fejlődését, új műszaki megoldásokat
figyelemmel kisér, bevezetésükre javaslatot tesz
- műszaki könyvtár-dokumentáció kezelését, fejlesztését elő
segíti
- vállalat beruházási javaslatainak és programjának kidolgo
zásában részt vesz.
GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
- biztosítja a termelés gazdaságos végrehajtását
- közreműködik az alkalmazandó javitási technológiák megvá
lasztásában és gondoskodik azok betartásáról
- alkatrészek javithatóságát, cseréjét megitéli és döntést
hoz a megoldásról
- gépjármű javításával, karbantartásával /napi I-II. szem
le stb./, középjavításával, fődarab-, alkatrész javításá
val kapcsolatos speciális feladatokat lát el
- korszerű gépjármüszerkezetek "ismerete" alapján dönt az
egyes gépjárműtípusok, szerkezeti egységek, elemek javít
hat óságáról
- a gépjármű korszerű villamos berendezéseinek "ismerete"
alapján dönt az egyes gépjárműtípusok villamos berendezé
seinek javithatóságáról
- a gépjármű korszerű vizsgálati módszereinek "ismerete"
alapján dönt az alkalmazandó mérésekről
- a szükséges műhely-ügyvitel alkalmazását biztosítja
A tevékenységelemek kapcsolatrendszerének feltárására több
féle módszer kínálkozik, melynek részletezésétől most elte
kintünk. Az összefüggések ábrázolása a tananyagkiválasztés,
elrendezés tervezésénél jól hasznosítható alapdokumentum. J

^ Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Műszaki Tanár
képző Osztály 1983« A gépjárműtechnikai technikusképzés
tanterve készítésének metodikája. Győr
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A munkatevékenység szűkszavú, néha esetleg csak utalásszerű
leírása, még nem teszi lehetővé közvetlen felhasználását a
tantervek készítéséhez. Ehhez szükséges, hogy meghatározzuk,
milyen körülmények között, milyen feltételek mellett és mi
lyen szinten követeljük meg az adott tevékenység elvégzését
a már több éves gyakorlattal rendelkező technikusoktól. A
szakmai szint részben több, mint a képzési szint, hiszen ter
melési tapasztalatokat, munlcafogásokat készség szinten nem
lehet oktatni; részben pedig kevesebb, mert a képzés során
megismert korszerű technológiákkal, szerkezetekkel nem biz
tos, hogy a fiatal szakember gyakorlata során találkozik.
Ezeket a követelményeket szakmai szintnek is nevezik. Pontos
azonban, hogy olyan részletességgel, alapossággal és a lehe
tőség szerinti egzaktsággal határozzuk meg a szakmai szin
tet, hogy ennek alapján egymástól független, szakmailag kom
petens személyek ugyanazt a teljesitményt tekintsék megfele
lőnek. Ez legjobban az operacionalizált módon megadott, tevé
kenységben kifejezett és mérhető követelmények esetén várható
el. Minél magasabb szintű, átfogóbb tevékenységről van szó,
annál nehezebb az operacionalizált kifejezés, nem is mindig
kell törekedni erre. Pontos azonban, hogy a feltételek és
körülmények részletes megadásával és legalább a mérhetőségre
való utalással tegyük használhatóvá a teljesitmény követelmé
nyek leírását.
Az operacionalizált megfogalmazásra vonatkozó legfontosabb
kifejezőeszközökre az alábbiakban mutatunk be példákat:
- feltár, magyaráz, ismertet, meghatároz, megfogalmaz, felso
rol, konstruál, pontosit, indokol, vizsgál, megvilágít, jel
lemez, készit, elemez, mérlegel, csoportokban elhelyez, leir,
felrajzol, megnevez, illusztrál, kiválaszt, értelmez, felvá
zol, megkülönböztet, felidéz, felismer, azonosit, kifejt,
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kiszámit, kitölt, alkalmaz, elrendez, következtet, megter
vez, eldönt.
Ezeket a teljesitmény követelményeket csoportosítottuk a fon
tos munkatevékenységek szempontjai alapján, nevezetesen:
Gépjármüvet átvesz - átad
- a hibajelenség, rendellenes állapot alapján lokalizál
ja a hibaforrást,
- a szükségleteknek megfelelően programoz,
- az átadandó járművön elvégzett javitási munkát ellen
őrzi és értékeli,
- az átadandó jármüvet forgalombiztonsági szempontból
ellenőrzi és értékeli.
A gépjármütechnikus többi tevékenységéhez tartozó követelményt
nem részletezzük, csupán a tevékenységelemeket soroljuk fel:
Szervezés, fejlesztés - beruházás előkészítése
Garanciális javitás - dokumentáció
Hatósági vizsga
Karbantartás - szemle
Diagnosztika
Javitás
Technológiai fejlesztés
Raktározás - leltározás
Műszaki baleset, mentés, tüzeset, egészségvédelem
Kapcsolattartás
Mivel ezek a követelmények a tantervkészités szempontjából
objektivek, a szakterület által meghatározottak, ezért eze
ket ismételten véleményeztettük a vállalati szakemberekkel,
akik az egyes követelmények teljesítésének körülményeire,
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feltételeire, szintjére vonatkozó megjegyzéseikkel, módositó
javaslataikkal egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a tanterv
valóban szakmailag valós bázison készülhessen.
Itt kell hangsúlyozni a külső szakemberek tevékeny, folyama
tos részvételének fontosságát a tervezés első szakaszában.
Gyakori probléma, hogy a nem pedagógiai felkészültségű és ta
pasztalaid szakemberek részvétele nem ad lényeges segítséget,
sok esetben csak formális, a szakmai tantervek készítésénél.
A pedagógiai tervezés szakaszában a tanterv tervezőinek a
szakmai oktatásban nagy tapasztalatú műszaki pedagógusok a
partnerei.
A teljesitmény követelmények alapján a technikusképzés céljai
meghatározhatók. Általában a tantervi célkitűzések szűkszavú,
tömör megfogalmazások. Ezeket azonban egy-egy tantárgy, egyegy téma feldolgozása során a pedagógus alig tudja használni,
így gyakran előfordul, hogy a célban implicit módon ugyan
bennfoglalt követelmények nem, vagy csak részleteiben telje
sülnek a képzési folyamatban.
A teljesitmény követelmények alapján meghatározhatók a tech
nikusképzés céljai. Azok a követelmények, melyeket a tanulók
nak a technikum elvégzésekor teljesíteni kell. Ezt nevezik
képzési szintnek is. Arra kell törekedni azonban, hogy ezeket
a célokat lehetőleg operacionalizált formában határozzuk meg.
A tervezés során valamennyi technikumi teljesitmény követel
ményhez meghatározhatók a lehetőleg szintén tevékenységben,
tehát operacionalizált módon kifejezett képzési célok.
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A célok meghatározását követő feladat ezek teljesítésének el
lenőrzési - értékelési módszerének meghatározása.
A célrendszer alapján egyértelműen meghatározható, hogy mi
lyen esetben nevezhetjük sikeresnek a képzési folyamatot; ak
kor, ha a célban megfogalmazott körülmények és feltételek mel
lett a megadott szinten teljesiti a tanuló a követelményeket.
Képzési szinten azt az ismeretanyag rendszert értjük, amelyet
adott technikai szinten a tanulókkal elsajátittatunk.
Ha az ellenőrzés-értékelést a szokásos módon csak a tervezési
folyamat végén gondolnánk át, akkor könnyen előfordulhat, hogy
nem a valódi technikusi követelmények adják a mérés alapját,
hanem azt az egyes tantárgyak tartalmából önkényesen állapít
ja meg a pedagógus. Ez egy-egy tantárgy keretében ugyan indo
kolható, de alkalmasint a technikus valódi munkája szempont
jából nem megalapozott.
Viszonylag egyszerű a helyzet, ha az adott képzési részcélt
sikerült operacionalizált formában meghatározni. Ebben az
esetben ehhez illeszkedő valóságos vagy elképzelt munkafela
datok teljesítésén mérhetjük le a tanulók felkészültségét.
Amennyiben az adott részcél vagy részcélok nem fejezhetők ki
operacionalizált módon /pl. ha a logikus gondolkodás, az al
kotókészség stb. fejlődését akarjuk figyelemmel kisérni/, úgy
az ellenőrzés-értékelés is bonyolultabb és sokszor csak átté
teles módon hozható kapcsolatba konkrét munkafeladatokkal.
A célrendszer elemeihez - figyelembe véve a tanulók előzetes
felkészültségét - hozzáilleszthetők a szükséges terjedelmű
és mélységű ismerettartalmak. Ezek összerendezése a célrend
szer struktúrája, ill. a szakmai ismeretek belső logikája
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alapján történik. így határozhatók meg előbb a témakörök, majd
az ezeket nagyobb egységbe foglaló tantárgyak.
A gép.járműtechnikai technikusképzés tananyag-csoportjai, tan
tárgyai /14. sz. táblázat/
1. Gépjármüszerkezetek és javitásuk
2. Gépjármű villamosságtan
3. Gépjárművizsgálatok /diagnosztika is, fékpadi mérések stb./
- motor, szerkezetek és villamosság blokkok
4. A javitástechnológia alapjai
- karbantartási rendszerek, javitástechnológiai alapfo
galmak, javitástechnológia folyamata stb.
/felszerelés, technológiai eljárás, tisztitás, hibafel
vételezés, szerelés/
5. Szervezési ismeretek
6. Raktározás - anyagmozgatás
7. Technológia
8. Géprajz - gépelemek /a mechanika ism. is/
9. Munkavédelem /egészségvédelem, tűzvédelem/
10. Vezetési és munkajogi ismeretek
11. Szerkesztési ismeretek /készülékek, alkatrészek szerkesz
tése, méretezés, speciális szakrajzi ismeretek/
A tantárgyak logikai kapcsolatait, egymásra épülését grafiku
san, illetve matematikai módszerekkel vizsgálják. A vizsgálat
célja továbbá a tantárgyak tananyag-átfedésének, a hibás kap
csolatmegadás miatti logikai ellentmondások feltárása, ezen
hibák kiküszöböléséé
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Az egyes tantárgyak témáihoz szakértő pedagógusokkal történt
konzultáció alapján feldolgozási óraszám-keretet illesztettünk, amelyet a heti, illetve az éves óraszámkerethez rnódositottunk. így alakult ki az óraterv, melyet a következők
ben mutatunk be. /15» sz. táblázat 91. oldalon/
Heti ötnapos munkahéttel dolgozva a rendelkezésre álló idő
keretet - 30-33 óra - is tartva csak úgy lehet egy kezdő szak
munkás felkészültségénél több ismeretet nyújtani, ha még egy
tanéven keresztül szinte kifejezetten szakmai tantárgyakat
oktatunk a jelölteknek. így vált szükségessé az ötödik év
igénybevétele.
Az autójavító ipar vezető szakemberei fogalmazzák meg a tár
sadalmi igényt egy olyan műszaki szakember iránt, akinek is
meretei a szakmunkás és a mérnök közé tehető, kisebb termelő
vagy ügyintéző kollektíva irányítását végzi. Csupán termino
lógiai kérdés, hogy egy ilyen felkészültségű fiatalembert mi
lyen végzettségűnek nevezünk. Hazai alternatívákat vizsgálva
kínálkozik a "technikus" elnevezés. Ebben az esetben számolni
kell azzal a körülménnyel, hogy az idősebb korosztályú műsza
ki réteg egy része hajlamos az 1950-es évek technikumaiban
végzettekhez hasonlítani az új, ötéves rendszer célkitűzését,
s a különbséget az új rendszer hátrányaként értékelni.
Fogadjuk el a fentiek szerint végzett szakemberre a "techni
kus" meghatározást, s a képesítés tartalmának meghatározásá
ban a következőt:
"A technikus olyan személy, aki megfelelő képességgel rendel
kezik, nem egyetemi végzettséget igénylő /nonprofessional/
természettudományos vagy műszaki feladatok ellátására, e fela
datok ellátása során matematikai, természettudományos, vala-
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15. sz. táblázat
A szakmai tárgyak óraterve
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mint az adott szakmával összefüggő eljárások és technikák
rendszerezett és átfogó ismeretének intenziv alkalmazására
van szüksége. „ 38
Nézzük meg, milyen vonások rajzolódnak ki az idézetből és a
várható munkakörük igényéből.
a/ A technikus a mérnök és a szakmunkás között helyezke
dik el,
b/ a technikusnak matematikai és természettudományos is
meretekkel kell rendelkeznie,
с/ a technikus felelős munkakört tölt be,
d/ munkája során műszaki kereskedelmi és vevőszolgálati
feladatokat lát el,
е/ a technikus hatáskörrel rendelkező személy, azaz má
sok munkájára is kiható döntési joga van.
Véleményünk szerint az utóbbi három vonás feltételez a tech
nikustól bizonyos fokú kommunikációs készséget /Írásbeli,
szóbeli, rajz/ középfokú jogszabályismeretet, irányitó és
vezetői készséget, amelyeket az ötödik év tantárgyai terve
zésénél figyelembe kell venni.
A javasolt képzési formára olyan tanulók jelentkeznek, akik
nek szándéka - a jelentkezés időpontjában - a technikusi kép
zettség megszervezése. A harmadik tanév elején, az átlépési
lehetőséget kihasználva feltehetően minden tanuló az adott
pályát választva halad a képesités megszerzése felé. Számí
tani kell arra is, hogy ennek ellenére lesz néhány tanuló,
akinek elegendő az alacsonyabb szakmai szint is, nem kíván
ja igénybevenni az ötödik év speciális képzését. Számukra

38 Medgyes Béla: 1972. Középfokú műszaki képzés Nyugat-Eu
rópában. Tankönyvkiadó, Budapest. 18-19. old.
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célszerű lehetővé tenni az érettségi mellett a szakmunkásképe
sítés megszerzését, aminek megítélésünk szerint nincs akadálya,
de nem is egyszerű elhatározás kérdése* A végzős tanulók kap
tak ugyan egy olyan általános műveltséget, széles szakmai ala
pozást, amelyre a kezdő szakember eredményesen épitheti rá mun
kahelyének, beosztásának speciális ismereteit - alapfokon.
A gond velük kapcsolatban az, hogy a négy év során nem kaphat
tak annyi manuális képzést, hogy a jelenleg érvényes OSZJ-ben
található, bármely autójavítással kapcsolatos szakmából szakmunkásbizonyitványt kaphatnának. Ezért vagy új szakmai elneve
zést kell megfogalmazni, vagy a képzési időt néhány hónap szak
mai gyakorlattal meg kell hosszabbitani.
A középfokú befejezést az ötödik tanév adja.
Az öt tanév javasolt óraterve a 94. oldalon található.
Az óratervből az eddig alkalmazott módszerrel a következő tan
tervi arányok állapíthatok meg:
közismereti tantárgyak
szakmai elméleti tantárgyak
szakmai gyakorlati tantárgyak

49 %
33 %
18 %
100 %
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GEPJÁRMÜTECHNIKUSI SZAK ÓRATERV TERVEZET
Nappali tagozat

Tantárgyak

I.

Heti óraszámok
III.
II.

Magyar nyelv és irodalom
3
2
Orosz nyelv
2
2. idegen nyelv
2
Történelem
Bevezetés a filozófiába
2
Testnevelés
Osztályfőnöki óra
1
Matematika
4
Fizika
3
2
Kémia
Biológia
Szakmai alapismeretek /elm./ 5
Szakmai alapgyakorlatok
4
Javitástechnológiai alapism. Gépjárműjavitás és -szerkéz. Gépjármű villamosságtan
Szerkesztési ismeretek
Anyagmozgatás és raktározás Munkavédelem
Vezetési és szervezési ism.
Gépjármű vizsgálatok
Szakmai gyakorlatok
Heti óraszámok összesen
Nyári szakmai gyakorlatok

IV.

3

3

3

2
2
2

2

2

2

2
1

2
1

2
2
2
1

4
3

3

3

2

2

V.

2
1

2
2

5
4
2

5

5

6

2

8

8

2
2
1
2
8
8

32

32

30

30
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2
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Fakultativ tantárgy a 2.
idegen nyelv
Érettségi vizsga a IV. tanév végén

2

Képesitő vizsgatárgyak az V. tanév végén: későbbi döntés szerint.
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4.

Középfokú műszaki iskolák óratervének összehasonlítása

Képzési forma
1. Középfokú technikumok
/1950-1969/
2. Szakmacsoportos képzésű
szakközépiskola /1965.
24.tvr//1969-1981/
3. Szakmunkásképzési célú
szakközépiskola
/19814. Gépjármütechnikusi szak
/tervezet/

Közisme- Szakmai
Szakmai
réti
elmélet
gyakorlat
Tantárgyak aránya %-ban
40,0

40,0

20,0

49,5

31,2

19,3

46,3

22,5

31,2

49,0

33,0

18,0

Az óratervi arányok funkciójának megfelelően kifejezik az
adott iskolatipus célkitűzéseit. Megfigyelhetjük, hogy a kö
zépfokú technikumok széles szakmai elméleti ismereteket, mér
sékelt manuális felkészültséget nyújtottak. Ebből az alapfel
készültségből munkábaállás után a fiatal szakember néhány hó
nap elteltével az éppen szükséges speciális készségeket kiala
kította. Segibett ebben az iskolai képzés során megszerzett el
méleti tudásanyag, a logikai készség, az ok-okozat összefüg
gése keresésének kialakított készsége.
A gyakorlati felkészítés befejezése tehát az üzem feladata
volt az adott gyártási-.javitási feladatú vállalat tevékeny
ségéhez igazodóan. Azt is meg kell jegyezni, hogy az arányai
ban jelentős szakmai elméleti órákat /40 %/ a közismereti
órák 40 %-оз arányával lehetett biztosítani„
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Úgy tapasztaltuk, hogy a szakirányba továbbtanulásra jelent
kezőknek gondot jelentett a felvételi vizsga matematika, fizi
ka tantárgyak követelménye. Az egyetemre felvételt nyert hall
gatóktól fokozott munkát kivánt az első és második évfolyamon
ugyancsak a matematika és fizika tantárgy vizsgáinak teljesí
tése. Mindez annak a következménye, hogy a középfokú techni
kumi képzés során a szakmai tantárgyak oktatása került előtér
be a közismereti tárgyakra természetszerűen nem lehetett annyi
óraszámot forditani, mint a gimnáziumban. Szakirányú továbbta
nulás esetén nagy előnyt jelentett a már meglévő szakmai isme
retanyag. Fenti megállapitásokat a szegedi Déri Miksa Gépipari
Technikumban a közelmúltban szervezett 25 éves érettségi ta
lálkozója 60 résztvevőjének véleményéből összegeztük.
A szakmacsoportos képzésű /az 1965. évi 25. tvr. alapján szer
vezett/ szakközépiskola tantárgy csoportjainak arányai hason
lóak a technikuméhoz. Kissé csökkent a szakmai elmélet résza
ránya, ugyanennyivel nőtt az általánosan művelő tantárgyak
volumene. Megítélésünk szerint az iskolatípus még tudott kon
vertibilis szakembereket adni a népgazdaságnak, mint azt a
végzett növendékek munkakörük megoszlását bemutató 9. sz. táb
lázat igazolja. / 9. sz. táblázat 61. oldalon/
A közsimereti tantárgyak erősítése a középfokú technikumhoz
viszonyítva előnyösen hatott a tanulók általános műveltségé
re, gondolkodásuk fejlesztésére.
A nyugat-európai középfokú műszaki képzés is szolgáltat olyan
megállapitást, hogy az ország szakmai nomenklatúrájában nem
szereplő képesítést adó végzettséget - legalábbis pályakez
déskor - nem kiséri sikeres fogadtatás a munkahelyeken.
Ez volt tapasztalható a szakközépiskolában végzett tanulókkal
kapcsolatban is. Első érettségizők 1973-ban kapták meg okle-
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velüket "középfokú gépjárműtechnikai végzettség" bejegyzés
sel.
Ezt a képesítést a vállalatok nem tudták elhelyezni a szakmai
hierarchiában, különösen egy kedvező hagyományokkal rendelke
ző technikusképzés megszüntetése után tűnt ismeretlennek a
szakközépiskolai végzettség. A következő év érettségizettjei
- akik tantervmódosítás nélkül tanultak - már adott szakmai
számú /ЗИ-autószerelő/ szakrnunkásképesitést is kaptak. így
a munkáltató könnyen besorolta a végzetteket munkaköri kate
góriába /szakmunkás/, nem kellett bizonytalankodni a szakkö
zépiskolai végzettség tartalmának megítélésénél. Hosszú évek
kedvező tapasztalatának kellett hatni, hogy a "nem kulcsra
kész" szakmunkás hátrányos jelzőjét a sok beosztásra használ
hatóság, az új berendezés, technológia iránti fogékonyság, az
intelligens szakmai érvelés személyiségvonásai elfedték.
Megítélésünk szerint e képzési forma bevezetése kinálja azt
a következtetést is, hogy egy új képzés sikeres bevezetésének
feltételrendszerébe beletartozik annak és az általa adott "cim"nek társadalmi elfogadtatása.
A szakmunkásképzési célú szakközépiskola jelentősen emelte a
gyakorlati órák arányát elsősorban a szakmai elmélet rovására,
kisebb mértékben a közismereti órák csökkentésével.
Részletesebb értékelését a 2.2.3» pontban fogalmaztuk meg.
A nemzetközi irodalomban egyöntetű az a vélemény, hogy kerül
ni kell a szakembernek iskolai végzettséggel való meghatáro
zását. A meghatározás alapja a csak szakemberek kategóriái ál
tal betöltendő munkakörök követelményi rendszere lehet.
Mégis nem ritka, hogy a képesités, az iskolai végzettség és a
munkakör egymást magyarázza. Persze ez a mindennapos gyakorlat
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számára még mindig elfogadhatóbb, mint annak idején a fenti
szakközépiskoláink olyan problémája, hogy az általa adott ké
pesítést csak körülírni lehetett, megnevezni nem. A szocia
lista országok iskoláiban a képesítés és az iskolai végzett
ség együtt szerezhető. A tókés országokban ez még nem általános, de terjedő tendenciaként érvényesül. 39
A közúti közlekedés robbanásszerű fejlődése feltételezésünk
szerint a fentiektől eltérő felkészültségű, fiatal szakembere
ket igényel. A közúti közlekedés technikai elemének - a gép
járműnek - mennyiségi és minőségi fejlődésére ehhez adekvát
ismeretstruktúrát kiván. Az ismeretrendszer kialakítására ja
vasolunk egy - a szakmacsoportos képzésű szakközépiskola óra
tervi arányához hasonló tantárgycsoport arányú óratervet,
amely a hasonlóság mellett több lényeges különbséget mutat.
Itt csak azt a különbséget emelnénk ki, hogy ugyan az arányok
hasonlóak, azonban az órák mennyisége - az ötödik év igényé
vel és lehetőségével megnőtt, igy több ismeretanyag nyújtása
tervezhető, nagyobb készségi szint feltételezhető.
Széles tantárgyi spektrummal és megfelelő tantárgyi tartalom
mal szándékoztunk biztosítani a célul tűzött konvertibilitást,
a széles profilú képzést.
A tantárgyi tartalom tervezése nem tárgya a dolgozatnak, igy
azzal nem foglalkozunk.
A széles profilú képzés lényege a szakmai képzésnek olyan,
legalább két fázisban történő szervezése, amelyből az első
alapképzésként a legáltalánosabb, a szakmák legszélesebb te
rületén szükséges szakmai ismeretek, készségek elsajátittatását és képességek fejlesztését szolgálja.

ЗУ Dr. Medgyes Béla: 1981. Iskolarendszerű szakoktatás az euró
pai szocialista országokban. Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum. Budapest, 10. 1.
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A konvertibilitás nem azt jelenti, hogy a fiatalt egyszerre
több szakmára képezzük ki, hanem olyan biztos és széles ala
pok megadását, amelynek birtokában az állandó újratanulás
szüksége nélkül tudja folyamatosan hozzátanulni azt, amit a
tudomány és a technika változása igényel»
Erre a szakemberre van szüksége a közúti gépjármüvek robba
násszerű fejlődése időszakában az autójavító iparnak.
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TANULSÁGOK. JAVASLATOK
A disszertáció befejezéséhez közeledve a közúti közlekedés
robbanásszerű fejlődésének szakemberképzési igényeit már
több oldalról megvizsgálva, a dolgozat Írója megállapítja,
hogy a bevezetésben felvetett probléma - hogy feszültség hú
zódik a népgazdasági igény és a jelenlegi képzési rendszer
között - egy problémarendszernek részrendszere.
Ebből következik, hogy a felvetett témánkat általánosabban
kell vizsgálni.
A megoldási javaslat megfogalmazása felé haladva egy sor kap
csolódó feladat megoldási igényével találkoztunk, melyek si
keres rendezése feltétele a jelenleg fennálló probléma meg
szűnésének, de legalábbis mérséklődésének. Nem megnyugtató
számunkra, de tény, hogy a középfokú szakoktatás Európa szer
te gondokkal küszködik. Akár tőkés, akár szocialista társa
dalmi rendszerű országokban nincs megnyugtató módon megoldva
a szakmunkás és a mérnök közötti igen változatos beosztási
skála szakembereinek felkészítése. Ezért kell foglalkozni
világszerte és hazánkban is a nevelés-oktatás reformjával,
vagy tényszerübben fogalmazva a nevelés-oktatás permanens
hozzáigazításával a társadalmi, gazdasági, tudományos és tech
nikai fejlődéshez. Az oktatás permanens továbbfejlesztése
többnyire a korszerűsítés sokféleképpen értelmezett és hang
súlyozott zászlaja alatt megy végbe.
A 4. sz táblázat
<> oldalon/ adataiból megállapíthatjuk,
a közúti közlekedés technikai elemének, a gépkocsik minőségi
és mennyiségi fejlődésének robbanásszerű jellegét. A javítástechnológia korszerűsödése mellett ez a tendencia a javitási
igény fokozódását eredményezi, ez pedig a javítást végző szak-
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emberek létszámának emelését, ismereteik korszerüsitését igény
li. A javitóipar terebélyes ágazattá szélesedett, ahol a tény
leges javitást végző dolgozók mellett egy sor tervező, szerve
ző, előkészítő, ügyintéző szakemberre van szükség, akiket mint
láttuk, a középfokú szakiskolákban kell felkészíteni a jelen
legi túlzottan speciális képzés helyett, a részletezett javas
latunk szerint széles profilú szakképzéssel» E téma kibontása
kapcsán nem kevésbé fontos feltételekkel találkoztunk, melyek
alapos elemzése nem lehetett a dolgozat tárgya, s ezért most
csupán jelezzük azt. Feltételezésünk szerint e szerény dolgo
zatot a feldolgozás közben felmerült gondok esetleges későb
bi alapos megkutatása kiegészítheti, teljesebbé teheti.
Javaslatainkat a következőkben fogalmazzuk meg:
1. Az autójavítással, fenntartással, üzemeltetéssel foglal
kozó dolgozók körében célszerű lenne a szakmastruktúrát ki
dolgozni. Meghatározni szakmai szintenként a követelményt,
célt, feladatot mennyiségi és minőségi vonatkozásban. En
nek ismeretében egy beosztási nomenklatúrát készíteni,
amely alkalmazható a népgazdaság bármely ágazatában fog
lalkoztatott "autós" szakemberre» Feltételezésünk szerint
ez nincs pontosan kidolgozva. A képzési szintek célkitűzé
seinek ezen objektiv igény az alapja, s ez alapján lehet
ne korszerűsíteni a szakképzés alapdokumentumait.
2. A beosztási nomenklatúrában szereplő egyes beosztásokhoz
/ vagy beosztások csoportjához/ hozzárendelt képesítésnek
készüljön el a munkajogi meghatározása /egységes elnevezés,
fizetési kategória stb./ s ezt közlönyökben a vállalatok
felé is tudatosítani.
3. A szakmai képzést végző iskolák munkája eredményességének
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kulcskérdése az üzemekkel, javító vállalatokkal történő
együttmöködés és szervezett munkamegosztás. A jelenlegi,
gondokkal küzdő szakközépsikoláink színvonalbeli különb
ségének egyik alapvető oka erre a körülményre vezethető
vissza. E kérdéskomplexum alapfeladatának tekintjük annak
tisztázását, hogy még az iskolai képzés idején mit vállal
jon az iskola és mit az üzem. A jogi szabályozáson túlme
nően gazdasági és jövedelemszabályozási eszközöket is igény
be kellene venni e fontos társadalmi feladat sikeres és
tartós megoldásához.
4. Terminológiai kérdés, hogy milyen elnevezést adunk a szé
les profilú, konvertibilis tartalmú középfokú műszaki kép
zés alanyának, akinek még egy szűk munkacsoport irányítá
sát is munkaköri lehetőségnek jelöltük meg. Megfontolandó
és meghatároznadó, hogy hol, mikor és hogyan fejlődik ki
a "mások munkájának irányítása" készsége, az ehhez szüksé
ges munka- és élettapasztalat.
5. Mérlegelendő, hogy a matematika, fizika, egyéb természettudományos tárgyak funkcióját a gondolkodásiejlesztés mel
lett nem lenne-e célszerű a szakmai tantárgyakhoz szoro
sabban hozzárendelni.
6. Pel kell vetnünk azt a kérdést, hogy az általánosan művelő
középsikola célkitűzéseinek meghatározásánál helyesen gon
dolkodunk-e a korszerű általános műveltségről.
7. Az iskolarendszerű szakképzés befejezésével a fiatal szak
ember nem fejezheti be hosszú időre ismereteinek gyarapí
tását. A beosztási nomenklatúra, a jellemző munkakörök is
meretében az iskolarendszerű képzéshez kellene hozzáren-
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delni a továbbképzés rendszerét. Szükség lenne megtervez
ni a továbbképzések tartalmát, ciklusát, s szervezőjét /is
kola vagy üzem/.
8. Az egységes alapú középiskola bevezetése oktatási rendsze
rünket módosítja. Bevezetésével a tanulók pályaválasztása
a 16 éves életkorra módosul a jelenlegi 14 éves életkor
helyett, meggyőződésünk, hogy ez a lehetőség az autójaví
tó ipar szakemberképzésénél is előnyösen hatna. Javasoljuk
ennek kiterjesztését a gépjárműtechnikai szakemberképzésre
is. /Jelenleg gépipari szakterületen folyik kísérlet Dr.
Ágoston György professzor irányításával./
9. Szükségesnek látjuk az új tantervi reformnak megnyerni a
közvéleményt, a végrehajtás kulcsemberét, a pedagógust.
Bizonyára találnánk olyan pszichológiai módszereket, ame
lyek alkalmazásával az egyébként is érzékeny pedagógus tár
sadalom munkája eredményesebb folytatása eszközének tekint
hetné a tantervi változásokat. A változtatás fokozatosságá
nak szükségességére a dolgozat korábbi részében kitértünk.
Nem kevésbé fontos a pedagógusok rendszeres, folyamatos
továbbképzését megtervezni, megszervezni.
E disszertáció utolsó lapjához érve az értekező némi nosztal
giával állapítja meg, hogy évtizedes tapasztalatait elemezvén
és a tudományos megállapításokkal kontrollálván rájött, hogy
sokkal több probléma tornyosodik saját személye elé is, mint
azt a munka megkezdésekor vallotta.
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1. sz. melléklet
Az Állami ipariskola gépészeti szakosztályának óraterve
1891-1935

I.

II.

IV.

V.

VI.

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

4 óra

4 óra

1 óra
2 óra

1 óra
2 óra

1
2
2
2

1
2
2
2

4 óra
3 óra

4 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

4 óra
2 óra

3 óra

III.

Tantárgy
félév

Magyar nyelv
Számtan
Mértan
Természettan
Vegytan
Ábrázoló mértan
Ábárzoló mértani
rajz
Szabadkézi rajz

3 óra

4
3
3
3
3

óra
óra
óra
óra
óra

3
4
3
4

óra
óra
óra
óra

3 óra

4 óra

4 óra

4 óra
1 óra

4 óra

Algebra
Leiró géptan
Nemzetgazdaságtan
Könyvvitel
Természet utáni
raj zolás
Erőműtan
Fémipari techn.
Gépszerkezettan
Fémipari techn.
Mezőgazdasági gépé
szet
Mezőgazdái géprajz Földmértan
Vasúti gépészet
Lisztgyártás
Papirgyártás
Gépészeti rajz
Gépkezeléstan
Elektrotechnika
Műhelygyakorlat 20 óra
Összesen:
48 óra
Rendkívüli tantárgyak:
Német és francia 4 óra

óra
óra
óra
óra

óra
óra
óra
óra

4 óra
4 óra
3 óra
5 óra

2 óra
2 óra
7 óra

4 óra

2 óra
2 óra
6 óra
2 óra
2 óra

19 óra 24 óra 25 óra 20 óra 21 óra
48 óra 48 óra 48 óra 48 óra 48 óra
4 óra

4 óra

4 óra

4 óra

4 óra

'■

2. sz. melléklet
Az- Állami Felső ipariskola gépészeti szakosztály óraelosztása
Az egyes tantárgyak heti óraszáma félévenként

Tantárgy

1.

III.

II.

I.
2.

1.

2.

1.

2.

félév
1
Hittan
magyar nyelv
3
mennyiségtan
4
Mértan
3
Természettan
3
Természettan gyak. /2/
Vegytan
2
Ábrázoló mértan
2
Ábrázoló mértani
4
raj z
Szabadkézi rajz
4
Természetutáni gép
raj z
Szilárdságtani
alapismeretek
Szilárdságátani
gyakorlatok
Egészségtan
1
Erőmütan
Gépszerkezettan
Gépszerkesztesi
rajz
Mezőgazdasági géptanMezőgazdasági géptani gyakorlatok
Technológia
Technológiai gyak.
Épitéstani isim

Vasszerkezettan
Vasúti géptan

1

1

1

1

1

3

2

2

3
4

3

3

1
1

1
1

2
/2/
2
2

4

3

/4/

/2/

4
4

3
4

5

5

8

8

7

7

1

2

2

2

/2/

/2/

3

3

3

/2/
2

/2/

4
2

4
2
/2/
1

4

2
2

2
2

2

Tantárgy

1.

III.

II.

I.
2.

1.

2.

1.

2.

2

2

félév

Gépkezeléstan
Gépkezeléstani
gyakorlat
Elektrotechnika
Elektrotechnikai
gyakorlat
Nemzetgazdaságtan
Ipari számvitel
Torna
2
Lühelygyakorlat
16

2
13

2
12

2
12

2
9

3
2
9

Összes heti óra
szám

45

45

45

45

45

45

/2/

/2/

2

2

/2/

/2/

3

A zárójelbe irt órákon a tanulók a műhelygyakorlati idő alatt
csoportosan vesznek részt.
Rendkívüli órák: önképzőkör, német nyelv, ének, zene

3. sz. melléklet
KÉRDŐÍV

a szakközépiskolai végzettségű fiatalok pályánmaradásán&k
vizsgálatához

Iskola megnevezése:
szak:
a végzés éve:
az érettségi vizsga

...................
...................
...................
eredménye:

I. 1. A szakközépiskola befejezésekor szándékában volt-e
továbbtanulni felsőfokú oktatási intézményben
/egyetem, főiskola/?
Igen - nem
2. Ha igen, melyik felsőfokú oktatási intézménybe je
lentkezett?
Milyen szakra?
3. Felvették-e?

о о

Igen - nem

II. 1. Az érettségi megszerzése után jelentkezett-e vala
mely szakmunkásképző intézetbe?
Igen - nem
2. Ha igen, milyen szakmára?
III.1. Ha nem tanult tovább, hol, milyen beosztásban helyez
kedett el? /Vállalat, szövetkezet/ ...............................
beosztás, munkakör:...............
havi fizetése /belépéskor/:

Ft

2. Jelenlegi munkahelye:
/Vállalat, szövetkezet/....
Beosztása, munkaköre: ...
havi fizetése /jelenleg/:

Ft

2

3. Jelenlegi beosztásáig hogyan jutott el /milyen beosz
tásokban dolgozott eddig/, végzett-e valamilyen tan
folyamot? .......................................................................................

4. Ha munkahelyet változtatott, mi volt ennek az oka?

5. Jelenlegi beosztásával elégedett-e? A szakközépiskolá
ban tanultakat tudja-e hasznosítani, beosztása megfe
lel-e végzettségének?

6. Ha nem végzettségének /szakmájának/ megfelelő munkakör
ben helyezkedett el, vagy jelenleg nem abban dolgozik,
mi ennek az oka?

IV.1. Milyen meggondolások alapján választotta a nevezett
szakközépiskolát? /Kérjük, hogy a megfelelőt húzza
alá! /
- ehhez a pályához volt kedvem,
- szüleim kívánságára iratkoztam ide,
- kényszerhelyzetből, máshová nem vettek fel,
- egyéb, éspedig .....................................................................

3

2. На ша újra pályát választana, hogyan döntene?
- ugyanebbe az iskolába jelentkeznék,
- más iskolába jelentkeznék, mégpedig:.......

Kérjük indokolja meg válaszát és egyben arra is térjen ki,
hogy elégedett-e választott szakmájával?

.

»

4. sz. melléklet
Kitekintés néhány nyugat-európai és környező szocia
lista ország középfokú műszaki szakember képzésére
5.1.

Középfokú műszaki szakemberképzés Nyugat-Európában

A nyugat-európai országokban számos publikáció lát napvilá
got a tudományos műszaki fejlődés hatásáról a munkaerő struk
túrára. Az e témában megjelent statisztikák igazolják, hogy
a gazdasági fejlődés fokozza az igényt a magasan képzett
munkaerő iránt, ezért a képzés általános színvonalát emelni
kell. A nyugat-európai országokban jelentősen emelkedett a
mérnökök és technikusok iránti kereslet.
Azt már senki sem vitatja, hogy a nemzeti jövedelem növelé
sének fontos tényezője a szakképzés, és ezzel együtt az ok
tatási ellátottság.
A vezető tőkés országok 1966-ban az angliai Huddersfieldben
tartották meg a "Nemzetközösségi Oktatási Összekötő Bizott
ság" szakértői tanácskozását a technikusképzésről. E téma
komplexum fontosságára jellemző, hogy gyakorlatilag áthatja
a közoktatási rendszer struktúrájának kérdését is. Alapve
tő - és meghatározó - kérdésre kell választ adni: vállalja-e
a közoktatási rendszer a középfokú szakemberek képzését, vagy
csak az alapozással járul hozzá felkészítésükhöz. A kérdésre
ezideig nem sikerült egyértelműen választ adni.
A szakemberképzésnek ma már szerves része az iskolai képzés
re épülő rendszeres továbbképzés, sőt az intézményes átkép
zés. Nem eldöntött kérdés, hogy mit vállalhat magára az isko
la és mit kell vállalnia az üzemnek.
A középfokú műszaki végzettségű szakember meghatározása a
nyugat-európai országokban sem könnyű. A technikus kifejezés-

2

hez a különböző országokban, iparágakban más-más hagyomány
tapad, s legtöbbször helyileg is különböző társadalmi presz
tízs hordozója. A meghatározások abban megegyeznek, hogy a
technikus, a mérnök és a szakmunkás felkészültsége között fog
lal helyet. A technikus nem "zsugorított" mérnök? Minél ki
sebb egy vállalat, annál tágabb a technikus tevékenységi te
rülete, önállóbban dolgozik és olykor mérnöki munkát is kell
végeznie.
Hézzük meg néhány nyugat-európai ország középfokú műszaki
szakemberképzésének rendszerét.
Anglia
Lassan terjed az egységes általános iskola /Comprehensive
School/, ahol 15 éves korig együtt tanulnak a különböző pá
lyára készülő gyerekek.
Az iskola feladata az általános műveltség, természettudományi
ismeretek megadása, a nevelés, a szakmai ismeretek megalapo
zása /heti 1 пар/, a munkaadóé a gyakorlat /heti 4 nap/. Alap
fokú képzést ad.
A technikusképzés párhuzamosan megtalálható az iskolai rend
szerben és a tanfolyami rendszerben egyaránt.
Az egyik tanfolyami képzésnél /Day Release/ heti 9-10 óra el
méleti képzés folyik a kollégiumban, heti négy napon gyakor
lati képzés az üzemben. A tanfolyam kétéves.
Másik formában /Block Release/ évenként 12-16 héten keresztül
elméleti képzés a kollégiumban, 16-18 hét az üzemben gyakor
lat.

4° Medgyes Béla: 1972. Középfokú műszaki képzés NyugatEurópában. Tankönyvkiadó, Budapest, 54. 1.
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A szendvics tanfolyamon /Sandwich Goudse/ évenként 6 hóna
pon át a kollégiumban, hat hónapon keresztül pedig üzemi
gyakorlaton folyik a képzés.
Az egésznapos egységes tanfolyamot /Pull time Integrated
Course/ iskolarendszerben szervezik, a képzés minden elemét
a kollégiumban tanitják. Probléma az élő üzemi légkör bizto
sítása a gyakorlati órákon.
A tanfolyamok kétévesek, különböző felkészültségi szintű
technikusokat képeznek.
NSZK
Tartományonként változó oktatási rendszer működik. Az általá
nos iskola /Gesammtschule/ után szakmunkás képesítésre és gya
korlatra épül a 3 féléves technikusképzés /tanfolyami rendsze
rű/.
A másik lehetőség szerint az általános iskola elvégzése után
szakmai középiskola /Fachob erschule/ következik, innen egye
temre vagy tanfolyami rendszerű technikusképzésre lehet je
lentkezni*
Figyelmet érdemel a norvég rendszer, amely szerint a négy éves
képzés első éve pedagógiailag tervezett üzemi gyakorlat.
A hollandok a négyéves képzés harmadik évét fordítják üzemi
gyakorlatra, hogy a befejező év már a gyakorlat során szer
zett üzemi tapasztalatokra építhessen.

-
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Tekintsük át az óratervi arányokat:
16.SZ. táblázat
Óratervi arányok a nyugat-európai technikusképzésben

Ország
Angiia
Ausztria
Olaszország
Pranciaország
Belgium
Hollandia
Norvégia
Svédország

Közismereti
tantárgyak
/+általános
műszaki/
50
38
48
40
45
28
28
58

Ар

Szakmai
elméleti

Szakmai
gyakorlati

39
43
35
35
35
33
43
42

11
19
17
25
20
29
29

Az óratervi arányok meglehetősen tág határok között változ
nak attól függően, hogy a képzés mennyire szakmára orientált*
Közös vonásuk a tantárgyi tanterveknek, hogy a matematikának
és a természettudományi tantárgyaknak nemcsak a szakmai isme
retek megalapozása, de a hivatástudat kialakítása és megszilárditása szempontjából is nagy jelentőséget tulajdonítanak.
A szakismeretek megalapozásában a matematika, fizika és mű
szaki rajz tantárgyaknak van nagy jelentősége.
A tantervi arányokból és célkitűzésekből megállapítható az a
szándék, hogy felismerve a technikai haladás szakember igényét,

42

Medgyes Béla: 1972» Középfokú műszaki képzés Nyugat-Európában. Tankönyvkiadó, Budapest. 47. 1.
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az országok oktatásügyét szervező vezetői törekszenek széles
természettudományos alapokat biztosítani a fiatal középfokú
szakembereknek. Szándékukban jól kitapintható a továbbfejleszt
hető ismeretszerzés lehetőségének felismerése.

5.2.

Iskolarendszerű középfokú szakoktatás az európai szo
cialista országokban

A szakmai képesítést nyújtó, s egyben a felsőfokú tanulmányok
folytatására jogosító szakközépiskola a szocialista országok
közoktatási rendszerei jellegzetes vonásává vált. Ezt az isko
latípust tekintik a középfokú általános műveltség fő útjánako
Jellegzetes törekvés az is, hogy az általánosan művelő közép
iskola tanulóit /vagy legalább a tovább nem tanulókat/ szak
értelmet igénylő munkakör vállalására készítsék fel. 43
A 60-as évek elején kezdeményezett oktatáspolitikai intézkedé
sek eredményeképpen jellemzővé vált a 10 éves tankötelezett
ség. Az iskolastruktúrának a fejlett szocializmus építésének
igényéhez való igazítása eredményezte, hogy a 70-es években
több szocialista ország elhatározta, illetve megkezdte a 10
éves tankötelezettség idejére kiterjedő 10 osztályos alapis
kola létrehozását. Az azonos elvi alap nem egyforma megoldá
sokhoz vezetett. Egyes országokban az alapiskolára eltérő kép
zési célú középfokú oktatási intézmények épülnek, közülük
egyesek nem befejezett középiskolai végzettséget adnak. Közös
törekvés, hogy a különböző iskolatípusokba kerülő tanulók tan
kötelezettségük utolsó két esztendejében közel azonos tanterv
alapján tanuljanak. E törekvés annak a felismerésnek az ered
ménye, hogy a tanuló 12-14 éves korában még nem rendelkezik

43 Dr.Medgyes Béla:1981. Iskolarendszerű szakoktatás az
pai szocialista országokban.
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Budapest, 14. 1.
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olyan önismerettel, de talán még a hozzáértő, pályaválasztá
si javaslatot adó csoport sem adhat olyan megalapozott taná
csot, hogy a 14 éves gyerek biztonsággal elkezdhesse az élet
pályáját meghatározó speciális szakiskolát. A szocialista
országok iskolarendszerében ez a választás általában a tanu
ló 15-16. életévében lesz időszerű.
Az iskolarendszerű szakoktatás óraterveit vizsgálva jellemző
paraméternek találjuk a tantervi arányokat. Tantárgyi kategó
riák a következők: közismereti, általános műszaki, szakmai el
méleti és szakmai gyakorlati tantárgyak.
Megfigyelhető, hogy az elméleti képzés aránya világszerte nö
vekszik - bár nem szükségszerűen a közismereti tárgyak javára.
E tendencia azzal párosul, hogy a szakmai elméleti és gyakor
lati képzés fokozódó mértékben hatja át egymást. Egyértelműen
növekszik a matematika és a természettudományi tárgyak óraszá
ma. Az iskolastruktúrának megfelelően a tananyag kiválasztása
és belső arányainak megállapitása során a viták olyan terüle
tet is érintettek, hogy az iskola hangsúlyozottabb feladata a
hivatásra nevelés-képzés, vagy a felsőoktatási tanulmányokra
történő felkészítés. A gondok fő forrása az, hogy a szakközépiskola ezideig legfeljebb arra adott választ /ez sem kis do
log/, hogy mi legyen a középiskolát végzett, tovább nem tanu
ló fiatalokkal, Az viszont tagadhatatlan, hogy a felsőoktatá
si felvételi rendszer mai követelményeinek teljesítésére az
általánosan művelő középiskola eredményesebben készit fel.
A szocialista társadalom nemcsak képzett munkaerőt vár a szak
oktatás intézményeitől, hanem a fennálló társadalom számára
nevelt, céljaival azonosuló állampolgárt is. Az általánosan és
szakmailag müveit, véleményformálására, annak kifejtésére és
indoklására képes dolgozó, a szocialista demokrácia kulcsfi-
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gurája. Ezen célkitűzések alapján jelölik meg az alapdokumentu
mok a szakmai képzés terén is érvényesítendő nevelési fő fela
datokat, s tárják fel e feladatok teljesítésének sajátos lehe
tőségeit. így válik a szakmai tárgyak nevelési feladatává is
olyan készségek kifejlesztésére, erősítésére törekvés, mint
az új iránti fogékonyság, a probléma-meglátás és -megoldás, az
önálló ismeretszerzés igénye és kielégítésének módja, a kommunikációkkészsége. Egyik legfontosabb nevelési feladatnak a hi
vatástudat kifejlesztését tekintik. Az iskolai képzés ezen
szintjén vetődik fel először az a kérdés, hogy a képzést úgy
szervezzük meg, hogy a munkábalépésre felkészített ifjú munká
ja mellett szerezzen munkakörének ellátásához szükséges kor
szerű tudást, s gyarapodó tudása révén jusson előbbre a munkaszervezet hierarchiájában.
Tekintsük át röviden néhány jellemző európai szocialista ország
oktatási rendszerét, különösképpen a középfokú szakoktatást.
Csehszlovák Szocialista Köztársaság
Az iskolarendszer alapja a 8 évfolyamos alapiskola, amelynek
elvégzése után a tanulók az alábbi középiskolákban folytathat
ják tanulmányaikat:
- szakmunkásképző iskolák
- gimnáziumok
- szakközépiskolák és konzervatóriumok.
A szakmunkásképző iskolák 2, 3 és 4 éves képzési idővel működ
nek a szakma elméletigényes jellegétől függően.
Azokat a fiatalokat, akik nem fejezték be az alapiskolát, spe
ciális tantervekkel 2 éves képzés során egyszerű munkakörök
ellátására képezik kio
A szakközépiskolák eredményei, gondjai a hazaival hasonlóak.
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Kémet Demokratikus Köztársaság
A 10 osztályos iskola elvégzése és valamilyen szakma tanulá
sa mindenki számára jog és kötelesség /12 éves tankötelezett
ség/.
A 10 éves általánosan képző politechnikai iskola elvégzése
után az iskolai tanulás lehetőségét a szerkezeti diagram mu
tatja.
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Szov,i etúnió
Az iskolarendszer alapjává az általánosan művelő 10 osztályos
politechnikai munkaiskolát fejlesztik.
Az iskolarendszer keretében a szakmunkásképző iskola alábbi
változatai működnek:
a/ hagyományos szakmunkásképző /1-2 év időtartamú a 8. osz
tályra épülve/,
b/ műszaki iskola /a 10 osztályos iskolát végzett fiatalok
nak 1-2 év alatt nyújt szakmunkásképesitést/,
с/ szakközépiskola /a 8„ osztályt végzetteknek 3-4 éves kép
zési idővel szakmunkásképesitést és érettségit nyújt/.
Technikumok:
- a 10 osztályos középiskola 8. osztálya elvégzése után a
képzési idő 4 év,
- a 10 osztályos iskola elvégzése után 3 év,
- a szakmunkástanuló iskola elvégzése után 3 év,
- a szakközépiskola elvégzése után 2 év a képzési idő.
Feladata a népgazdaság középfokú szakember szükségletének
alapvető kielégítése. A középfokú szakmai képesítés mellett
a felsőfokú tanulmányok folytatására jogositó érettségi bizonyitványt is ad.
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A tudományos-technikai forradalom kétségtelenül korunk
egyik legnagyobb horderejű, világméretű folyamata. Je
lentősége egyesek szerint csak a tűz feltalálásához, az
emberré válás e döntő aktusához hasonlítható. Mások sze
rint jelentősége a civilizáció minden eddigi fordulatán
túltesz. E hasonlatok azonban - mint a hasonlatok általá
ban - nem Írják le pontosan a jelenség lényegét, csak
utalnak arra: korunk tudományos-technikai forradalma,
amely egyelőre az iparilag legfejlettebb tőkés- és szo
cialista országokban bontakozik ki, gyökeres változást
hoz az emberi civilizáció történetében. Közvetve és köz
vetlenül máris erősen érezteti hatását a nemzetközi vi
szonyokban, a gazdaságban, a politikában, a társadalmi
rétegződésben, az emberek gondolkodásában és életmódjá
ban, a társadalom életének minden területén. Nem vélet
len, hogy problémái az érdeklődés középpontjába kerül
tek.
Hogy mit értsünk a "tudományos-technikai forradalom" terminológiája alatt, arra vonatkozólag a polgári - de bi
zonyos mértékig a marxista irodalomban is többféle ér
telmezéssel találkozhatunk,
A polgári gondolkodásban /a magyarul hozzáférhető polgájT

' x

ri irodalomban is/ igen gyakori a tudományos-technikai
forradalom lényegének pusztán egyes technikai ismérvek
re való leszűkítése. Egyesek az atomenergia technikai
alkalmazásában, mások az automatizálásban, vagy az elek
tronikus korapjúterek és robotgépek előretörésében /az
ún. elektronikus vagy kibernetikus forradaloraban/, is
mét mások az űrkutatás és az űrutazás sikereiben, illet
ve a mai technika egyik vagy másik, kétségtelenül jelen
tős vívmányában jelölik meg e forradalom lényegét. Ez az
értelmezés nemcsak a tudományos, hanem a tudományos-fan
tasztikus irodalom /science fiction/ számos alkotásában,
regényekben és filmeken is jól felismerhető, amelyek tu-
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lajdonképpen a jelenlegi emberi-társadalrui viszonyokat
vetitik ki a mainál fejlettebb technikai környezetbe.
E meghatározások nem azért bírálhatók, mintha az álta
luk említett új technikai fejlődési ágak nem tartozná
nak szorosan hozzá korunk tudományos-technikai forradal
mához. E technikai ismérveknek azonban sem egyike, sem
másika, sem az összessége - mint a későbbiekben részlete
sen kifejtjük -, nem meriti ki a folyamat lényegét és ön
magukban egyoldalúan, eklektikusán jellemzik azt. E meg
határozások a technika fejlődését elszakítják a termelő
erők és társadalmi viszonyok fejlődésétől.
Az előbbiekhez hasonlóak azok a szintén a polgári mentali
tásra jellemző meglatározások, amelyek a technika helyett
a tudományos haladás egyik vagy másik újszerű vonásában
/az ún. információ-robbanásban, a tudományok matematizálódásában/, illetve egyik vagy másik új tudományos disz
ciplínában /mikrofizikában, rádióelektronikában, moleku
láris kémiában stb./ látják a tudományos-technikai forra
dalom lényegét. Ezekről a meghatározásokról is egyelőre
csak ennyit mondhatunk: a mai tudomány egyes fejlődésbeli
és strukturális sajátosságai legfeljebb csak a tudomány
ban végbemenő minőségi változásokra utalnak. E sajátos
ságok szorosan hozzátartoznak a tudományos-technikai for
radalomhoz, de önmagukban szintén egyoldalúan jellemzik
azt .
Ez az egyoldalúság, a tudományos és technikai haladásnak
az emberi-társadalmi fejlődéstől való elválasztása, illet
ve a közöttük funkcionáló bonyolult közvetitőknek /első
sorban az adott gazdasági viszonyoknak/ a figyelmen kivül
hagyása elvezethet a tudomány és a technika abszolutizá
lásához /technicizmushoz, szcientizmushoz/, a technikai
determinizmus hirdetéséhez.
Lén3>-egében ez az eszmei tartalom mutatkozik meg azokban
a polgári meghatározásokban is, amelyek nem magukra a
\

tudomány vagy a technika jellegzetességeire, hanem inkább
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bizonyos emberi-társadalmi következményekre helyezik a
súlyt, és gyakran kultúrfilozófiái sikon mozognak. Ezek
szerint a tudományos-technikai forradalom leglényegesebb
vonása: tovább mélyül és szélesül az a szakadék, amely
az ipari civilizáció /anyagi kultúra /a magasabb rendű
nek tartott, "tiszta" szellemi kultúra/ között eddig
létrejött.
A tudományos-technikai forradalom polgári megitélésére
nemcsak az eddig emlitett meghatározások jellemzők. Mind
nagyobb népszerűségre tesznek szert a különböző optimis
ta értelmezések. Ezek többnyire a tudományos-technikai
haladásnak a tőkésországokban is nyilvánvaló pozitiv gaz
dasági-társadalmi oldalaira /a termelékenység emelkedése,
a termékek olcsóbbodása, a választék bővülése stb./ he
lyezik a súlyt és messzemenő következtetéseket vonnak
le ebből.
A polgári szemlélet - akár optimista, akár pesszimista
irányultságú - a tudományos-technikai forradalmat való
ságos határainál vagy szükebben értelntzi, és pusztán
technikai vagy tudományos ismérvekre szükiti le. Vagy
a valóságosnál tágabb jelentést ad naki és más minősé
gű társadalmi mozzanatokat is belefoglal, miközben a
két értelmezés egymással is kölcsönösen összefügg és
egymást erősiti. Ezzel eltorzulnak a tudományos-techni
kai forradalom valóságos isméwei és az ismérvek közötti
kapcsolatok.
A tudományos-technikai forradalom marxista értelmezésé
nél induljunk ki abból a nézetből, amely talán legjob
ban átfogja a különböző országok marxistáinak vélemé
nyét. Eszerint a tudományos-technikai forradalom fogal
ma nem korlátozódik pusztán a tudomány és a technika
területére, hanem a társadalmi termelőerők egész rend
szerének gyökeres, minőségi változását jelenti korunk
ban, a tudományon és a technikán kivül beleértve a ter
melőerők minden objektiv és szubjektív, anyagi és tudati,
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rárgyi és szellemi elemét, nem utolsósorban a legfőbb ter
melőerőt, a termelő embert is.
Hogy a tudományos-technikai forradalmat, mint a társadalmi teímelőerők rendszerének minőségi változását fogjuk
fel, indokolja az, hogy a tudományban és a technikában
történő változások valóban magukkal vonják a termelőerők
minden más elemének a változását. Ennek során mozgásba
jön a társadalmi termelőerők egész terjedelme, átalakul
a termelőerők belső struktúrája, megváltozik egyes ele
meinek súlya és funkciója, miközben uj elemek kehinek elő
térbe és új elemekkel bővül a termelőerők köre. A való
ságban nem pusztán a tudományos és a technikai változások összességérőJ. van szó hanem újszerű kölcsönhatások
és fejlődési tendenciák kibontakozásáról, egyes termelő
erői elemek jelentőségének a növekedéséről /tudomány,
szervezés, vezetés, új emberi készségek és vonatkozások/,
mások jelentőségének a csökkenéséről. A tudományos-tech
nikai forradalom fogalmának ez a felfogása a társadalmi
termelőerők strukturális és fejlődési változásainak a ku
tatására ösztönöz.
A fentiekhez azonban hozzá kell tennünk: a tudományos-tech
nikai forradalom marxista fogalmának egyik fontos krité
riuma, hogy a társadalmi termelőerők minőségi változásait
elvont termelőerői oldalról jellemzi. E tekintetben a
termelőerők nem jelentenek mást, mint hogy használati értékek termelésére alkalmasak. A tudományos-technikai
forradalom pedig az a minőségi ugrás, amelynek során az
embernek a természettel folytatott anyagcseréjében elvi
leg új természeti erők és folyamatok nyernek alkalmazást,
ennek folytán átalakulnak a termelés eszközei és eljárá
sai, a termelés tárgyi és szellemi fegyverzete, az ember
termelő funkciói, és új fokra emelkedik a munka hatékony
sága .
4

A marxista értelmezések másik jellemző csoportja a "tudó-

*
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mányos-technikai forradalom" terminológiát szélesebb ér
telemben hasznába a társadalmi termelőerők rendszere mi
nőségi változásánál. Az emberi civilizáció történetében
végbemenő minőségi ugrást /forradalmat/ érti alatta,
amely az ipari civilizáció korszakát váltja fel.
A tudományos-technikai forradalom fogalma

mint a civi-

lizáció forradalma arra utal, hogy e forradalom az em
beri élet legmélyebb alapjait alakit ja át, és hatásai
messze túlnyúlnak a termelőerők körén. Mivel minden em
beri tevékenységnek megvan a civilizációs oldala, a ci
vilizációs változások átjárják az emberi élet minden te
rületét .

A tudományos-technikai forradalom érinti a társadalmi
termelőerők minden oldalát és számos, egymással össze
függő vonalon megy végbej amelyek egyik jellegzetes te
rülete: a technika.
A technika maga egyidős az emberrel, a társadalommal. Lé
nyege a közvetlen termelésnek azzal az alapellentmondásá
val kapcsolatos, hogy az embernek a természeti anyag
/munkatárgy/ spontán természeti ellenállásával szemben
szükségképpen ellentétes irányú és hatású természeti ha
tásokat kell működtetnie, hogy a kivánt formaváltozást
elérje és a tárgyat szükségletei kielégítésére alkalmas
sá tegye.
Az ember tudatos céljai szerint működtetett természeti
mozzanatok /természeti anyagok, erők és folyamatok/, ame
lyeket a megmunkálandó tárgyra hatni és azon elhasználód
ni enged, amelyek gyakorlati hatalmat biztosítanak számá
ra a külső természet felett -, alkotják legáltalánosabb
értelemben a technikát.
A technikai termelőerők történeti fejlődésültben önmaguk
ban véve is mind bonyolultabb és összetettebb rendszert
alkotnak. A tárgyi eszközökön ltivül /az egyszerű kézi-
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szerszámoktól a legmodernebb gépekig és berendezésekig/
magában foglalja a technológia történetileg kialakult
formáit /mechanikai, kémiai,

elektromos stb./. A tech

nológia a technika szerves része és azt a dinamikus kap
csolatot jelenti, amely a munkafolyaraatban a munkaerő
segitségével a munka eszközei és tárgya között létrejött
és amelynek eredményeként alakul ki a termék. A technika
történelmileg kialakult további alkotóelemeit képezik az
energetikai és más folyamatok, a munkatárgy, amennyiben
maga is technikai termék.
A modern technika elveszti a korábban jellemző szemléle
tességet . Pusztán szemléleti alapokon a mai technikában
éppen a legdöntőbb alkotásai nem érthetők meg és zavarba
ejtenék a múlt legnagyobb elméit is. Ila feltesszük pl.,
hogy Leonardo da Vinci, Galilei vagy Arkhimédész szemben
találná magát egy gőzgéppel vagy robbanómotorral, bizonyá
ra meglepődnének jó néhány dolgon /a nagyszilárdságú anya
gokon, a preciz megmunkáláson stb./, de valószínűleg nem
okozna különösebb gondot számukra e gépek mechanikai műkö
dési elveinek a megértése. A legnagyobb erőfeszítéssel
sem bddogulnának azonban egy egyszerű rádió-, vagy televí
ziókészülékkel, egy elektronikus számológéppel, atomreak
torral, vagy radarberendezéssel. Ezekben a technikai alko
tásokban ugyanis, ami közvetlenül látható vagy tapintható,
az éppen nem a lényegük. Működési elveik megértése sok te
kintetben a régitől eltérő teoretikus szellemi vázat, gon
dolkodási módot és struktúrát kiván.
1 Az új technika megértése nemcsak a múlt embereinek, hanem
széles tömegeknek is problémát okozhat korunkban, még olyan
eszközöké is, amelyekkel esetleg otthonukban mindennapi
kapcsolatban állnak. \\ A modern technika, ha csak a spontán
fejlődésre szőritkozunk, ellentétbe kerülhet a régi tech2

Lásd A.C.Clarke: A jövő körvonalaid Búd appst 19
31r odl.
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""«lkára jellemző közvetlen szemléleti móddal. Mivel a jö
vőben csak az várható, hogy a technikai fejlődés még in
kább eltolódik a közvetlen szemléletességtől az elvont
ság felé, elkerülhetetlen feladat, hogy a nagy tömegek
gondolkodásmódját a modern technika jellegéhez közelítsük
és ily módon is elősegítsük a modern civilizációhoz való
alkotóbb viszonyulást.
A modern technika nemcsak új civilizációt, hanem bizonyos
mértékig új szellemi kultúrát teremtő forrás isj A dialek
tikus gondolkodásnak olyan elemei, amelyeket pl. elsőként
a tudomány és a technika fejlődése vetett fel /a vissza
csatolás elve, a modellalkotás, hasonlóság stb./, nemcsak
a modern technika műveléséhez és megértéséhez segítenek
hozzá, hanem beépülnek a kor általános gondolkodási struk
túrájába és minden területen gyümölcsözően alkalmazhatók
nak bizonyulnak.
A mai technikai haladás egyik további, az előzővel össze
függő vonása az, hogy a különböző technikai fejlődési ágak
egymással is szervesen összefonódnak. Korábban az egyes
ágak fejlődése a többitől meglehetősen elkülönülten történt
és az egyik technikai ágban dolgozó szakember eredményes,
alkotó tevékenységet fejthetett ki anélkül, hogy különöseb
ben tájékozott lett volna más területeken. Ma viszont az
a helyzet, hogy az egyes technikai fejlődési ágak sajátos
technikai módszerekként behatolnak más, hagyományos ágak
ba is, azokat is újjáalakítják, sőt nem-technikai terüle
tekre is /mint pl. a sugárzástechnika a régészetbe/.
A kibernetikus, abémiai vagy nukleáris technika pl. nem
csak egy-egy sajátos technikai, illetve iparágat jelent,
hanem sajátos módszert /kibernetizálás, kemizálás/ is,
amely mind több területen alkalmazható.
A kemizálás, elektronikus, nukleáris és más módszerek
együttvéve azt jelentik, hogy korunkban mozgásba jön a
technika teljes terjedelme és a komplexitás az egyik fő
jellemzője. Már ezért sem lehet a tudományos-technikai
\\

forradál
má sik t e

nikai ehedmenyre

Jól érzékelhető ez a folyamat a gépjárműjavítás területén
is. Harminc évvel ezelőtt egy autószerelő szakmunkás ér
zékszerveire alapozva állapította meg a jármű hibáját /akusztikus, vizuális, tapintás vizsgálatokkal/. Nem kell
hangsúlyozni, hogy ez mennyi
szubjektív elemet tartalma.
zott, milyen hosszú szakmai tapasztalat alakított ki vi
szonylag megbízható ítélőképességet. Ennek az autójavító
segédnek - vagy mesternek - nem kellett tudni az elektro
nika elemeirőlt a félvezetőkről, a mikroelektronikáról^
/nem is tudhatott róla/. A mai autószerelő szakmunkásnak
legalább ismeret szintjén birtokában kell lenni ezen tu
dásanyagnak nemcsak azért, mert a vizsgálóberendezések,
diagnosztikai műszerek működési elve, ismerete nem kép
zelhető el nélkülük, hanem azért is, mert a korszerű gép
jármüvekbe elektronikus egységeket épit be a gyár, amit
esetenként javítani kell.

Korunk termelőerőiben végbemenő minőségi változások feje
ződnek ki abban is, hogy a technika mai ugrása tudományos
forradalommal fonódik össze. Az eddigi technikai forradal
mak ugyanis nem párosultak tudományos forradalommal.
Ha az ipari forradalom első nagy alkotásai nem is tudomá
nyos, hanem közvetlen szemléleti alapokon születtek meg,
a valamennyire kifejlett gépi nagyipar a koncentrált, ha
talmas termelési eszközök tervezésében, továbbfejlesztésében és racionális üzemeltetésében, valamint az új és nöekvő termelési igények kielégítésében már nem nélkülözhette
a tudomány segítségét.
A mai technika legjelentősebb találmányai, sőt egész tech
nikai és iparágak a tudomány szülöttei. Ma nemcsak az ipar
ból kiinduló impulzusok viszik előre a tudományt, hanem
- legalább ugyanolyan mértékben - a tudomány impulzusai is
az ipart.
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Ezt az újszerű vonást szoktuk kifejezni azzal, hogy a
fta tudomány közvetlen termelőerővé válása" megjelölést
kiegészítjük a "teljes mértékben" jelzővel. Vagy, ahogy
Szemjonov szovjet akadémikus megfogalmazta: a huszadik
század tudományának legfőbb megkülönböztető vonása az,
hogy a termelés szolgálólányából a termelés anyja lett.
Vagy, ahogy Bernal angol tudós összefoglalta: amig az
előző korszakokban a tudomány ment az ipar után, most az
a tendencia mutatkozik, hogy túlszárnyalja és vezesse
azt olyan mértékben, ahogy szerepét megértik.
A tudomány közvetlen termelőerővé villását szemléletesen
mutatja az 1. sz. ábra.
-íbOAAÍPrOíjt

/f { OUa^
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tudomány a termelőerők fejlődésének döntő tényezőjévé
vál t,
ami maga után vonja a termelőerők egész eddigi
struktúrájának és belső arányainak a megváltozását, elmeik
súlyának az eltolódását, a termelőerők fejJ.ődése fő vonalának az áttevődését a termelés tárgyi tényezőiről a
tudományra és az emberi tényezőkre.
A tudomány fejlődésének gyorsuló tempója, helyzetének és

funkciójának megváltozása a termelésben, az elvi és gya
korlati következtetések egész sorát engedi meg a társa
dalmi élet különböző területein. A növekedés gyorsuló tem
pója következtében a tudományos ismeretek - hasonlóan a
termelés tárgyi eszközeihez - erkölcsileg viszonylag gyor
san elértéktelenednek. Bizonyos becslések szerint a fia
tal diplomás szakemberek szakképzettsége az iparban csak
mintegy öt évig tekinthető megfelelőnek és 4-5 éves koruk
ra teljesen elavul. Pusztán a lépéstartás megkívánja ha feltételezzük, hogy az egyetemen tanultakból semmit
sem felejtenek -, hogy munkaidejük 10-20 JÓ-át új ismere
tek szerzésére fordítsák.
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Korunkban, objektiv tendenciaként a tanulás az élet ál
landó elemévé lesz szemben az előző korokkal, amikor a
tanulás és a munka az egyéni élet két egymástól élesen
különvált szakaszát képezte. Megváltozik a tanulás tár
sadalmi funkciója és a tanulás is mindinkább munkának
tekintendő. Korunkban a tanulás, legalábbis a szakkép
zés, munkajelleget ölt és a legfőbb termelőerő, a mun
kaerő állandó készenlétben tartásának az eszköze.
A tudományban végbemenő változások fokozatosan leépítik
az eddigi eléggé merev határokat a természet- és műszaki,
valamint a humán jellegű tudományok között. Bár ez az
ellentét az említett polgári felfogásokban még tartja
magét- hiszen tőkés viszonyok között reális ellentmon
dást takar
korunkban a határok mind viszonylagosak,
;
3 K7Q vtf C ■ PhiThe. buyo..
bá es dinamikusakba lesznek//Tiermeszek es műszaki tu
^ I

dományok közvetlen termelőerővé válásával egyes humán
tudományok is termelési tényezőként jelentkeznek. Egy
logikai gépeket gyártó vállalat nemcsak elektro- és más
mérnököket foglalkoztat, hanem logikusokat is, akik egy
filozófiai tudományág képviselői, nyelvészeket is, akik
egy tipikus társadalomtudomány művelői. Mind több ipari
vállalat szakgárdájában ott található a pszichológus, a
pedagógus, a szociológus, a formatervező művész és más

szakemberek. E néhány példa is jelzi korunk művelődésének
azt a két feladatát, amelyet egyik oldalról a természetés műszaki tudományos képzés "humanizálása", másik oldal
ról pedig a humán jellegű képzésnek az előbbihez való
közelítése jelent.
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Snow: Т?Ье Two Cultures. An expanded

version of the two Cultures and the Scientific Involu
tion /А két kultúra. A két. kultúra\és a tudományos for
radalom bővített változata
1964.
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A disszertáció Írója köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik a dolgozat megírásához segítséget nyújtottak.
Köszönöm DR. ÁGOSTON GYÖRGY professzor úrnak, a szegedi
JATE Neveléstudományi Intézete vezetőjének azt a sok érté
kes gondolatot, amellyel személyesen és pedagógiai irodalmi
alkotásaival elősegítette a disszertáció alapgondolata fel
se jlését.
Hálásan köszönöm DR. FEKETE JÓZSEF professzor úrnak a
Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző és Pedagógiai Intézet
igazgatójának tanítványaként is nevelő-oktató munkáját,
amellyel a mérnököket műszaki pedagógus hivatásra neveli,
köszönöm bátorítását, gondos segítségét, melyek hiányában
e dolgozat aligha készülhetett volna el.
Köszönöm DR. MÉSZÁROS LAJOSNAK a Művelődési Minisztérium
főelőadójának a forrásanyag, a tényszerűség hitelét alátá
masztó adatok hozzáférhetőségében nyújtott segítségét.
Köszönöm munkahelyem, a szegedi Rózsa Ferenc Szakközépiskola igazgatójának, HORVÁTH FERENCNEK azt a munkakörnyeze
tet, amelyben lehetőségem nyilt tapasztalataimat összegezni,
megkísérelni a tudományos gondolkodást. Köszönöm minden neve
lőtársamnak azt a sok окоз gondolatot, amely közel tizenöt
éves pedagógus munkám során tapasztalattá érlelődött, s igy
része lett e szerény dolgozatnak.
Köszönöm Dr. ILIA MIHÁLYNÉ kolleganőnek, a szegedi Rózsa
Ferenc Szakközépiskola magyar nyelv és -irodalom tanárának a
dolgozat stilizálásában nyújtott segítségét.
Köszönetemet fejezm ki Szalai Lászlónénak a SZOTE Tár
sadul omorvostani Intézete munkatársának a fogalmazvány gon
dos korrektúrájáért, a dolgozat formájának kialakításában
nyújtott hasznos tanácsaiért.
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