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ELOsz6

Kotetlinkben a.Ganz~Mavag Mozdony- as Vagongyar, a RABA, va

lamint a Magyar Haj6 as Darugy~r oktat~si klserletet mutatjuk be

A kiserletek jelentosege abban all, hogy beinditasukkal megmoz

dult a szakmunkaskepzesallovize.Tanulmanyainkban ismertetjti~)

milyen fel tetelek' mellett,mflyen szervek kozrem(1kodesevel i~-d~l t

be a klserletsorozat,de termeszetesenfoglalkozunk a kiserletek
korlatjaival, mamar lithat6 probIemaivalis.

Az elet elotte jart ktitettinknek, .aminek ...,. mint a gyakorlat

fejleszteset szem eIo~t tartokutat6k ...,. caak ortilhettlnkfl Mire a
kotet a nyomdabol kikerUl,a tanulmanyok reszletei va16szinflleg
pontosi tasra szorulnak, a sza,balyozokr61 tett megalIapi tasain.k

elavultak, azonbana fobb folyamatok tanulsagai idoszerlfek lesz
nek e

A tanulmanyok anyagat 1985 iel_~jenl lezartuk.o Igy nem szamol ....
hatunk be a Muvelodasi Miniszteriw.n as a vallalatok: kibontakozo

ban levo uj tipusu kapcsolatarol, as azok:rol a tanacskozasokrol
Sem, amelyek 'a kiserletek tapasztalatait Osszegeztek.

A kiserletben resztvevo nagytizeIijek patinas termeloszerveze
tei a magyar iparnak. KotetUnkben -helYh'~{iiny'-niiatt .... nem kertiI ....

hettek be azok az eIemzesek, ameIyeknagyUzemeink torteneteveI,
akarkozvetlen multjaval teljes egeszeben foglalkozn~nak. A hianyt
a valialati anyagok elemzesevel, olyan dokumentumok kozreadasaval
potoljuk, amelyek nem leptek eddig tUl a gyarkapuk ktiszobet ll A
kozrem6kodesert a gyarak vezetesenek, az oktatasi osztalyok mun
katarsainak ezuton is koszonetet mondunk. Tamogatasuk nelktil osz
szeallitasunk nem keszlilhetett ,volna el.

A kotet tanulmanyai stflusukban, problemakezelestikben ktilon
bUznek egymast61, ami .... tobb szerzorol leven szo .... termeszetes e
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Szernleletmodjaban megis egysegesnek erezztik a ktilonbozo fejezete

ket, mivel alapvetoen ai ujra, a valtozas tenyere koncentralt az
elemzQ munka.

A kotet ~eg~n kozzetesszUk az oktatasi kiserletek - rna mar
torteneti ertekff - dokumerltumait.

A szerkeszto



Revesz Sandor
Gyelciezlry Tamas

p,t. "I'OKTATASI KIS~RLET A GANZ-MAVAGNAL

A kiserlet helysz1nenek a kivalasztasa rendkivtil tudatosan

tortent s u",,, .. ha a miniszterium laz Ipari.- sz .. / valamit ki akar

adni, meg akar vitatni, megkeresi Csepelt, megkeresi a RABA.... t,
megker~si a Ganz-Hajogyarat, a Ganz-Mavagot as esetleg Dunaujva

rost" - mondja a Ganz Oktatasi Osztalyanak a vezetoje .. Politikai

szempontbol alegfontosabbnak tekintett n'gy jesetleg uti valla....

latbol kozpontikijeloles alapjan haroill es csakez a harom /volt/

erdekelt a kiserletben. A Miniszterium a Ganz-Mavag-tol es a RA
BA-tol kert koncepi6t, a Ganz-Mavag-baninditotta meg a kiserle
tet elsokent es egy evvel kesobb a Ganz-Hajogyarban masodikkent ..

A kiserlet ~iindulopontja az, hogy a szakmunkaskepzo inteze

tek tobbsege a multnak dolgozik, C;l jelenlevQ multnak, a jelenlevo

tegnapelotti teohnikanak. Mast namc,is igen tehetnenek, mert az
intezetek technikai felszerelesenek a szinvonala al talaban eleve

alacsonyabb, mint a vallalatok:6, aiJanulok nem lathatnak ruoder-'

nebb berendezeseket, mint amelyek (l'szakmai kepzestiket gondozo
vallalatoknal talalhatok ... ·A legmodetnebb gepeket azonban tobbnyi
re ott is osak tavolbol szemlelik,mi-\relazokon Utermelni kel1"o

",. .

Azok a val1alatok-, amelyek a vl1agpiac huzataban, a .rekollstruk-
oioba fektetett penztik utan futnak, kenytelenek ~nell~tasra beren
dezkedni. Ha ezeknek a vallalatoknak modjuk ~yilna arra, hogy az

iskolai rendszerfi szakmunkaskepzes kereteben kepezzenek a sajat

'fejlettebb technikajukra, ez szamukra a kovetkezQ elonyokke1 jar
na: 1 .. A magyar gazdasag atlagos technikai szinvonalahoz kepest
eleve tUlkepzett szakmunkasreteget teremtenenek a sajat kebeltik

ben, .amely munkajanak tartalmaval, szaktudasanak kihasznalasaval
naluk 1ehetne eleg~dett. 2. A magas technikara kepzett szakmunka-
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sok a hagyom~nyos'technik~ban minim~lis gyakorlattal rendelkez

nenek, ezert a potencialis "cs~bit6kH sZcim~ra nem tUnnenek annyl.

ra vonzo munkaeronek. 3. Csokkenne az a bizonytalans~gi tenyezo,

ami a felszab~dult szakmunkasok akaratabol fakad. Ok ugyanis nem

kenyszerithetok a szakmai tov~bbkepzesre elvileg sem es - a mun

kaerohi~ny miatt - gyakorlatilag sem. Ezzel szemben a szakmunkas

tanulo azt tanulja, amit eloirnak a szam~ra .. 4 .. Nagyobb vonzere

je lehet a v~llalatnak a tizennegyeves p~lyav~lasziak es sztileik

ktireben, akik a vallalat specialis, modernizalt kepzeseben a t~-

gasabb perspekti~at sejthetik .. 5 .. Mivel a vallalat igy kiserleti ~

pozicioba kertilne, mind a b~zisiskola, mind az iskola fenntart6-

ja /a Tan~cs/ kiemelten kezelne a vallalatot a beiskolazasok te-

ren. /Az iskolanak es a tanacsnak meghat~roza szerepe van ~bban,

hogy hany tanulot iskol~znak be a vallalat nevere .. /

A kiserlet, amelyet az orszagban elsokent a Ganz probalt ki,

negy szakmat erint: a gepi forgacsolot, a hegesztot, a felvono

szerelot es a vasutt jarm(iszerelot. A Ganz-Mavag mind a negy

szakmaban hazai v~szonylatban elenjaro technik~val dolgozik, sot

majdhogynem azt mondhatnank, hogy monopoliumkent birtokolt tech

nika.val .. /A vasuti jarmaszerelessel az orszagban mashol komolyan

nem foglalkoznak - legfeljebb javitassal, a Schindler-rendszer

is egyedtil itt mHkodik, bizonyos v~llalati feladatok, pl. a v~l

lalat egYik politikailag legjelentosebb feladata, az atomeromi1vi

kazettaa.trakok gyartasa egeszen ktilonleges hegesztesi technolo

giat kovetelnek ..

A kiserletben minden tanula resztvesz,akit e negy szakma

valamelyikere iskolaznak be a vallalat nevereo

A Ganz osztalyaiba a beiskolazas ugyanabban a menetben tor

tenik, mind eddig, vagyis a kovetkezokeppen: a vallalat szakmak

szerinti bontasban megtervezi, hogy hany els5s 'szakmunkastanulot

szeretne a sajat nevere beiskolazni .. Itt nem az un. uidealis", a

sztiksegletet a remelheto beiskolazasi aranyoktol elvonatkoztato

tervszamokrol van szo, hanem az tt operaeional is It tervszamokrole. A

vallalati tervezetet a Tanacshoz kell felktildeni .. Ezt a tervsza

mot a Fovarost Tan~cs vagy jovahagyja, vagy valamicsket levesz

belole, attal ftiggoen, hogy mit mutatnak az elorejelzesei az al

talanos iskolak vegzos novendekeirol, hngy milyen szamokat ad meg
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a t~bbi v~llalat, milyen viszonyban van a tan~cs a v~llalattal,

~s a v~llalat milyen intenzit~ssal vesz r~szt a szakmunk6stanu16k

toborz{l,sa.ban ..

A tanAcs a j6v~hagyott vagy m6dositott tervBz~mot lektildi az
iskolahoz, ebbal all ossze a felveteli keretszam. A szakmunkasta

nu16 int~zet a felveteli keretsz~mokat sohasem tudja kitolteni

/legalabbis azokban a szakmakban, amelyekben a Ganz-M~vag ~zamot

tevoen erdekelt/, igy az iskola belatasan is mUlik, hogy a hianyt

hogyan osztja el a valla~atok kozott. A Ganz a sajat nevere beis

kolazott tanulokkal igyekszik tarsadalmi osztondij szerzod~st kat

ni. Az elmult evekben a Ganz tanuloinak 70-75%-val jott l~tre osz

tondijszerzodes.Az osztondijasok 20-25%-a lemorzsolodik, mintegy

29%-a szerzodest szeg, vagyis a Ganz·szakmunkastanuloinak keve

sebb, mint a fele helyezkedik el v~gtilis a vallalatnal.

A kiserlet voltakeppen a harmadik, az utolso tanevre koncent

ralodik .. Az elso ket ~vben a korabbiakhoz kepest mindossze annyi

a valtozas, hogy a vallalat rendszeresen eloadokat biztosit az

iskolc"- szamara, hogy legyen, ak'i el,magyarazza azoknak a techn:lkak

oak az elmeletet, amelyeket csaka vallalat szakemberei ismernek.

Azonfeltil a vallalat rendszeresen lehetoseget biztosit arra, hogy

nala tartsak azokat az orakat, amelyeken olyasvalamit kell szem

leltetni, ami csak a vallalatnal lathato "eloben", s amit eddig

csak a tablara rajzolva lathattak a tanulok.

Az utolso tanevben viszont az akkor mar a vallalat allomanya

hoi tartozo tanulok, a kiserleti osztalyok felredobjak a kozponti~

lag meghatarozott orszagos tematikat, s helyette a vallalat es az

iskola szakemberei altaI kUzosen keszitett uj tematikat hasznal

jak, amelybe beepitik mindazt, amire a Ganz-Mavagnak sztiksege

van, es nem epitik be azt, ami mar vegkepp elavult, de az orsza-

gos tematikabol megsem lehet kiirtani.

A kiserlet alapvet6 fe1tetele, hogy aZ,iskola vallalja az

aktiv kozremtikodest, mert a tematika csak az iskola es a val1a1ati

altaI kozosen keszitheto el .. Tehat csak azoknak a vallalatoknak

lesz eselytik i1yen kiserlet beinditasara, akik tudnak olyan e1

lenszolgaltatast nytijtani bazisiskolajuknak, ami apoknak.megeri

a nem csekely plusz faradts~got.. Amit a Ganz-Mavag nyUjtani tud

az emlitetteken kivtil az - es nyilvanvaloan ez a legfontosabb -

a nagyszabasu toborz6 t~vekenyseg.. '
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1981-ben a Vasas Szakszervezet elnoksege megtargyalta az

agazat szakmunkasutanpotlasanak a helyzetet es elkeseredett .. A

lemorzsolodas, a palyaelhagyas es a nagyvallalatoktol valo elaram

las riaszto aqatatsorainak a hatasa alatt a szakszervezet cse1ek

vesre szanta e1 maga,t" Huzzuk ala: az iniciator a szakszervezet

volt es nem a vallalat, meg kevesbe a miniszteriurn~

A Vasas elnoksege a F5varosi Tanaccsal es a Mtive15desi Mi

niszteriummmal egyeztette elkepzeleseit, s megblzta a Ganz-Ma

vag-ot es a RABA-t a klserleti koncepcio kidolgozasaval. A kon

cepciok 1982 tavaszara elkesztiltek" A koncepci6k a klserlet al

talanos kereteit foglaltak ossze, a tematikat nem"

A Ganz-Mavag koncepci6ja a bazisiskolaval egyeztetve kesztilt,

a RABA-e nem .. A Ganz a bazisiskola erdekeivel egybevag6 e1kepze

1eseket dolgozott ki, s nem nyult hozza a tantargycsoportok, i1

1etve a gyakorlati es elmeleti kepzes belsa aranyaihoz .. A RABA

viszont rosszul merte fel a kezdemenyezok reformigenyenek a me1y

seget, es radikalisan megvaltoztatta Ivolnaj a gyakorlati es az

elmeleti kepzes aranyait agyakorlat javara es akozismereti tar

gyak rovasara is" A R~(nA-koncepcio a szakmunkaskepzesbe valo be

leszolas teljesebb, radikalisahb valtoztatasat tartalmazta"

t t k P P I" Ph Mil hd'" M' . t P '1tA erveze e elb1.ralasa an a. uvelo es1. l.nl.Szerl.um vo

az illetekes /noha a megblzastforma szerint az Ipari Miniszt~

rium adtajQ A miniszterium a RiBA koncepciojat elutasitotta, tar~

gyalasi alapnak sem fogadta el" A Ganz koncepci6ja zold utat ka

pott,,'Megjegyzendo, hogy a ket koncepcio nem egymassal csatazott,

indulhatott volna ketkiserlet is, ha a RABA-koncepci6 nem futott

volna szembe a miniszterium torekveseivel.

A kiserlet beinditasarol kotott megallapodast 1982 augusztu

saban /!, szeptemberben indul tak az elso ki se,rleti osz"talyok/ ·irta

ala a vallalat" szocialis /!/ igazgat6ja, a miniszterium szakkep

zesi osztalyanak a vezetoje es a Fovarosi Tanacs M«velodesi Osz

talyanak a vezet6jee A megallapodas reszletesen tartalmazza mind

azokata szolgaltatasokat, amelyeket az iskola elvar a vallalat~

tol, vagyis a lrlserletnek "dijszabasa ll vano
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A Ganz ~s az iskola kJ a1 tott tematj t nem kell

val6 lemondast,

t a'.~' e1 sos

se

legal 18 a meg~llap

nak, hogy a miniszt~-

,a tematika ell

!l ahol egy 1

kUlon ,j 6 a mi ni z rtummal,

szerint. Bizonyos jelek azonban ar

riu.m

mert a

klf,i)rleti osztaly, mcir u.gy 1 tt meg, temilt 1: a

tanev Lndulclsa elott IH~gy honappal be 'ke11, nlutatnJ a minisz

riumnak, s az csak a miniszterium ,j6 a u lephet eletbe"

A miniszterium 6gy h~t~rozia el magat erra a szigo tasra, hogy

meg nem is ismerte a Ganz felsz tott keze tal irt temati

k;l.t!

A miniszterium tervei szerint a kiserletet hason16 keretek

kozott, egyedi megallapodasok I!I alapjan a vallalatok szelesebb

korere terjesztik ki e Ez a kiserlet egy szeleskorB erdekegysegen

alapul, es kozeppontj~ban egy olyan gazdas~gi egys~g All, amely

a rutinos alkalmazkodas es a kapcsolatok gondos Apolasa reven

kellemes partnerre valhat minden erdekelt szamara, s amelyet ep

pen ezert v~lasztottak erre a klserletre. A negy kUlesintezmeny,

a Vasas Szakszervezet, a Fovarosi Tanaes es a ket miniszterium

mindegyike ktiltin lepesokben valasztotta a Ganz-ot. BArmelyikti~

s azutan titodikkent maga az iskola is /a 7 .. sz .. Szakmunkaskepzo

Intezetj elbuktathatta valna a kiserletet o

2 .. GANZ javaslatok es elo~~.rjesztesek a szakmunkaskepzes atala

~ita~ara /1981-82/

Mikor felmertilt a lehetoseg az oktatas reformjara Ilasd Va

sas elnoksegi tiles/ a gyar tobb javaslatot dolgozott ki es ter-
\i

jesztett elo .. A legelso eloterjesztesben - ami a gyarkapukon nem

kerlilt ki - radikalis valtoztatasokat eeloztak meg .. Az elso ev

tol kezdve vallalati dominaneiat igenyeltek'a gyakorlati kepzes

felett, es lenyeges strukturalis valtoztatasokat terveztek .. Ezek

koztitt szerepelt az oktatasi idotartam meghosszabbitasa, a koz

m«velod~si targyak oraszamainak leroviditese .. A RABA p~ldajab61

okulva ezeket a javaslatokat kihuztak az eloterjesztesbol, de a

torekveseket a mai napig sem adtak fel .. Erre utal az e16terjesz-
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tesek megfogalmazasa, mis "j eg nem tartjuk idoszer(;(nek

a kepzes eg~szenek megvaltoztatasat"; azaz a valtoztatas ig~nye

valtozatlan; Valamint az a vel is - amely az iskola vezete-

sevel ktiztis -, hogy a odesi targyak oktat~sa meg'rett a

refomra.

A gyar es az iskola - jelenlegi - ktiztis velemenye szerint a

kozmfivelodesi targyak oktatasi ideologiaja , ~ magyar es a

tortenelem tantargyak altalanoS iskolai tantervenek megismetlese

vel a tanu16k se~ mdveltebbek, sem kepzettebbek nem lesznek, v~-

szont e tantargyak az idot a szakmai tudast

kozvetit6 targyak 8101.. s a nezet abban is, hogy a szakmunkas-

kepzoiskola elsosorhan navelo, hanam kepzo intezmeny, az ipa-

ri elvarasok a kors te ogiatm{{kodtetni tudo'.. szakmunka-

sok kikepzesere' iranyulnak@Nem a human ismeratek fontossagat ta-

gadjak, hanem a egeszeben elfoglalt helytikkel nem ertenek

egyet .. fA megoldas ra vonatkozQ java.slatot d a tanul-

many befejezo reszeben i tj .. /

oban "taktikai"

to Amennyiben nem

rlilhetett volna sor a

Az eredeti j at lesz{{kitese tehat
•• 'Ii ". ,Jel1egu volt, a RABApeldaja meggy6zoen

tettek volna e taren engedmenyeket, nem

klserleti valtoztatasok bevezetesere

A Vasas Szal\:szervezet elnoksegi tilese utansztiletett j avas

lat mar a kompromisszu.m jegyeben fogant~ A sza~kepzes gyengese

geit a kovetkezokben lattak ..

Az elmeleti as a szakmai /gya.korla,tif oktatas hLanyossagai,
a tananyag helytelell egylnasra se, valaminta beiskolazasra
varo "gyerekanyagn alacsonyszinvonala afobb tenyezolc. Az elme
letitargyak !szakmai elmelet ~ szakmai gyakorlati, kozismereti

targyak! tananyaganak osszeteteletaltalaban,elfogadhatonak tart~
~'

jak .. SZlikseget latjak viszont a szakmai, elmeleti tantargyakon

bellil bizonyos valtoztatasoknak. I(~+pgas~ljak tovabba, hogy a

szakmai-elmeleti napokon nem'a va11alat J:,endelkezik a tanulokkal,
azaza~iskola ezt a napot nem egyszer - pl$ rendazvenyak miatt ~

"elvesziu a gyakorlati kepzestolo

A valtoztatast celz6 javaslatok a kovetkazoek: A tanulok al

so eVben gyakorlati foglalkozasaikat a vallalati tanmahelyben
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tartsak ll A II" eves vas'uti jarmffszerelolt: as a felvonoszerelok az

iizemen, beltil kertilj enak gyakorlatt kepze,sre, a gepi forgacsolok
es a hegesztok tovabbra is a tanm«helyben kapjak meg gyakorlati

kepzestiket .. Az also ket evben az eddigi tematika szerinti kepzes

folytatodjon, a III"evben azonban az eddigi temattka helyett a

vallalati sajatossagoknak megfelelo, aval1alati szakemberek al
taI osszeal~Ltott tematika szerinti kepzes folyjon, amihez.a

szakmunkasvizsganak is alkalma,zkodnia kell. A javaslat tartalmaz-,

ta meg azt is, hogy ,sz~kmai7"'~lmeleti,tantargYakataz iskolai tal

narok helyett a vallalat mernoket /oraad6kent/ tanitsak, mivel a

vallalati technologiat ok ismerik.

Javasoltak tovabba az , hogy a sza~mai elmeleti targyak

el6adasai a gyakorlati oktatas szinhelyeintortenjenek, az anyag

ismeret pl. a laboratoriumban" Aj~vaslat.egyik bekezdese azt az

igenyt jelezte, miszerinta sZilkismeretttargyak jobban alkalmaz

kodjanak a gyakorlati k:oy(;)telm.~nyekl:\ez, valam~nt noveljek a szak....
rajzorak szamat, yaltpztassak meg egyes szakmai elmeleti targyak

oktatasi sdlypontjat.

A Mf1velodesi Miniszterillm, a FoYarosi Tanacs M{{ve1odesi Osz
ta1ya, valamint a GANZ koz(itt letrejott kel",tmegallapodas e javas

latok alapJan 1rta e16 a kepze's megval toztatasat. A val1alatnak

ket kompromisszUIllot Kellett elfogadni.Egyfe161 a megallapodas
szerint ftkoteles gondoskodni az oktatas tel teteleirol " , masreszt

"koteles a szakma a1 talanos tanteryet f:j.gy~l'emba Vanni II Q Elol1'tak

azt is, hogy a vallalatnak al 'togad.:niaa'UJiniszterium a1 tal
eloirt oratervet, ezzel ki:zairtalf a tantargYl~str~turl~.:tis val toz- ,
tatasokat. A miniszteriUll1 tovabbi beto:tyasa~<l~,tennta:t;"tasat.jelezl

te az az el011'a8, miszerinta vallalatlehetovete/iSzi a szakfelti...
gyelet tovabbi gyakorlasat.

A mega·llapodasok - a keretmegallapodast kesobp szerzodes ko
vette ... /lasd mel1eklet/ az iskola felea ko:vetkezoket irtak elo:

"~gyre~zt " az iskola, az eddigi gyakorlatnakmegteleloen vegzi fel
adatat " , masreszt kepzesi rendszerebe bevonja a valla1ati szakem

bereket. A keretmeg~~lapod's -valamint a v~gsoszerz6des - rog
zitette a szakrajz, anyagismeret targyak vallalati szempcntok sze~

rinti oktatasat is@
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Lathato, ,az eredeti elkepzelesek tovabb szaktiltek. V~gtil*_~

reformbol ~antervi valtozas lett. Pedig a vallalat javaslatainak

teljes listajat megegyszer leirta, az oktatasi kiserletet eletre

hlVO komplex ~ktatasi strategia reszekento Ezzel jelezte, az ok

tatasi klserlet eredmenyeivel nem teljesen elegedett, alaposabb

es nagyobb valtoztatasokat kepzelt el o A komplex oktatasi strat~

gia, amely a klserleten tulmeno elemeket tartalmaz, a kavetkezok

ben foglalhato ossze.

Az altalano~' iskolai propaganda novelese - a beiskolazasi,
szam emelese erdekeben -, a vegzos nyolcadik osztalyos tanulok

sztilei palyavalasztasi elkepzeleseinek befolyasolasa, a propagan

da koncentralasa a Budapest kornyeki altalanos iskolakra. Ennek

kereteben meg kell engedni - valljak - a 6-7-8. osztalyos altala

nos iskolai tanulok gyari barkacsolasat. Folytatni kell a "nyitott

kapuk lt akciot, ami a kiallitasok, gyarlatogatasok szervezese mel

lett a java szakmunkastanuloinak a gyar jobb megismereset teszi

lehetove o

A javaslat tartalm~z ~z oktatasi rendszer egeszet erinto

valtoztatasi tarekveseket is. Ilyen plo "A munkaero-sztiksegletek-

hez jobban igazodo szakmunkaskepzes erdekeben tovabb kellene szi

goritani a s?akkozepiskilaba es a gimnaziumba valo bejutashoz

sztikseges kovetelmenyeket, mely egytittal az emlitettiskolatipu

sok rangjat is visszaallitana".

Egy kovetkezo reszben azt javasoljak: "A palyavalasztas ipar

fele .orientalasanak erosi tese, valamint a hianyszakmak /anto, ko

vacs, hegeszto, lakatos/ megsztintetese erdekeben hatekony kozpon

ti intezkedesekre volna sztikseg .. "

Ennek jegyeben fogalmazodott meg az az igeny, mi'szerint meg

kellene sztintetni a szakmaval nem rendelkezok kedvezobb anyagi

juttatasat,let~e kellene hozni a gyakorlati kepzes bazisvallala

ti rendszeret, valamint meg kell valositani a tanm~helykoncentra

ciot. A vallalati tanmffhelyek kihas~naltsagi foka rna atlagosan

25-30%-os .. Ez ~eg a demografiai apaly figyelembevetelevel is rneg

hokkentoen alacsony szam.
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k II 't' ., orszerUSl -eS1

A tanmffhelyek gy@rs elszaporodasa a 70-es.evekben kezdodott,

attl.ikor megszilardult az a rendszer, ~ogy a tanulok gyakorlata az

elso tanavben tUlnY'om6ras~t az iSkOlai1:.~~tl!-~~elyekben, a masodik

evben a vallalati ta~dhelyekben, a harIll~~~~'ii,evben reszben tovabb~"

ra is a \nillalati tanm"helyekben,re.sZbtrI?-i,va,~lalatlmunkahelyeken
folyik. Igy a beiskolazott· tanulok val1ctl;C\,to~>kozotti elosztasa

nal egyre nagyobb sUllyal eset1:.htl.lwa~~~~~.latt tanmahely lete

es minosege. A vallala1:.ok hozzal~t1:.all.:a.~~b.-e~yekapi tesehez es
bo~i tesehez, avall,alati' szakmunkastanulok ttidealis tervszamahoz"
igazi tva a mereteket.. < " '

A vallalatok, hogy tanm{{helY~iket

versenybe kezdtek ..

A Ganz Oktatasi Osztalyanak javasl.ata .. pendkivtil egyszer({: te

rtiletenkent kikellvalaszt~n~ a legnag:y()b~,~~legjObban felsze

relt 1:.anmffhelyt ,as odakell ~onc<en,tl"a~l!j,~~t~.~nztas a tanul6kat.
A oentrumok termeszetesen val1ala~t t'a.:pm~);J.·calye}{ lennenek, az is-
kolai tanm{fhelyek felszereles d.olgaban<ez~k:K~l nem versenyezhet-
nek.

Ezek ajavaslatok resZben,a kOZP()J}t£~:ra.~yitas felerositeset

szorgalmaztak, a central.izmUl<le~Qlli~~~~~~~c~~~r§b~n sziilettek. A

hat6sag i -a4J!lini s z trativ e si'*O~~jl;i~lill;;~'I'!~.,.~~~~t;ve1 a vallalat a
tarsadalmi-gazdasagi Iviszonr~l!'P~.~e~~~~1:.ii~>·~~~~~ okt<ltas i· helyze
ten klvant val toztatni. AjaVaslatmegVal~!~i.t~~ar61sz6sinosen,
de a javaslat puszta let6bol kit({nik,-a',vc11'l't;l.1. ..ti oktatasi stra

tegia szamol 'a kozponti iranYl taB Begitseg~~~~ lehetosegevel. A'
kozponti iranyitas beavatkozasanak igenles6rollzertkertilhetett
SOl', mivel a Ganz /mint nagyvallalat! piaQieszl{:ozokkel keptelen
volt oktatasi igenyeinel{: eleget tennis Pedig a GANZ"piaci eszkoz
tara" j61 atgondolt, jelentos anyagi eroforrasok felhasznalasaval
kidolgozott eszkozok rendszerebol all, es a gyar tobb eve alkal-

,mazza is ezeket az eszkozoket.
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A v~llalat sz~mira k6rd~s a szakmunk'stanu16kk~1 va16

torodes, mivel a munkaeroutanp6tla's lehetseges forrasa a

vegzett sza!imunkas:t1anulok gyaron beltili elhelyezkedese I) A nagyipa

ri gepipar helyzete miatt azonban a vallalati eszktiztik alapvet6e~

nem tUdjak megvaltoztatni a vallalat szamara kedvBzotlen

ci~k ervenyestileset e A kozponti'beavatkozas stirgetesere ezek ~iatt

kertilhetett sore

A vallalat munkaerop~aci helyzetenek,javitasara a szakmunkas.

tanu16k finanszirozasi rendszer6nek eg~szen ~1 es ~redeti m6dsze

rait dolgoztak ki a gyarbaneA·tarsadalmi tiszttindij mellett - a

melynek adasara minden vallalatnak megvan a lehetosege .~ a vegzes

utan! juttatasok sorozata szolgalja a fiatsl szakmunkasok valla

lathoz koteset o A vegzett szakmunkastanulo a munkaba allaskor

egyszeri betanulasi segelyt kap, majd a v'llala~ r~szeru Ifj6sagi

Takarekbetetet nyit az OTP-nel~ Ezt a szakmunkas 5 ev vallalati

munkaviszony utan,'veheti fel, amennyiben a val1alatot elhagyja,

ez az tisszeg elveszett e A vegzes ut'n, telJesitmenyt61 1tiggetle=
pUI 15-20 Ft-os oraberbe kertil it fi,atalszakmunkas, a vallalati

normaszintet 1 ev mulva kell elernie a Kol'fektiv Szerzodes sze

rint .. A frissen felszabadult ktitelezo modon reszestil minden ber

emelesb61 .. Amennyiben ezeket az osszegeket tisszeszamoljuk, bele

ertve a tarsadalmi osztondijat es nem belesz'molva a szakmunkas

tanulok altaI megtermelt termelesi erteket, szakmunkasonkent kb.

90 ezer Ft-ot kapunk vegosszegkent ..

Mindezek ellenere a vallalatt61 nagy aranyban lepnek ki a .

vegzett szakmunk'stanulok, es nagyon alacsony a beiskolazasi szint

is jerre lasd a mellekletet/. A piaci eszkoztik alkalmatlaQnak bi
zonyultak a IDunkaer6helyzet gyokeres megvaltoztatasara is o

40 Nem piaci eszkozok, avagy a :'Human relations H sajatosan magyar
!alfaja c.

A vallalat az anyagi juttatasok es a kozponti intezkedesek
szorgalmazasa mellett olyan eszkozok kidolgozasara kenyszertilt,

amelyek a vallalat es a szakmunkastanulo kapcsolatat erintik, a

vallalathoz va16 erzelmi-motivacios kot6dest er6sitik fel.
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a/ Politikai eszkozok

A po1itikai eszkozok kozott donto szerepe a KISZ szervezet

nek van. Az ut6bblevekre a gyar KI~Z szervezete elerte !1982-ben/,
hogya bazisiskola KISZ szervezete ,a gyari KISZ'politikai iranyiJ
tasa ala kerUl til Az 1000 tanul,6bol 400 KISZ .... tag, nagY,resztik a

gyar tanuIOja. A gyari-iskolai KISZ rendszeresen f~glalkozik az

elsoeves tanulokkal;vetelkedoke,t ,varoslsmereti kirandulasokat,
sportdelutanokat,szefye2i:ue1>:i!E' gya~f)KiSzvezetokepzo eloada
saira jarnak az iskolai KISZ'vezetoi,ahol termeszetesen a gyar

egeszeterint5 polit~k.aj.-gazdasagikerdesekroi is sz6 esik. Az
eddigi legnagyobb, kozos' ak,cio a, nyari' KISZ tabor megszervezese

volta 1983-ban avallalatiKISZ25 tanu16t 2 hetes balatoni tidti

lesre vitt, a vallalat tidtilojeb~JAz e1so het foglalkozasai KISZ
iskola szerffen tortentek;'-ez't- a KISZkozponti alapbol finanszi

roztao A masodik'hetet a,'gyarfizette, es a foglalkozasok is a

"GANZ .... temak ti korecsoportosultako A tanu1oka.t megismertettek a
gya.L torteneteve1, be1s,o fe1epitesevel, tovabbtanulasi lehetose
gekkel o A taborban a gyari 'IfjU Garda tartott bemutatot, ennek

kovetkezteben a tabor osszes lak6ja IG-tag lett. 1984-ben' a ta

nulokat a piheno ,munlplsokkal egytitt iidti1 tettek, ezal tal szemelyes:
kapcsolatok jottek letre a gyar le1itl dolgozoi es a szakmunkas
tanulok jelitje/ kozott o

bl Patronalas

A kapcsol&tok li:ialakitasaban nagyon fontos a patronalas sze-;
repe 0 A patrona1as j ogilag eloi:rt fornulban a gya:rban nem m{fkodott

l
,

egeszen egyszerffen azert ilm~rt a kiJelol t szakmunkasok nem fog1al:

koztak erdemben a tanu16kkal, a patrona1as u~an~ osszeget viszont
felvettek .. A patronalas tertileten akkor kertilt sor attoresre, a
mikor az isko1ai KISZ bi~ottsag a gyari KISZ fennhatosaga ala ke
rtilt .. Azegyes gyaregyse~ek KISZvezet6i vegeztek ezutan a patro

nalast~ megt~remtve az instruktori rendszert, a torodest, a gon
doskodast kioterj esztettek a tanulok egesz eletere, szemelyes prob-
lemaikra, ami - videki gyerekekrol van'szo ~ a valla1at as a ta
nulok kapcsolatat kedvezoen befolyasolta .. nSzemelyre szoloan to
rOdtil}k ac.gyerekekke1 it ..... mondta a p,atr€?!!~,;t.a~ok _~gyik fo iranyi toj a ..
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11 ze U hozni... Igy a

tettek Ie az elonyok ismerte
it is sz6t ejteni.,s

A gyari It

gya.r ele

sere,

kotoero a 11atalok lakashoz

kotelezoen fiatalok k~pj~k

t azoknak a fiatal csaladok

• Az allami lakas'pites
eszkoznek a szerepe cstikken~_

.1

dj A szemelyre szp16 eszkozok mellett

a szakmunkastanulok valtoztatasokat

akartak el'rni" A val szintjen
kepzeltek eloA ki celul Q Ugy gon-

dol tak, hogy a tanula.si aJkoto 2 .kreativ olda-.

lara helyezik a hangsulyt Q mUnkahelyibeosztassal
igyekoztek az ipari munka , illetve olyan

feladatok elvegzesevel biztak tanulokat, amelynek teljesi-

tese utan a tanula munkajanak kQzvetlentil lathatta,
"igy erre joggal lehetett H z6val a klasszikus - a tu-
domanyos munka'szervezes elotti - munkateveke:nyseg ertekeinek fel_

1

idezesevel valaszoltak a na,gyipari munkaszervezet kihivasarao

Az elobb felsorol t eszkozok sz«k korpen fejtik ki hatasukat .. ,
. .

Azt mondhatjUk, ezek al tal a vallalat a (JBn.trum csoportok utanp'ot'."
lasat tUdja biztositani, a munkaszervezeti identitas felerosit~

sevel, a mozgalmi munka kereteivel, az aktiv tevekenyseg kialaki"'*
tasaval a jovonek kepezQE torekvese tobbe....kevesbe sikerrel is
jar, avallalat torzsgardaja valoszina ebbol a tanulocsoportbol

szervezodik majd e A munkaer6piaci helyzeten azonban~zek az esz

kozok sem hoztak donto attorest, jelzik viszont a vallalati stra-,
tegia komplexitasat as sokszlnffseget ..

A legfontosabb szoc itikai

~ttat~saG Az atadott lakasok 60%>-a:-t
meg, az elmult5 folott
nak a szama, jutottak 1
csokkenesevel termesze sen
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50 Az oktatasi ki~~!~t2 mint apiaci eszkO.~~~tse~s kl.!~.!.::

tasmod,i a as a r'~Human ~rel,~Eiohs u_ uj valfaj a,
" _.- -. - -···'-'ti~;'_w~;··. ~_. .," .•.... '. ,.. -_. ---~~ ..•..-- •. - - .- _.-- - - ._-- . ",. ,"".

"Az oktatasi. kiserlettel ne.m lesz tobb tanulonk" .... mondtak

a gyarban, vallottak az'iskolalJa:tlo Valoban nem lett t~bb tanulo-

j a a va1lalatnak', pedig az a vallalat kozotti szerzodes

a gyar javara 60-70%-osbe ir eloo Ehelyett pl o 1983--

ban 30%-os volt aoeiskolazas o 9ktatasi osztalyamaga vet'7

tekezebe az tigyet, a tanulok jakik meg nem kototte~

tarsadalmi szerzodestl agi as atarsadalmi'szerzodesko-

tesek szamanak emelesevel tanul6t biztositani a

GANZ-nak o ' A helyzet regiben, az.iskola - mint mo-

nopolhelyzetben lev6 'villalatbazisiskolija -

nem lep fel a GANZ erdekebE:}u, alatok kozotti szabad-

versenyt ervenyestilni ~ Az azon celja, hogy tobh

GANZ tanula kertiljon nero valosult megl)

A tanulok

technologiaval

lalatnak eze~t -

betanitasi

forditasokkal
ges tudasat.

zok - reszleges -
amelyet a vallalat
szakmunkas nem

technologiakat, az

leilleszkedni. SzakInajat61

a fiatalok szintentartasarol
kodni,,"

szakmakban - a GANZ

GANZ tanulOi -, a val
a munkabaallas utan

ktilonbozo anyagi ra-

termelesbez sztikse

piacl-anyagi eszko

tebat az a nelyzet,

ir Ie: n az ifju

technikakat es

vagy csak nehezen tud be

~e.,p"",,"~~.s,.-"!l<,fgy a vallalatnak kell

tanfolyami oktatassal gondos-

A kiserlet 'nembsak a tauul tositasifeladatnak nem felelt

meg, hanem a kiserlet egyik elofeltetele, a GANZ osztaly
sem jottletree Ezert a szakma tanuloja tanulja az uj tan-i

terveket" Ez a helyzet a vallalat oktatasi osztalyat a finansziro~

zasi rendszer ujragondolasara kesztette, nem tartjak lehetetlen

nek az uj tantervek szerint vegzett tanulok utan a koltsegteri
test. A helyzet problematikus as felemas, mivel ezt rna meg lega-
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lisan nem lehet kiviteleznio A p~nztigyi finansziroz6s szab~lyai

naJ\ gy(j]{(:~res megval toztatasa segitene valami t"

Az iskola a beiskolazott tanulok alacsony szama Mellett a

zert sem k:lll t az onallo GANZ osztaly letrehozcisa melle - holott

ez a szerz6desben benne volt -, mivel szerinte a vallalat azzel

az osztallyal indokolatlanul monopolhelyzetbe kerlilne o Nem baj,

ha mas vallalatok tanuloi is megtanulj~k az elenjaro technolo

giat - ervel az iskola vezet6je - a kepzes innov~ci6ja ezaltal

lehetseges"

Osszefoglalaskeppen megallapithato, a vallalat piaci eszko

zok kivaltasara iranyulo erofeszitese sem valt be, azert sem, mi

vel tanuloit nem·sikertilt elktiloniteni o A helyzet azonban a to

vabbl~pes fele egyengeti az utat, mivel a jelenlegi penztigyi fi

nanszirozasi rendszer atgondolasat koveteli meg.

A kiserlet masik - nem titkolt .... celja a vallalat "megsze

rettetese", megismertetese volte

"oooa kiserletels6sorba~ne. a tanulok szam~nak novekede

set, hanem ~ vallalatot jobban ismero es szeret6, szakmajat job

ban tudo fiatal szakmunkasokat tud esak eredmenyezniooe" foglal

ja ossze a legutolso jelentes a kiserlet celjat o Ezen' a ponton

'a kiserlet tokeletesen illeszkedik a vallalat egyeb, mar vazolt

eszkozeinek rendszerebe. E~cel akezdeti javaslatokban is szer~

pelt, a kovetkez6 megfogalmazasban:

"Mit kell tenntink annak erdekeben, hogy felszabadult tanu;...

loink szakmajukat szerethessek, ertsek, kot6djenek a vallalat

hoz, es boldogulasukat eredeti szakmajukon bellil lassak biztosi

tottnak", erre ad valaszt a kiserlet o

Az oktatasi kiserlet e ttirekvesenek megvalosul~sarol nemle~

het rna meg semmit sem mondani o A kiserlet resztvev6i jelenleg har

madevesek, egy resztiket most helyeztek ki ~zakmunkasberbe, masi~

resztik pedig ezt megelozoen dolgozott a GANZ-nal o Kotodeslik eres~.

sege nyilvan evek mulva merheto o

bsszefoglalva elmondhato, a kiserlet szorosan nem kotodik

a vallalatmunkaeropiaci strategiajahoz, kotodik viszont a mun

kaeropotlashoz o Ehhez nemcsak a kiserlet anyagi megfontolasai
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·kotik, hanem a vallalat altalanos "gondoskodasi" torekvese, az

eszkozok helyere lepo p~ternali~muso Ezzel, ha munkaerot nem is,

bizonyos, a vallalat szamara fontos munkascsoportok utanpotlasat

biztositani lehet.

6. Oktatasi kiserlet az iskolabol nezve

Az oktatasi kiserlet fontos resze az isko1ao NelkUle nem

lehet semmi1yen tantervi vagy egyeb valtoztatasokat vegrehajta

ni, egytittmakodesi keszsege nelkUI az oktatasi kiserlet kilatasai
i

rosszak lettek volna. Azokban az esetekben, ahol az iskola torek":'

veseivel ·nem talalkozott a klserlet, nem is valosult meg az e1

kepzelesekb61 semmi. A lenyeges kerdesekben azonban egyetertes

bontakozott ki iskola es vallalat kozott.

A kiserlet gyakorlati vegrehajtasa a kovetkezokben al1t o Az

iskola megadta a tananyagtematikat a vallalat mernokeinek, veze

to szakembereinek, megmondta hoI, milyen kerdesekben lehet es

kell valtoztatni, majd a v~llalati szakemberek elkeszitettek az

un. "modulftizeteket", 'azaz kiegeszitettek a hivatalos tantervet o

Az egesz anyagot az iskola tanarai oktatjak o Az iskola tanarai .

dolgoztatjak fel a tananyagot a gyerekekkel o Ok kerik szamon, ok
is ellenorzik o A vallalat "tulzott beleszolasat" sikertilt kiikta.:t

niuk o Fel kell tenntink a kerdest,·miert alIt a klserlet soran az
iskola a vallalat melle, haj eppen csak a minimalis val toztatasok
ra volt hajland6?

Az iskola velemenye szerint a tantervek elszakadtak a modern

technologiatol. A gazdasagi kihlvasok az oktatas intezmenyrendsze

ret nem, de a vallalat technologiaf erzekenyseget alaposan erin
tettek o Az iskola alapveto feladata kepzesi feladat, amit csak a

legkorszerabb technologiai oktatassal lehet megoldani o A.legkor

szerabb technologia letetemenyese a'vallalat es az tizem, igya

kepzesi feladatot rajuk kell epitenio A kiserlet legnagyobb ered-..

menyenek azt tartjak, hogy vegre valahara valoban a szakmai-tech

nologiai kovetelmenyek szerint alakulhatott a kepzes, a szakmai

igenyek felretoltak a btirokratikus - feltilrol jov6 - el61rasokat
es tanmeneteket e

20



8ze-enek

t qo Vagy a kiser
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a, vagy elutasitja az

oknak meg-
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A GANZ e a valtoztat valamit .. A GANZ

ugyanis tudta fogalmazni igenyeit, es emellett korszer« tech-

nologiaja biztositja a kepzes korszer(iseget is - vallja az isko

lao A kiserlet mellett szo1 az is, hogya vilaggazdasagi kihiva

so}-tya .... szerinttink "'"' egyedtil a nagyvallalati technologiai fejlesz

tes ad Ito valaszt o Az erre eptilQ oktatas tudja az igenyeket

kozvetiteni, 'mivel az oktatasi rendszer cselekvokeptelensege a

jelenlegi k~pz~s teljes elavul~s~hoz vezet e

Osszefoglalva: az iskola - mint az igenyek kozvetlen kiszol~

~a16ja - az oktat~si rendszer rugalmatlans~gamiatt az egyetlen

lehetseges innovatorhoz fordu1t, a nagyvallalathozo Ez szamara

reszben emancipaciot jelentett, valamint azt a lehetoseget, hogy

a kepzes soran feIhalmozado diszfunkciot - ami az 0 sZintjen cS'a

podik Ie - vaiamelyest kezelni tudjao

Termeszetesen az egyetertes mellett az iskoia esa GANZ vi

szonya sOkszin«, osszefonodasuk ellentmondasos elemeket is tar

talmaz o Az iskola tanulai - elsa evben mindenki - a v~llalat tan

mGhelyeiben tanuinak, - az iskolanak nem leven sajat tanmllhelye 

a GANZ biztositja a serieti tankonyvek ko~tseget, a kepzes

. anyagi feite eite Az iskola tan~ri allomanya nyitott a techno

lagiai ujdonsagokra~ pIG a eNC tanuloesztergat elobb jarta ki,

mint ahogy a GANZ egyaltalan jelezte volna igenyet, de azt~n a

gepet a GANZ vasarolta meg a Szakmunkaskepzesi Alapbol, igaz az
iskoia besegi
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Az iskola vezetosege jo1 latja. azt a szakadekot is, ami a

techno16gia-altal kepvi~elt ktiv~telmenyek es a szakmunkastanu16k

~lokepzettsege kozott fennall. A CNC esztergat nem lehet alapvet6

szamtani m{{veletek ismerete nelktil makodtetni, mondjak, 'ami iiI ta

laban veve azt jelenti, hogy hiaba adott a korszerd technologia,

ha a kepzes alacsony hatekonysaggal makodik /mind mennyisegi,

mind minosegi ertelemben/ o Az alacsony hatekonysag fo okat "
szakmai kultura hianyaban, a szakoktatas szakmai je11egenek e1 .....

veszteseben latjak o

Ezek miatt a kiserletet minden pozitivuma ellenere kevesnek

tartjak o "A jeg megtort, de a jegmezQ meg uralja a terepet" .

valljak o

7. Merre tovabb?

A GANZ oktatasi klserletenek erteke - az elobbiekbol remel~

jiik kidertilt- nemkozvetlen apr6penzre valthato eredmenyeiben

van o Sem a gyarhoz valo hfiseget, sem a. tanfolyamok kivaltasanak

lehetoseget, mint eredmenyeket, megitelni es merni nem lehet. A

kiserlet vitathatatlan erdeme abban all, hogy elindult valami a
sZakkepzes tertileten, taret nyert egy kiserleti kezdemenyezes,

meg akkor is, ha sok-sok kompromisszum, sok-sok alkukenyszer te~

ritette el azt eredeti celkittizeseit61 0

'A GANZ ezzel az akcioval bizalmat kapott, masfe161 uj elkep.l
zelesei, torekvesei megtalaltak legitimacios bazisukat. A gyar

vezetese pedig az 6j torekvesek kidolgozasaban, uj elkepzelesek

eloterjeszteseben ezuttal is elenjaro

1 0 Lehetseges jovobeli iranynak tekintik a berkepzes megte
remteset o Elgondolasuk az, hogy a gyarhoz egy iskola tartozna,

ezen beltil a kepzes felteteleit a.gyar biztositana, es ebben az

isko~aban vallalkozasszer«en mas vallalatoknak is kepeznenek ta
nulokat. TUlajdonkeppen mar a klserlet felvetett olyan problema

kat - nem GANZ-os ta"nulok GANZ technologiat tanulnak a GANZ a1 tal

finanszirozott modulftizetekbol - amelyek a kepzes finanszlrozasi

T'ennszer~"nek"Kfci"lak"itasa as megva:l~oztatasa fei~ mutatnak, azonball
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ehhez a k:1serlet meg sz(lk lJizonyul t" ,A penztigyi finan

sziroz~si rendszernek tartalmazrtia kellene a ktizponti eroforr'-
I' ,." 1'1' 'd 'lk d'" It kl' , .sok elosztasi szabalya1n tulmenoen a gaz a 0 asszeru epzes m1n-

den szabalyat" A gyar. egy ilyen kepzes megszervezesere hajlando-'

nak mutatkoznae

2" Az elkepzelesek es a ttirekvesek az eddigiekben kiterjed

tek a kozponti adminisztrativ beavatkozas stirgetesere, a piaci

eszkozok igenybevetelere es a ftHuman,.i-~lati<?~l?rt_ s~jatos valfajai....,
rao A gyari vezetes l'tja, hogy a kozponti ~~avatkozas stirgetese

ellentetes a jelenlegi gazdas'gpolitikai elkepzelesekkel, a pia

ei fellepesek nem jarnak sikerrel, de az emberi viszonyok megszer.;...

vezesen alapulo modszerek is csekely haszonnal kecsegtetnek o Ep
pen ezekbol tanulva van meg a hajlandosag a kepzes felteteleinek

komplex atgondolasara es valtoztatasarac Uj strategia korvonalai

bontakoznak ki, uj alapokra helyezve.

30 Az uj strategia alapja - minden nagyvallalattal szemben

erzett ellenszenv ellenere. is - a nagyvallalati technologia kor

szer«8ege, es a gazdasagi hely~etb61 ad6do k~nyszer-rugalmassag.

Az oktatasra eddig is hatalmas osszegeket forditottak, - igaz

reszben kozponti erofarrasb61 - de oktatasi fejleszt~sekt61 a

gyar m~g saha nem zark6zott el .. A k:1serlet soran megnott a gyar

presztizse, peldajanak hire novelte tekintelyet ~s befolyasat,

az oktatas tertileten mutatott rugalmassaga a jovoben alapja lehet

egy uj kezdem~nyezesnek..

Nemc~ak a gyar, az iskola is hajland6nak mutatkozik a

techno16giai korszer«segen alapulo kepzes nagyaranyu bevezetese

re, sot a kepzes gazdasagossagi racionalitason alapu16 megszerve·

zesetol sem idegenkedik o E folyamatban a kis~rletet az elso lep

csonek latjak, a donto fordulatot a gazdasagi k~nyszer oktatason

"beltili megjelenesetol varjak o Az iskola azonban nemcsak gazdasagi,

szakmai, hanem tarsadalmi feltetelek komple~ megvaltoztatasaban
is gondolkodik o
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1 0 V~lem6nyUk szerint a helyzet javit~s~nak kulcsa az ~lta

l~nos iskolao Lehetetlennek tartj~k a jelenlegi helyzetet, azt,

hogy az iskolarendszer altaI egyszer mar "tehetsegtelennek" min6

sitett gyerekek ..... jobb hijall - szakmunkaskepzo iskolakba k6nysze-.

rtilnek o A korsze~« technologia szerinttik az alapfok6 kepessegek

nagyobb szintjet koveteli majd meg, mind a szakmunkastanulotol,

mind a jav6 szakmunkasat61 0 Ezeknek a kepessegeknek kibontakozta

tasi terepe nem a szakmunk~skepz6, hanem az altala~os iskola. De

az altalanos iskolanak feladata azoknak az alapveto kazm({velode

si informacioknak a megtanitasa is, amelyek a jelenlegi rendszer

ben feleslegesen terhelik mind a diakot, mind az intezmenyt o E

helyett pIc szakmai kUlturat, viselkedesi kulturat kozvetithetne

tanulai tele a szakmunlraskepzo 0

2 0 Nemcsak a tanulok'tudasa, kepessegrendszere, de szocialip

helxzete sem felel meg - velemenytink szerint - a jova elvarasai

nako Egyfel61 az iskola nem potolhatja a szocializacios mechanizw

musok diszfunkcioit, - ez tUlterheli az iskol~t - masfelol a ta

Dulok tarsadalmi helyz~teb~l adodo konfliktusai /csoves eletmod,

deviancia/ az iskolai szervezet jelenlegi felepiteseben kezelhe

tetlenek, es ezek megoldasa nem is az iskolara tartozik o A szak

kepzes korszerasitese tehat egy atfogo, komplex szocialpolitika

val egytitt lehetseges csaka

Az iskola es a gyar rugalmassaga, megujulasra valo hajlan

dosaga feltetelezi az oktatasi rendszer egeszenek, tarsadalmi-mfi'

kodesi fe1tete1einek megvaltoztatasatoAz iskola es a gyar onma

gaban veve - erre pelda a kiserlet ... keyes a kedvezQ hatasok e1

inditasara, hosszutavu ervenyestilestik biztositasarao Mas szavak

ka1 megfogalmazva ugyanezt, a technologiai korszeraseg jegyeben

fogant, valla1at es iskola kozott uj munkamegosztast kiepito uj

oktatasi mechanizmus csak akkor lehet sikeres es eletkepes, ha

egy uj, komplex'modon atgondolt, a tarsadalmi feltetelek vala

mennyi elemere kiterjedo fejlesztesi programon nyugszik o Csak egy

ilyen ok-t;ataspoli tika tudna kibontakoztatni a vallalat es az is

kola kozos torekveseiben megjeleno megujulast.
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Karaesony Andras

nezve

t I' • t k I' '" 1 t ". II, h d . k 'A szakok-atok szer1.n a. lser e uJszerusege a arma 1. ev-

ben. ervenyestil, amikor az MHD vegzi a specialis kepzes elmeleti

es gyakorlatl. ir(l.nyi tasa.t, egy ktilon kidolgozott terv alapj ano

Mivel a kiserlet jelen pillanatban az elso ev lezarasahoz jutott

csak el, nehez megalapozottan nyilatkozni az eredmenyekrol o

Egy evvel korabban kezdodtitt a kiserlet a Ganz es a 70szo

Szakmunkaskepzo Intezet ktizott, enn~k a tapasztalatait sajnalatos

modon - kapcsolathiany miatt - a 260szamu Szakmunkaskepzo Inte

zetben nem tudtak felhasznalni /azt azonban megjegyeztek, hogy a

Ganz es az MHD oktatasi osztalyai koztitt jo a kapcsolat, s ott

nyilvan megvan a tapasztalatatadasjo A 26oszo Szakmunkaskepzo In

tezet es a Magyar Hajo- es Darugyar kozott regota jo a kapcsolat,

mondhatni tradicionalisan szoros az egymashoz kotodeso Erre a

kapcsolatra az MHD raszorul, mivel a szakmunkaskepzo olyan szak

makban kepez, amire az MHD-nak szuksege van, mashonnet nem tudja

beszerezni a szakmunkasait o A 260szamun kivul meg a 60szo Szak

munkaskepzoben kepeznek az MHD szamara megfelelo szakmunkasokat,

ez az intezet viszont a Ganzzal van kapcsolatbano Az i~tezeti mo

nopolhelyzetet nem szabad elfelejteni, a kiserletben resztvevo fe

lek aktivitasanak magyarazatanalo

A Megallapodas rogziti azt a negy szakmat, amire a kiserleti

oktatas kiterjed o Az MHD-nek meg sztiksege lenne konnytifemszerke

zet lakatos kepzesre is, ez azonban nem kertilt be a Megallapodas

ba, igy az intezet nem is kepez ilyeneketo Az MHD es az Intezet

kozott regota szoros az egytittm«kodes. 1976 6ta - ekkor az inteze~
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t.i tanm{{helyt felszamoltak - az intezet az MHD t tanm61-telyet

haszn~ljao Ez a szakoktatok szerint nagyon elonytis, mert a 086

szere16 ~s a g~plakatos st'nem lehet teljes egeszeben tan

mUhelyben meg:v-a16si tani, ezek ~ tanulok resztvesznek a mdhelyek

'ben a produktiv termelo munk~ban, es ott tanuljak meg a szakmat;)

S minderre jobb lehetoseg nyilik, ha a vallalati tanm({helyt hasz~~

naljak, mart onnet ktinnyebb ezeket a tanulokat alkalmank~nt at
tenni a ~tihelyekbe.

!

Mivel az I-II" tanev yarnan a kiserletben esak az az uj-

donsag, hogy a targyi-te felteteleket a vallalat biztosit-

ja, erdemes megnezni., hogy ezen a teren milyen valtozasok tapasz~

talhatok" Az 1tHm a Jcletben va16 reszvetel ktivetkezteben na....

gyobb anyagi tamogatast igenyelhet a Szakmunkaskepzesi Alapb61,

amivel az emlitett lesztest megvalosithatja. Alapveto proble-

ma, hogy hiaba rendelik meg a gepeket, az oktatasi eszktizkent

hasznalando eszkozoket, azokat olyan hosszu atfutasi idovel iga....

zoljak vissza a kereskedelmi vallalatok, hogy van alyan ev, ami

kor az MIID nem tudja elkolteni az Alapbol kapott penzt, s nem is

beszelve arr61, hogy ezek az eszkozok csak evek mUltaval integ

ralodhatnak az oktatasbao

!'iostani f~jlesz!~.~: hegesztogep, univerzalis marogep fez
csak megrendelvef, egy aknas edzokemence !megrende.lvel, kezi me

ne~vag6gep /nem mindegyik jott meg/, goly6spres, motoros csohaj-
~\ • .

1£!6 , kezi peremezo, hidraulikus lemezollo, fez a negy meg nem

jott,megf, oszlopos furogep /megrendelve/, 14 mu.nkahelyes hegesz...,.

tokombajn /szinten csak megrendelve/, dinamo - szele~ektrodas

gyokfaragashoz" fenykepezogepek, hogy az oktatok fenykepezhesse ....

nek es szemlelte~o diakat keszithessenek az egyes munkafazisok

rol, diavetito, ehhez vaszone Mint latjuk, az alapveto technikai

eszkozoket csak megrendeltek, de meg nem erkeztek meg, s igy nem

is hasznalhatjaka A szakoktatok as az igazgatohelyettes szerint

a kiserletben sztvevoket elonybe kellene helyezni mas vallala....

tokhoz kepest, garantalni kellene, hogy a kereskedelmi vallalatok

gyorsabban szal tsak a megrendelt eszkozoket@

A fentebb felsorolt eszkozok megrendelesere az intezetnek

nines penze, ezeket az MHD fizeti, igy a kiserletben valo reszve~

tel a 26 a szQ Szakmunkaskepzo Intezet szamara elonyos, hiszen az
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anyagi lehetosegein tUlfejleszthcti a technikai-targyi feltete~

leket o Az intezetnek csak az audiovi,zualis eszkozok /konl(retan

a. Kepzomuveszeti Alap altaI kiadott szemlelteto abrakrol van sz6;
beszerzesere van penz,e Q De a szakoktatok szerint az MED nem is

varhatja el, hogy az intezet a gyar tertileten m«kodo tanmUhelyek~

be - valojaban a gyar szamara - vegyen gepeket o

Az intezet tehat nem a targyi f~lteteleket, hanem az oktat6

szemelyzetet biztositjao A 26oszo Szakmunkaskepzo Intezet a het

venes evek.kdzepen a hegeszto es a vasszerkezeti lakatos szakm~k

oktatasara profilozodott, jelenleg is ezekben bazis o Az igaz,

hogy a cs6szere16 szakmaval kib6vtilt a bazis jellegtik, de ez az

utobbi valojaban nem a profiljuk, inkabb divatos szakmanak sza

mit, sokan igenyiik az ilyen jellegU kepzest, az intezet tanu16i

nak 50%-a ezt tanuljao Igy fel kellett fejlesztenitik az ebben a

szakmaban oktatok bazisat, az MHD-t6l atvettek harom embert szak

oktatonak: Egyetlen vallalati allomanyu oktato van jelenleg a tan

m8helyekbeno /Ezek a szamok nem egyeznek meg a v611alat 61tal mon

dottakkal./ Mig az epitoipar tertil~ten tobbsegeben vallalati al

lomanyU szakoktatokat talalhatunk o

A ~egallapodas tartalmazza, hogy az intezet oktatoit a val

lalat folyamatos erkolesi-anyagi elismeresben reszesiti o Ez az

elmult egy evben megvalesult, de ebben nines ujdonsag, mivel ez

a gyakorlat mar a hatvanas evek ota letezik o 1968 ota mitiden

szakoktato reszere a kollektiv szerz6des biztositja, hogy a val

lalat pedagogusnapon 2000-3100 Ftkozotti osszeget ad az intezet

oktatoinak~ Emellett szinten regebb ota meg volt a lehetoseg ar

ra, hogy az intezet oktatoi a vallalati szakszervezettol beutalet

kapjanak, ez a gyakorlat ma is el o A klserletben vale reszvetelt

rogzito Meg611apodas nem fogalmazott meg uj dolgot, csak legali

zalta a szokasokat o Az intezet oktatoi gyakran emlitettek, hogy

a kiserlet egy letezo gyakorlatot ontott ~ormabao/

A kiserletben vale reszvetelre az MHD-t erosen erdekeltte

tette, hogy a sz6mara sztikseges beiskolazasi aranysz6mot biz to

sitj6k Q /~O-65%-ot/o Az intezet a tanm~hely kapaeitasanak megfe~

lel0 szamot /hogy teljes mertekben kihasznalodjek a tanmahely/

biztosltotta is, esak nem teljesen a szakmaknak megfelel6 arany

bang Hegeszto~ VaS- es femszerkezeti lakatos szakmakban gyenge a
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sen maskent all hozza a Hfejpenz" fizetesehez az a vallalat, a......

mely hozzajarul t valamilyen mertekben az intezet eszkozeinek fej~.

lesztesehezo Az igazgat6helyettes ugy ekedett, egyetertesben

a jelenlev6 szakoktat6kkal, hogy ezekt61 a vallalatoktol nem ker

hetnek "fejpenzt n , viszont az MHD ragaszkodik - amennyiben a. ke ..··

relmet nem teljesitik - a kepzes koltsegeinek reszberti /nem

60 0 000 Ft-ot, hanem esak 15.000 Ft-ot kerf megteritesehez Q ;

A Megallapodas hangsulyozza, hogy a kiserletben hagyomanyos

formait is meg kell tartani a tanuloknak a vallalatokhoz valo

koteseben, ilyen a tarsadalmi osztondijo Ez aLdiakoknak havi

1.000 Ft~ot jelent, kiegeszulve a tanulmanyi eredmeny alapjan

meg maximum 500 F.'t-talo Aki harom even kereszttil ezt kapja, az

termeszetesen harom evig koteles a vallalatnal maradni o Amennyi

ben a vallalatnal helyezkedik el - ftiggetlentil, hogy van-e vagy

nines tarsadalmi szerzodese ..... 5.000 Ft indulasi segelyt kap a

szakmunkaskepz6t befejezett tanu16, s ha egy evig avallalatnal

marad, akkor ezt a segelyt nem is kell visszafizetnie o

A 26oszo Szakmunk6sk~pz6 Int~~et oktatoi szerint az els5 ~v

folyaman a vallalattal legi~abb az jelent surlodast, konfliktus

forrast, hogy a val1alat r~szer61 a k~pz~sben r~sztvevo emberek

szakmai k~pzetts~ge, hozza~rtese alacsonyo Pedagogiai kepzetts~g

termeszetesen hianyos, dehat ez nem is nagyon varhato el a szak

oktatova kiemelt szakmunkasoktol, ennek dacaFa azert megfelelo

pedagogiai erzekkel rendelkeznek ezek a vallalati dolgoz6k o A

szakmai kepzetts~g hianyossagait az intezet beiskolazassal igyek

szik p6tolni, plo m~szaki oktatokepzobe. Ennek a fontossagat si

kertilt a vallalattal is megertetni o iltalanosabb problema, hogy

a vallalat apparatusa nehezkesebb, btirokratikusabb mint az Inte

zet, igy lassabban reagal a felmertilo problemakra@ Az int~zet

szakoktat6i a jelenlegi konfliktusokat nem~a vallalai elter5 er

dekeivel magyarazzak, egyszertien adott esetekben a megfelelo hoz

zaertes hianyaval.

A szakmunkaskepzo oktatoi sz6vatettek, hogy a Megallapodast

magas sZinten, a "fejtik felett" kotottek /nem ok irtak ala a szer"'"

z5dest, hanem a Fovarosi Tanacs Oktatasi Osztalyanak vezet~je,

mint az intezet kepviseloje/, nem latjak igazan a kiserlet jelle-
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g~t, ink~bb spanyolviasz fijltal~l~s~nak tartj~k, mivel csak azt

teszik, ami t eddig is tettek o Azt elkepzelhetonek tart\j ak, hogy

m~s vallalatok - szakmunkaskepzo intezetek szamara lahet ez a ki
serlet fontos o , Ennek az intezetnek az oktatoti csak tajekoztat6

jelleggel vontak -be a kiserlet elvi tisztazasaba, majd pedig be

kapcsoltak oket a vegrehajtasbao Termeszetesen a tapasztalatok le

vonasa, a kiserlet megitelese jelenleg, egy ev elteltevel nem 1e

hetseges p Elkepzelhet6 az is~ hogy majd a ciklus befejeztevel ttin~

nek elo azok az ujdonsagok, amiket a mostani perspektivabol meg

nem erzekelhetnek&

A harmadik evben termeszetesen varhato valtozaso A kiserlet

kereteben lehet6ve tett elteres a kozponti tantervt61, nagy segit~

seg az intezetszamara, hogy tobbirauyU szakkepzest valos-ithasson

mego Erdemes ehhez kapcsolodva az elmult idoszakot felidezni. A
hetvenes evekben a demografiai melypont idejen tapasztaltak, hogy

azok a szakmunkaskepzo tanmfi:'helyek, melyeket egy evtizeddel e16tte

epitettek a vallalatok, ekkor tiresen, kihasznaiatianul alltak o Fol

merUIt a kerdes: folszamoljak-e ezeket a vallalati tanmUhelyeket?

A kozponti ~ll~sfoglal~s rig~ rendelkezett, hogy azok a szakmunk~s~

kepzo intezetek, amelyek rendelkeznek-sajat, korszer« tanmdhelyek

kel, ezt a~ utat vigyek tovabb, amelyeknek pedig nines, vagy kicsi

a tanm([helytik, esetleg berlik a mfihelyt, azok adjak fol ezeket a '

tanmahelyeket, es hasznaljak ki a vallalati kapaeitast /ilyen volt

a 26osz. Szakmunkaskepzo Intezet isle Itt a XIII o kertiletben bo-'

ven volt vallalati tanm«hely, nem volt gond az intezetnek foladni

a berelt tanm«helyeketo Jelenleg - a kiserlettol ftiggetienUI is 

az MHD a bazis tanm«helyek vonatkoz~sabano Itt a tanulok egyharma

da reszestil kepzesben, a tovabbi ketharmad m~s vallalatoknal van

elhelyezve. _Pl. ~anyagepgyar, Koszord G~pgyar, Magyar Aeel, Lang

Gepgyar, MAHART Hajojavito, 22 oszo Allami Epit6ipari Vallalat,
" , , "',,

Ikarusz, CSOSZER., ELGEP o Mindegyik gyarnal az intezet egy-ket

esoportjat kepezik o Regebben a tant~rvutasit~s a harmadik evrol

ugy rendelkezett, hogy a gyarak profiljahoz kapesolodoan kell a

kepzest alakitani o Ez megfelelt az intezetnek, hiszen - mint lat

tuk - sokfele vallalat, eltero profiljara kellett kepezni a tanu

lokat o Ezutan jott az uj tanterv fez van rna is ervenyben/, amely

az elso es a masodik evhez hasonloan a harmadik evben is a kotott~
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, s ez kati a herlJe sorol

volt kotelezo, az
a harmadik ~vben

az utasitasok

anbaz6 tizemek zott cser~lget-

atbo/, mert ekkc a diak

kaye

i alol>

/az elso 68 a masodik ~vben m6g

hoz llgy, !logy ,pI tJ a tanulokat

t~k, kieg~szit6 k~pz~st tartott~{

nehezen mozgathat6, teljesi

ig6nyekhez ..

ktizponti tanterv alkalmazas

int~zet nem tudott e

A szakoktatok velemenye sz az MIID kivan a tanterv

modositas lehetosegevelo Ezeket a javaslatokat 1984 decembereig

kell benyujtani a Mlive10desi Minisz $ Az MHD felkerte az

intezet oktatoit, hogy kozrem({kode a taek a specialis e1-

meleti kepz€s tematikajanak kidolgozaaat a A hegesztes oktatasaban

ma.r konkret elokes'ztiletek is megtortentek a A modositasokkal kap-

csolatos legnagyobb problema: az Az oktatasi orak szamat nem

lehet novelni egy hataron tul a A masik lehetoseg, hogy a specialis

elmeleti kepzes bevezetese erdekeben elmaradnak bizonyos tantar

gyak, vagy csokkennek az oraszamok o Mindez valoszln«leg a gyakor

lati oktatas rovasara teljeslil o 'Megoldatlan, de megoldasra varo

problema"

Osszefoglalva: a 26oszo Szakmunkaskepzo Intezet oktatoi a ki ....

serletet nem erzik igazan sajatjuknak; az ujszerdseg is erzekelhe ....

tetlen - legalabbis eddig - szamukra, mivel egy megszokott, kiala

kult gyakorlat folytat6dik most is, os formalizalva, az elso es

masodik eVbeuo A kiserlet legpozitivabb vonasanak azt tartottak,

hogy ujra teritekre kertiltek a szakmunkaskepzes alapveto proble-

A Magyar Haj6- es Darugyar regota folytat szakmunkaskepzest,

a mul tban onallo szakmunkaaiH~pzo intezete vol to Eddig is nagy osz-

szeget forditottak mind a felnott esre, mind a szakmunkasok

kepzesere o A kiserletbe ugy kertiltek,' hogy a Raba sszalepese

utan a Mii'velodesi MiniszteriUlll megkereste az :MlID-t es erdeklodte',

hogy a vallalat resztvenne-e ebben a s ethen, termeszetesen

felvetve azt az erdekmotivlmot,ami s ti a vallalatot /tobb

szakmunkastanulot kaphat/ o Tortentek-e valtozasok a kiserlet hata-
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sara a HaJo- es Darugyarban? Gyakorlatilag nem o Pontosabban arro1

van sz6, hogy a l{iserlet, idotartama alatt tortentek dolgok, amik

tis8zeftigghetnek formalisan a kis~rlettel, de ezek akkor is vegbe

mentek votll.aJ ~~~a nines a kiserlet o Vagyis a vallalat egy '5 eves

fejlesztesi terv alapjan vegzi a tevekenyseget, ez a terv elobb

vol t, mint a kiserlet tartalmanak tisz'tazasa es a megallapodas,

igy termeszetesen a tervben foglaltak ftiggetlenek a kiserlettol.

E terv alapjan tortenta szakmunkaskep~o intezet targyi-technikai

!ejlesztese /noha'ugyanezt a Megallapodas is tartalmazza, mint a

kiserlet jellemzojet ~ ez is esak arra utal, hogy a kiserlet egy

letezo gyakorlatot ontott formaba/, s nem pedig maganak a kiser

letben valo reszvetelnek koszonheto o

Azert nem tortent szamottevo elorehaladas az elmult eVben,

mert a kiserletben resztvevo felekben nem tudatosult kellokeppen

a kiserlet lenyege o Az iskola nem, a vallalat csak minimalisan le

pett elore o Ez a mozdulatlansag erzekelhet6 a'vallalati apparatus~

nal la tanmtihely vezetesenel/, es a vallalaton beltil mas, a kiser~

lethez kapcsolodo szerveknel • .Az oktata.si osztaly vezetoj e szerint

ennek a legfobb oka, hogy egyaltalan nines a vallalaton beltil proJ
\

pagandaja a kiserletnek o Maga az oktatasi osztaly dolgoz6i sem

latjak at mindannyian Ivagy nem fogadjak ell a kiserlet lenyeget o

A masik oldalra is tekintve, az iskolara, a vallalat tudatosabb

partnert kivanna 0 Az MIlO es a 26.sz o Szakmunkaskepzo Intezet ko

zott nagyon jo a kapcsolat, azonban ez a kapesolat inkabb kolle-'

gialis, barati, s nem pedig dontoen szakmai o Annakellenere, hogy

voltak a vallalat es az iskola kozott id6nkent egyeztet~ megbe

szelesek, az iskola passzivan vesz reszt a kiserletben, nem kere

si meg soha a vallalatot o Ennek oka feltehetoleg az intezet mono

polhelyzete a vallalattal szembenoMivel az MHO szamara fontos

szakmakban esak a 6.sz o Szakmunkaskepz6 Inte~et./de ennek a Ganz

zal van kapesolata, tehat az MHD szamara nem tud tanulokat kepez

nil es a 260sze kepez szakmunkasoka~o Az intezet akarmit is cSina] ,

a vallalat ra van utalva, es keresnie kell a kapcsolatot o

A harmadevben tervezett specialis kepzesben a tematikai ja

vaslatot ez ev decembereig be kell nyujtani a MUvelodesi Minisz

teriumnako Ennek a tematikanak a kidolgozasabol eddig semmi sem

kesztilt el o Az osztalyvezeto allaspontja:"atmegy a hasonlo profi14
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~anzba lahol egy BV elonye Van ~ kiserletnekj, es a ~yessel
-,-...1.1

kapcsolatos tematikai j avaslatok'at elkeri - atveszi t61tik; a~-

szerkezeti k~pzes vonatkozasaban is megvizsgalja a Ganz javasla

tat lami t a M«velodesi Miniszterium egy evvel ezelott elfogadottJ-,

es feltehetoleg azt is atveszi, esetleg kisse modositvao Csak eb-'

ben a ket szakmaban tervez az MIID specialis kepzesi tematikai

m.6dositast o

A Megallapodas ,elvi e16nye, hogy lehet5ve tesz olyan hegesz~

t~st, - itt konkretan automata hegesztest - tanuljanak a diakok,

anire az MHD-nal sztikseg van. Eddig a harmadik ev utan minimum

f€levet elvett, hogybe kellett tanitani a vegzett szakmunkasokat,

most ezt az id6t megsp6rolja a vallalat, hlszen mindez a betani

t~s a kiserlet harmadik eveben megttlrtenhet.

Jelenleg a vallalati tanm«helybenkepzett ipari tanulok

60%-a mas vallalatnal helyezkedik el. Az MHD tavolabbi tervei ko~

zOtt szerepel, hogy a szakmunkaskepzes IDasodik eveben is erostld

jOn a h~tasao Ennek termeszetes~n az lenne a kovetkezmenye, hogy

a szakmunkas~epzes konvertalhat6sag'a cstlkken, az itt ki tanul t dia

kok mas profi16 vallalatoknal igy nehezen tudnanak elhelyezkedni o

Az MEn masik terve, hogy a Ganzzal egytitt egy kozos szakmunkas

k~pz5 iskolat teremtsen. I¥y nem erezne az a vallalat, hogy csak

a tehervallalasa no - mint jelenleg '-, hanem ennek fejeben garan""",

talt~bban biztosithatna a mostaninal a szakmunkas sztiksegletet o

A vallalat szerint a kiserlet ugy folyhatna a kivant torma

ban, ha az eiere kinevezn~nek egykormanybiztosi, aki felelos

lenne a kiserlet meneteert o A Vasas Szakszervezet vezetosege,

ahonnet kiindult a kiserlet, egyaltalan nem erdeklodik az azota

tortentek irant. Az Ipari Miniszterium reszt sem vesz az ala tar

toza vallalatok orszagos konferenciain o Igy azon sem, ahol ott

volt a Ganz, az MHD stb o es a szakmunkaskepzes kerdeseirol yolt

szo, kozttik a kiserlet eddig erzekelheto po~itivumair6l-negativu

mairal. A Fovarosi Tanacs egyaltalan nem foglalkozik, a vallalat

meglatasa szerint, a kiserlettel; pedig a Megallapodas egyik ala

iraja volt. Ugy ttinik, hogy a rugalmasabb, uj lehetosegek utan

kutato M«velodesi Miniszteriumhoz kepest a Fovarosi Tanacs konzer~

vativabb, nehezebben mozdulo o A Mavelodesi Miniszterium munkatar

sai megkeresik rendszeresen az MHD~t, kezdemenyeznek, velemenyt
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kernek~ A Megftllapoda~nak megfeleloen orszagos konferenciakat ren

deznek a szakmunkaskepzes es a nagyvallalatok helyzeterol .. Az MIlD

oktatasi osztalyanak vezet6je - mint a korabbiakbol is kidertilhe-·

tett - jo kapc,solatban van a Ganz hasonlo szervevel, es ugy i tel i

meg, hogy mivel a Ganz a kiserlet elokeszlileteire jobban rahango

16dott, ott folyamatosabb a klserlettel erintkezQ intezmenyekkel

a konzultacio"

A vallalat eddig sokat val1alt a szakmunkaskepzes terheib51~
i

Negy szakoktat6t adott az iskolanak~ es ezenkivlil megkett6t alka-!.-.

mazott a vallalati tanm«helyben a vallalati berezes terhere. Meg

kozelit61eg egy diak eves kepzese az MHD-nek 60 G OOO Ft-ba ke

rtil$ Ebben az evben 550 tanula kepzese folyik a vallalati tanmi¥

helyben& Az intezet nem ~ k~pes biztositani a Megallripodasban

lefektetett 60-65~-ot~ Tehata vallalat azon erdeke, hogy szama-

ra megerjen a kiserletben vale reszvetel, nem teljestilt .. Ugyanak

kar a Szakmunlniskepzo Alapba az MHD 10 ev cta evenkent kb" 1,7

millio forintot fizetettbe. Ebbol tisszesen ketszer kapott 5 mil

li6forint ertekben. A ~~so~ik alkalom a kis~rlethez kapcsol6dik,

ennek alapjan 2,4 milliot kapott az Alapbol, geprendeles~ a tar

gyi-technikai fejlesztes megvalositasara* Ugyanakkor a megrendelt

gepek egy resze meg nem erkezett meg, igy a vallalat nem tudta

elkolteni maig ezt a penzt; ennek pedig az a kovetkezmenye, hogy

ameddig ezen a folyoszamlan van penze, addig mas tamogatast nero

igenyelhet~ /Az MHD evente osszesen 15-20 millie forintot fordit

kepze~re$/

1984 oktobereben az MHD, a 26.sz@ Szakmunkaskepzo Intezet

es a Mcrve15desi Miniszterium k~pviseloi osszeliltek megtargyalni

a kiserlet elso eveben felmertilt problemakat. A Megallapodas sze

rinti 60% helyett a vallalat csak 30~-ot kapott. Erre az volt a

vallalat reakcioja, hogy ha mar sok penzt /evente egy tanuloert:

60.000 Ft-ot/ fektet a szakmunkaskepzesbe es nem kap annyi szak

munkast amen~yire sztiksege lenne, ak~or azok a vallalatok, ahol

11 1 k 1'1 If I' I' I'.ele yezkedne a va lalat tanmuhelyeben kepzett szakmunkasok, f1.-

zessek meg az oktatas koltsegeit<lO /A "fejpenz": vallalattol flig

g6en 12-15 ezer Pt .. / Az iskola - hogy mas vallalatokhoz ftTzodo

viszonya ne romoljon - azt szorgalmazta, hogy az MHD mondjon Ie

a"fejpenzn-rol" A problema elrendezesere a vallalat a kovetkezo

javaslatokkal elt.
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Amennyiben az int~zet az 1984/85-tis tan~vben garantilja a V~l

lalat igenyeinek 80r~-os kielegites~t, akkor csereben az MIlD a fenn

marad6 20%-ot ingyen kepezi, nem keri erttik a v~llalatoktol az ok

tatasi ko1.tseg megterfteset ... Az intezet ugyanakkor un. hianyszak-'

m~kban oktat, pl. hegesztokepzes; masreszt viszont.csoszereloben 

ami j elenleg di vatos szakmanak szami t - t'ulkepzes folyik. A tanu

16k 70%-a csoszerelo. A vallalatnak keyes csoszerelore van sztikse

ge, igy termeszetesen szamara nem megoldas, ha az emlitett ~O% ~gy

Jon ossze, hogy megkapja a 70% csoszerelot, plusz meg 10%-ot lez
az ut6bbi a masik harom szakmaban kepzeitekbol tevodik 6ssze/o Nem

az abszol~t ertekben vett 80%-ot akarja, hanem 30% csoszerel5nek

plusz 30% tobbi szakmaj'unak lami az egesz 60%-al a 80%-at akarja

megkapni. A szakmak kozott {gy kialakitott arany jobban megfelel

a vallalat erdekeinek.

A lliasik vallalati javaslat pedig az, hogy akkor is lemond a

"fejpenz"-rol, ha alfami tamogatast kap. Ennek a legegyszer({bb

modja, ha az MHD-nek nem kell befizetnie az 1,7 millio Ft adot a

Szakmunkaskepzesi Alapba, hanem'ezt,az osszegei atteheti a valla-"

lati koltsegv~tesen bellil a beruhazasi alapba. Ezt viszont a je

lenleg ervenyes szabalyozas nem teszi lehetove.

dsszegezve: keyes eredmennyel dicsekedhet eddig a kiserlet,

ami van az is inkabb a vallalatnak koszonheto. Ebben az osszeftig

gesben viszont latni kell, hogy a szakmunkaskepzesert sokat teva

vallalat amit tett, azt nem elsosorban a kiserlet jegyeben, hanem

ettal ftiggetlentil tette. A szakmunkaskepzes javitasanak tradicio

nalis modjat meg inkabb preferaljak avallalatnal mint a kiserle

tet o Amennyiben tobb tanulo kot tarsadalmi o~ztondijat a vallalat

tal mind eddig, annak oka nem annyira a kiserletben kereshet5,

hanem inkabb abban, hogy megn5ttek a juttatasok.
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Benke Magdolna

III ..

OKTATASI STRATEGIA A HABA....NAL

1981-ben n~hiny nagyv'llalat, ktizttik a RABA Magyar Vagon

es Gepgyar ~s a Ganz Mivag a szakmunkaskepzesben valo fokozottabb

reszvetel igenyevel lepett fel a Vasas Szakszervezet tamogatasat

kerve .. A RABA azonban olyan, a szakmunkaskepzes rendszerenek le

nyegi von~sait is megkerdojelezo javaslatokkal illtelo, amelyek

nek egy jelentos res t a Mtivelodesi Miniszterium elutasitottae

Mivel kompromisszumos megoldasban a RABA nem kivant reszt venni,

ezert a RAUA....ban a klserlet new.iB.d.wJt be 0

Egy nem letezo klserletrol latszolag nines mi t lrnL Litni

f·ogjuk, hogy a RAsA hivatalQsklserlet nelktil is aktivan foglalko

zika' szakmunkaskepzessel,szamos terUleten sikerrel novelte sze

repet a szakmunkastanulok gyakorlati kepzesebeu""

A RABA-ban nem 'ujkeletff jelenseg a vallalati szakmunkaskep

zes ftilelesztesenek szandeka~ Klilonboz6 forumokon tobb alkalommal

probalkoztak mar vele. Ezek a probalkozasok - reszben az aktualis

munkaeropiaci helyzet fliggvenyeben .... hul1amzQ erejaek es intenzi

tas6ak voltak. A 81-es 6jboli torekvest a 60~as es a70~es evek

esemenyei magyarazzak~

A kovetkezokben megprobalom bemutatni, hogy a RAnA-nak a szak

munkaskepzesbe valo beavatkozasi szandeka egy nagyon lenyeges esz..,j,

koz azon eszkozok kozUl, amellyel a vallalat mennyisegi es min5se

gi munkaerohiany~t mersekelni akarta. 1981-ben ezt az eszkozt ak-,

kor vetette be, amikor mas altalanos~bb vagy a vallalat szamara

id5szakosan biztositott eszktizzel nem operalhatott vagy nem jart

eredmennyel ..

36



1. A HABA munkaerohelyzetenek hatasa a vallalat munkaeroforrast

b6vit6 ttirekveseire

a/ A szakmunkasta2ulokepzesen kivUI eso probalkozasok es azok

hattere

A HABA akut munkaerohianyat kival to okok, folyamatok ke.zdete

a 60-a8 evek ktizepere datalhato. A 60-as evek ktizepetol a valla

lat fejlesztesi strategiaja nyoman atalakult a termelesi szerkezet,

a vagongyartas visszaszoritasaval megnovekedett a motorgyartas

es a hatsohidgyartas szerepe. Ezzel megnoveked.ett a forgacsolo

szakmak jelentosege is. A felfuto termelesi agak munkaerosztik

segletet a visszafejlesztesre itelt termelesi agakban folszaba

dulo munkasokkal terveztek kielegiteni, ez azonban a vartnal

kisehb mertekben sikertilt. Ennek fo okat az kepezte, hogy az uj

munkaertileten a korabbihoz kepest mas volt a munkafeladat tartalr

ma, jellege, 'uj elvarasok alakultak ki a munkasokkal szemben.

Mig a vagongyartasban a munkasok munkaidejtiknek kb. 80%-aban ve

geztek kezi munkat, addig a motorgyartasban es a hatsohidgyar

tasban mar csakkb. 20%-ot tett ki ez az arany. A szeriagyartas

ban, celgepeken, felautomata vagy automata berendezeseken gyar

tosori rendszerben vegzett ktitott u"tem([ munkafeladatok tartalma

pedig jelentosen eltert az egyedi gyartasban, hagyomanyos univer....

zalis gepeken, mdhelyrendszera gyartasszervezetben vegzett for

gacsolo munkatol, ami az·zal jart, hogy ugyanazon szakman bellil·

is jelentosen megvaltoztak a kovetelmenyek.

A technika, a munkaszervezet fejlesztesebol fakado 6j kovetel~

menyeket a vallalat berezessel nem tudta szeleskor«en elfogadtat

ni. A vallalat munkaerohelyzetet nehezltette, hogy "a vallalat a

berszabalyozasi rendszer keretei kozotteppen az at~llas eveiben

csak lassan tudta novelni a dolgozok keresetet es kesobbi, az

ipari, gepipari atlagot nemileg meghalado beremelesekkel sem ert
el valoban kiemelkedo pozlciokat."l Megnott a kilepesek szama.

A munkaero helyzetet azonban az slilyosbi totta igazan, hogy a be

lepesek nem potoltak meg ezeket a vesztesegeket sem~
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A Vallalat Munkati~yi Foosztalya kezdetben /60-a8
evek kozepe tajan! magas bertetelekkel probalta
vonzova tenni a szeriagyarto tizemeket. "Hamaro....
san kidertilt azonban, hogy a vallalatok belso
beraranyainak kozponti befolyasolasa, szabalyoza.:...
sa igen nehez feladat Ol A sorozatgyart6 tertiletek
preferalasa az egyedi, kis sorozat6 tertileteken
olyan sUlyos berfesztiltsegekhez vezetett, hogy
az egyik munkatigyi vezeto szerint nem lehetett
tUdni, hogy a korabbinal nagyobb aranyu kilepe
seket vajon az atcsoportositasok, vagy a berfe-
,szti_!_~segek? S az e~nek f~lytan megromlott munka-
helyi legkor .okozzak-e" <l> •

Az uj techni.kat befogado gyaregysegek m{{kodeset a termelesi

programok, "8 rendelkezesre alIa termelokapacitasok es a munka

era kozotti egyensulytalansag jellemezte a fejlesztesi strate

gia vegrehajtasanak idoszakaban ..

MiVel a vallalat berezesi lehetosegevel nem tudott munkaerot

vonzani, a belso atcsoportositasok utan csak a killso munkaero

farrasbol nyerhetett volna munkasokat, azonban a kornyekbeli

extenziv iparfej leszte'sek ,mar folszivtak a mezogazdasagbol fol

szabadulomunkaerot-e Szakmunkasutanpotlasat a fiatal szakmunka

sok k5rebol 8em tudta biztositani, mert a 70-es evekben a vall~

latszamara fontos vasas szakmak jelentosen veszitettek vonza

sUkbol, ezekben a szakmakban a szakmunkaskepzo iskolak csak a

meghirdetett helyek toredekere tudtak beiskoIazni a fiatalokat.

Vilagossa valt, hogya vallalat sajat belso munkaeroallomanya

es a helyi munkaeropiac nem tUdjak biztositani a fejlesztesi

programok kereteben letrehozott terme16kapacitasok munkaerofe

dezetet .. Ily modon a vallalati torekvesek megvalositasanak ke

meny korlatjat kapezte a fizikai dolgozok letszama, teljesitme

nye ..

A fejlesztesi strategia vegrehajtasa ugyanakkor, az elozetes

elkepzelesekkel ellentetben, potlolagos letszamigennyel is jart,

joreszt egy szeles belsa termelesi vertikuID kialakitasanak keny...·

szere miatt ..

Ebben a helyzetben a sZiikseges munkaero biztositasanak szin..·

te egyetlen lehetseges 6tjakent a terjeszkedes, kis- es kozep

vallalatok beolvasztasa mutatkozott o Ezek a beolvasztasok nagy

mertekben enyhitettek a munkaerohianyt, azonban a vallalat a no-
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vekedes po tlolagos letszamhi anyat tovabbra sem tudta kielegi~te

ni, sot az 6j technikat es munkaszervezetet befogado gyori gyar

egysegekben a fizikai dolgozok letszama a hatvanas evek vegetal

mondhatni folyamatosan cstikkent. Ezert a termelokapacitasok egy

reszet folyamatosan videkre telepitett~k. Ez a fulyamat viszont

szamos termelesszervezesi problemat vont maga utan, ezert a ter

me16kapacitasok videkre telepitese is csak korlatozott mertek

ben segithetett a munkaerogondok megoldasaban. A vallalat ilyen

helyzetben minden lehetosege,t megragadott munkaeragondjai mer

seklesere, pIG ktiltinbtizo berpolitikai intezkedesekkel probaltak

a meglevo letszam teljesitmenyet fokozni.

Mivel az anyagi osztonzes alkalmazott eszkozei nem hoztak

meg a kivant eredmenyt, tovabba novekedtek a munkafegyelmi prob

lemak es ttibbterlileten romlott a munka minosege, 1979-ben a

vallalat letszamfelliivizsgalatot folytatott a hatekonyabb munka

erofoglalkoztatas, munkaerogazdalkodas erdekeben. Megszlintettek

a ktitelezo munkaerokozvetites hatalya,ala esok folvetelet, fol

veteli zarlatot rendeltek el, 'majq egy atfogo ertekelest hajtot

tak vegre .. Ennek saran tobb parhuzamos munkahelyet megszlintettek.

A dolgozok nagy hanyadauj munkakorbe kerlilt. A munkakorok jelen-
f • •

tos hanyadat vontak ossze, elsosorban a nemr,fizikai tertileteken o

Az ertekelo munka vegeztevel tobb ~int 300'nem fizikai dolgozot

fizikai terliletreiranyitottak, s kozel 500 olyan nem fizikai es

fizikai dolgozotol valtak meg, akik nem fogadtak el a felajan

lottuj mun~atertileteket a vallalaton bellil. A magyar vallala-:

tok torteneteben ezidaig egyedlilallo volt ez a kezdemenyezes, a

mely munkaerohianyos helyzetben "rendcsinalassal" , racionalisabb

munkaerogazdalkodassal igyekezett' egy stabilabb munkaerohatteret

biztositani. A munkaerohoz minden~ron valo ragaszkodas meggatol

ta, hogy a RABA akciojat masok is kovessek. Mivel a·RABA kezde

menyezese egyedi, elszigetelt volt es nem lett altalanos, tovab....

ba az automatizaciobol fakado sZigor~bb munkafelteteleke~ tovabb~

ra sem tudta jobban dijazni, akcioja hossz6 tavon hem segithette

a vallalat munkaerogondjainak mersekleset.

Az elbocsatasok hatasara egy ideig erezhetoen javult a RABA

nal a munkafegyelem, a n~vekedes orientalt nagyvallalat azonban

munkaerotarta1ekat hamar folemesztette, igy 1979 kozepen folol-
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dott'k a munkaeroftllv~teli z~rlatot. A bel~p~si sz'nd~kot azonban

valamelyestvisszavetette a l~tsz'mfellilvizsg~lat nyom'n kialakult

ktlzhangulat.

1980-ban 'sz(fklilt a munkaerohelyzet jayit's't celzo eszktlztlk,

lehetos~gek ktlre, mivel a ktlzponti gazdasagir'nyito szervek a to

vabbiakban nem t~mogatt'k a munkaerogondok szervezeti v'ltozassal

val6 megoldas't, nevezetesen a vallalat-beolvaszta~okat. Ebben a

helyzetben minden mas eszktlz fokozott jelentos~get nyert. Ezek

ktlziilelvileg az egylk jelentos lehets~ges eszktlz a b~ren keresz

tiil va(6 befolyasolas, a munkaeromegtartas, munkaerovonzas, illet

ve a nagyobb teljesitm~nyre oszttlnzes c~ljanol. A RABA azonban

ezzelaz eszktlzzel a 80-as ~vek elej~n sem tudta erositeni munka

erop1Elci. pozici6jat ..

A RABA szakemberei 1983-ba~ ~rt~keltek a vallalati munkaero

helyzetet es attekintett~k Gyor-Sopron megye vallalatainal es ter

melos~6vetkezetein~1 a letszam es az atlagkereset alakulasat. A

vizsgalat3 szerint a gyori telephelyekrol kilepoknek csak egy ttl

red~k~ marad a g~p es neh~~iparban. 1980-tol a gyori telephelye

kkn a fizikai letszam j 157$ fovel.L a nem fizikai letszam 58 fovel

cstlkkent. A gyori telephelyekrol eltavozott dolgozok 4S,5%-a nem

terme~a agazatba: 22,8%-a a. mezogazdasagba, 31,7%-a az ipar, epi

toip~r terliletere lezen bellil azonban csak 7,4% a gep ~s nehez

iparbat! a~amoltak. A vizsgalatbol kidertilt tovabba, hogy neh~ni

vallalat es ktlzeli TSZ b~rezesi lehetosege eros konkurrenci't je

lent' a RABA-nak.

A megye 83 vallalatabol, illetve ipari sztlvetkezetebol csak

7 volt", amely 1982~ben a RABA-et meghalado 5000' Ft folotti atlag

kere~etet tudott biztositani dolgozoinak, s ebbal a 7 vallalatbol

csak 3 tudtanovelni a letszamat jezek 100-400 :fos gazdasagi egy

segek/. Az is kiderlilt a vizsgalatbol, hogy a megye 70 termelo

sztlvetkezetebol 11 van olyan, amely'SOOO Ft ftlltltti atlagkerese

tet·biztositott tagjainak 1982-ben. Ezen 11 tsz ktlzlil 6 Gyorben,

illetve 20 km-es vonzaskorzetben, 3 pedig Mosonmagyarovaron, i1

letve 20 km-es vonzaskorzet~ben talalhato. A megyei TSZ-ek l~t

szamhelyzetet ugyan osszessegeben a szintentartas jellemzi 1980

hoz viszonyitva, Gyorben azonban 8,4%-os, a gyori jarasban 8,3%-os

Mosonmagyarovaron 28,1%-os;. letszamnovekedes figyelheto meg!
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Egy 1977-78-a8 felm~r~shez hason16an ez a vizsg'lat is arra a

kovetkeztetesre jutott, hogy a munkaerot illetoen a versenytarsak,

a potencialis "csabit6k" kore igen szeles. rrovabbra is ervenyesek

egy korabbi kutatas al'bbi megallapitasai: itA vezetok szerint nem

a vallalathoz hasonlo szakmastrukturaval rendelkez5 vallalatok,

hanem az onmagukban jelentektelen versenytarsak tomege a legvesze

lyesebb a vallalat szamara. Ezek a gazdasagi szervezetek egyreszt

kepesek tUllicitalni a v'llalat gepipari atlagnal lenyegesen ma

gasabb bereit iS 9 a m«kod~stikpoz sztiks~ges ~s a Itprofiljukhoz nem

tartoz6" szamukra szorvany szakmakbano 4 Fokozott jelentos~get nyer
tek napjainkr'a'--az idezett kut;;! tasi anyag tovabbi kovetkeztet~seiCI

"De tapasztalataink szerint a kilepok tekintelyes hanyada az utob

bi evekben nem a magasabb berek remenyeben hagyja el a vallalatot,

ugy ttinik, hogy a legnagyobb vonzoerovel az alacsony m(fszakszam

mal, fol tehetoen soksz·or alacsonyabb m't:lnkaintenzi t.~ssal~s keves

b~ kotott munkatitemmel dolgozo vall~latok rendelkeznek o Tehat a

munkasok olyan vallalatok munkaszervezeteit reszesitik elonyben,

amelyek a munkaval szembeni igenyek differenci'ltabb kielegiteset

teszik lehetove o ,,5

A vallalat szempontjabol nezve a helyzet valoszlniI'leg annyi

ban romlott tovabb a 80-as evek elejeU 9 hogy novekedett azoknak

a vallalatoknak~ TSZ-eknek a sz'ma,'akik a vonzobb munkaszervezet

mellett magasabb atlagkeresetet is tudnak dolgozoiknak biztosita

ni o /Ebben a kilatastalannak tfino versenyfutasbanujabb lehetose

get jelent a .vallalat szam~ra a k:Lserleti berszabalyozasban val.o

r~szvetelo SZigorll gazdalkodasi mutat6k teljesit~se nyoman jelen

tos berfejlesztest hajthatnak vegreo/6

A RABA termelo~apacitasait mindenkor az aktualis piaci ige

nyek ftiggvenyeben terhelik Ie? s az aktualis feladatoknak megfe-

,leloen mozgatjak sztikseg szerint a munkasokat is az egyes gepek

kozott. Ez sokszorvaloban komoly terhelest jelent a munkasok

szamara. Kesztilnek ugyan kapacit's-terhe~esi tablok, amiben min

den negyedev elejen elore probaljak vazolni egeszen a gyart6sor,

berendezes melysegiga varhato termelest es az ahhoz sztikseges

szakembersztiksegletet, s a munkasok varhato mozg's~t is, .azonban

a mindenkori, sokszor igen gyorsan valtozo piaci igenyek "folr6g

jak" a kapacitas-terhelesi tablot.

41



Nagyobb teljesitmenya siamitogepes hatteren nyugvo termeles

szervezessel racionalisgbba lehetne tenni a munkasok foglalkozta

tasat9 de a munkasok kiilonbozo feladatok es gepek kozotti mozgasa

akkor sem szUnne meg, s a nagyertekd gep.ek, berendezesek' optima

lis kihasznalasa, ktilonosen jo piac6 termekek gyartasa eseten a

tobbmdszakos foglalkoztatas mellett szolo Ennek ismereteben a

vallalat keresi a kiaknazatlan tartalekokat o A RABA-ban Vizsgal

jak, hogy berintezkedesekkel, jobb munkaszervezess~l, a mUvezetok

felelossegenek es ter~elesi erdekeltsegenek nov~lesevel hogyan

lehetne vonz6bpa tenni a RABA-nal termeszetes, de azaltalanosnal

sZigorubb munkafeltetelek mellett vegzett munkatQ /Pl o 1985 ele

jen ki.emel ten kezel tek a mftvezetok berfejleszteseto!

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kivUl hagyni, hogy a folve

tett munkaerogazdalkodasi es berezesi problemak nem oldhatok meg

egyszertien a RAsA-n bellil o Amig korszer(ftlen felszerel tseg(f, ala

csony·technikai szintet kepviselo vallalatok kozepes vagy rossz

szinvonalll,versenykeptelen termekek eloallitasat a RAB.A-hoz ha

sonloan vagy annal jobhan t,udjak: dijazni, addig a RAsA "szelmalom

harcot" viv, s minden olyan tertiletre nyomast probal gyakorolni,

ahonnan ,csak munkaerogondjainak inersekleset valamilyen modon re....

melhet:i.oEz a politika viszont, mivel keuyszer sztilte~ szamos

torz vonast hordoz magana Ezert megoldast csak az jelenthet, ha

a tarsadalom fokozottabban elismeri a RAsA-ban az atlagosnal ma

gasabb technikai szinten, az atlagosnal sZigor'ubb fel tetelek mel

lett yegzett munkat, az atlagost foltilmulo munlrateljesi,tmenyeket.

A munkaerohiany es a munkaero megszerzesere iranyulo torekve

sek hatterenek egyik legizgalmasabb kerdese, a kiserlet kutatasa

nak fontos hatterproblemaja, hogy milyen fOlkeSztiltseg<f, kvalifi

kacioju munkas kell a felautomata, automata gepek mel leo

A vallalati yezetesnek az a'deklaralt torekvese, hogy a nagy

ertekU berendezeseket kvalifikalt s~akemberekkel tizemeltesse o Eb

bol a kovetelmenybol azonban a munkaeropiacon elfoglalt kedvezot

len pozicioja miatt gyaregysegi szinten tobb esetben engedni keny

szertilt o -A,gyaregysegek esetenkent folvettek olyan, gyengebb ke

pessegU dolgozokat is)) akikkel - kedvezobb munkaerokinalat esete

ben - n~m szeriodtek volna o
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A vazolt gyakorlat hattereben a kovetkezokhuzodtak meg: mi

vel a v~llalat nem rend~lkezettazokkal az eszkozokkel, melyekkel

a ~valifik~lt munkat 9 a magasabb minos~get minden esetben kelloen

honoraini tudja~ ezert idolegesen,alkalmankent kenytelen volt el":'

fogadn:i azt a kvalifikaci6t, amit a kinalt berert kovetelhetett,

iI1etve megkaphatotto·Ezert tettek gyaregysegi szinten engedmenye

ket a gyengebb munkaero folvetelekor a "meg elmegy a szeker" elve

alapjan Q Persze az is elofordult, hogy az alacsonyabb kvalifikalt

saga, gyengebb kepesseg« munk~ba allo termelesbe allitasaval nala

jobb kepesseg« dolgoz6t szabadithattak f61 bizonyos munkatertile

ten, akit aztau tovabb mozgattak, s ekkor ezert nem erdekelte a
, I' I'. 1'1' " 1/gyaregyseget, hogy a l{onkret Jelentkezo alacsonyabb kepessegu o

Mindenesetre kivtilrol szemlelve ezt a munkaerofolveteli gyakorla

tot ~gy ttinik, hogy a gyaregysegek leszallitottak igenyeiket a je

lentkez6 munkaero szintjere, hogy realisabban versenyezhessenek

erte(,)

ARAnA-ban gyakran elafordul, hogy bonyolult szakmunkanak

itel t munkat alacsony miiszaki intel,ligenciaju betanitott munkas

vegez el, kozvetlen vezetaje szerint megfelelo szinten o Ez mind

a munka kategoriz~l~s~nak, mind pedig a vezet~i ~rt~kelesnek a

zavaraira utal Q

A tapa8ztalatok azt mutatj~k, hogy a munka tartalmi szempont

Jal mellett a vaiialat mindenkori munkaer6helyzete, illetve a val

lalati gazdasagi vezetes jovore vonatkoz6 munkaerogazdalkodasi

celkittizesei ·i8 erasen befolyasoljak, hogy mik~nt hatarozzak meg

valamely munkatevekenyseg kvalifikacias sztiksegletet es hogy mi

lyen berkategariaba soroljak azt o A gepbeallitai rendszert jami

kor elktilontil egym~stal a gepbe~11it6 es a gepkezelo/, p~ldaul

tobb tertileten megsztintett~k a RABA-ban, ugyanakkor a m«szaki.

szakemberek egy reszeben meg erosen el az a v~lem~ny; hogy a g~p

beallit6 rendszert vissza kellene allitani, ha lenne el~g szak

munkas Q

Tapasztalataim szerint egymas mellett I~tezik az a v~lemeny,

elvar~s, miszerint a gepkezelonek "inteIIigens" betanitott mun

Inisnak /"gombnyomogat6nak"!, iIletveSj hogy jal kvalifikalt szak

munkasnak kell lennie Q A sztikseg azonban nagy u.r, s az ~let, a

munkaeropiaci kinalat ugy 'oldja meg ezt a dilemmat, hogy a f~l-



automata, automata gyartasorok mellett tobb esetben tenyleg csak

"gombnyomogatak" dolgoznak" Problema akkor jelentkezik igazan,

ha ezen alacsony kvalifikaltsagu dolgozak automata gepek melletti.

foglalkoztatasahoz utalag elkesztil a magyarazo ideologia' oly mo
don~ hogy "elegendo oda a gombnyomogato/t, s ha ez a kenyszer

sztilte ideologia elkezd onalla eletet elni, s a sztiksegbol, a

kenyszerbol 'kovetendo "ereny", torveq.y lesz o

A gepkezelok munkajanak go~nnyomogataskentvalo minositesea

mffszaki vezetok egy reszere jellemzo o Otoltik hallhatunk gyakorta

olyan velemenyt 9 hogy "nem ja, ha a munkas tlll soka t tud, mert

akkor beavatkozik a termelesi folyamatba",es azzal a maga sza

mara esetleg hasznot, de a vallalat szamara veszteseget okoz o
. n. h , k k f ' b tkIgen sok muszakl vezeto a munkaso mun a olyamatba valo eava 0--

zasi kepesseget egyertelm~en negativ jelensegnek minositi es ke

vesebben vannak 9 akik rairanyitjak a figyelmet ezen kepesseg val

lalati hasznot hajto vonasara o Pedig nem nehez belatni, hogy egy

olyan osztonzesi-erdekeltsegt rendszerrel, amely hatekonyabban

osztontiz a jobb minosega munkara, ariasitartalekokat lehetne

folszabaditani o Erre utal a RABA egyik m({szaki vezetoje is a ko

vetkezokben:

"Ha az 'ujat megkivanjuk 9 akkor abban mind a lOO%-nak a maga

tertileten az ujat kellene tudni hozni es kellene tudni produkal

ni o Tudom, hogy ez egyreszt erdeklodes kerdese, masreszt az er

dekeltseg kerdeseo Mi mind a kettovel hadilabon vagyunk o /t7

TUlmutat a tanulmany targyan azon kerdesek vizsgalata, hogy

egy munkasnak milyen fokon kell, illetve szabad beavatkoznia a

termelesi folyamatba" Egy azonban bizonyos: ha a RAnA a jovoben

egyre inkabb a vilagpiaci mercehez akarja hasonlitani onmaga tel

jesitmenyet o akkor nem odazhatja el munkasai szellemi kapacitasa

nak hatekonyabb kiaknazasat, az ezt elosegito eszkozok kimunkala

sato

A vallalat munkaerohianyt merseklo torekveseinek egy masik

csoportja a szakmunkaskepzeshez kotodik ..
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h/ ~ s zalf.mun~as.t.all;~~~keEzeshe z 1{~.E~ SO ~.6d6, munkaeroforrasoka t

b5vit6 ttirekvesek es azok hattere

Ezen t~rekvesek egy resze kifele, a vallalathoz kepest kUlso

sZf~rak, a megyei tanacs, az iskola, a sztilok, a gyerekek fele

iranyul os kozvetett mndon ff.-~j ti lei ha tasat a tanulok letszama

nak nagysclgara o Ilyenek a megyei. kepzesi aranyok es a tanulok be

iskolazasi rendszerenek m6dositasi igenye, valamint a vallalat

palyavalasztasi tevekenysege Q A torekvesek mas resze a vallalaton.

bellil kbzvetlen modon befo1yasolja a tanuloletszamot o Ide tarto

zik a tarsadalmi osztondij, jutalom, szakmunkasber alkalmazasa,

az tizemi tanmff"helyek letesitese es az abban folyo gyakorlati kep

zes o A valla1at IDunkaeroforrast bovito" torekvesei kozJjtt specia

lis he1yet fog1a1 e1 a szakmunkaskepzes rendszerebe tortend be

avatkoza,s igenyejl nevezetesen a RABA kapcsolata azzal a kiserlet

tel, amely a va1lalatoknak nagyobb 'beleszolast kivan biztositani

a szakmunkastanulok gyakorlati kepzesebe o

Kozvetett ~szkozok:

- A megyei kepzesi aranyoli modositasanak igenye o

A vallalat he1yteleniti 9 hogy Gyor-Sopron megyeben a kepzesi

1ehetosegeken belli1 alacsony hanyadot kepvise1 a va1lalat szama

ra fontos szakmak kepzese~ a szakmunkaskepzesben 14, a szakkozep

iskolaban pedig 6% a gepipari szakmak aranya. A ketto egylitt 1035

fos lehetosege a1acsonyabb a gimnaziumi kepzes 1062 fos kepzesi

lehetosegene1 o /1982-es adatok/ o A vallalat velemenyenek megitele

sehez tudnunk kell, hogy ellentetben plQ a nyomdaipari szakmak

ka1, a gepipari "vasas" szakmak nem vonzoak a gimnazistak kore

ben, tehat a gimnaziumot vegzett reteg nem kepez potencia1is mun

kaeroforrast a vallalat szamara, s ezert a RABA megprobalja a

kepzesi strukturat a szamara munkaerot inkabb biztosito kepzesi

formak fele eltolni o

- A vallalat palyavalasztasi tevekenysege o

Mivel a gepipari szakmak irant az erdek10des meg a kepzesi

lehetosegek sZintjet sem eri el, a palyavalasztaai tevekenyseg

javitasaban is sok tartalekot lat a vallalat o
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Rendkivlil magas technikai szinvonal!

, Atlagosnal magasabb kereseti lehetosegek!

Biztonsagos munkakortilmenyek!

Automatizalt munkahelyek!
I

Igy kezdodik a RAnA palyavalasztasi tajekoztatoja o A hirde

tes megfelel a valosagnak o Nem szol ugyan az atlagosnal magasabb,

sZigorubb kovetelmenyekrol, 's arrol, hogy a kovetelmenyek eroseb

ben meghaladjak az atlagost, mint a kereseti lehetosegek, ezek

azonban kozismertek, s a fiataloknak gyar~atoga"ta~ alkalmaval is,

lehetosegtik vankozvetlen tapasztalatszerzesre o A RABA a reklam

ban foglaltaknal tobbet egyelore nem igen tud fgerni a fiatalok

nak o Celja azonban, bogy a megkovetelt munkateljes{tmennyel ara

nyos jovedelmezesi lehetosegekkel a' jovoben nagyobb vonzoerot
, -

gyakoroljon a fiatal,palyavalasztokra o Addig ls, mig berezesl le-

hetosegei 'ugy valtoznanak, hogy ezt vegre tudja hajtanl, fokozot

tabban probaljak emeini a palyavalasztasi tevekenyseg szinvonalat

mind az iskolaban, mind pedig a vallalatnal Q

nooosztikseges, hogy az iskolai palyava

lasztast iranyit6 pedagogus mHszaki is

meretekkel rendelkezzen, mert a jelenle

gi palyavalasztasi felelosok human peda

gogiai vegzettsegtik miatt erre teljesen

alkalmatlanok ooo A palyavalasztasi fele

losoket tovabbkepzes keret~ben evente a

vallalatunknal foly6 szakmunkaskepzesrol,

beiskolazasi lehetosegekrol t'aj ekozta tni

kellg<ilQ Minden eszkozt meg kell ragadni,

hogy -a nyolcadikos sztilok megf'elelo taj e

koztatast kapjanak vallalatunkrol, az itt
folyo szakmai kepzesrolo,,8

Uj elem a vallalat palyavalasztasi munkajaban az uj oktat6~

kozpontban ~zervezett filmvetites o Videofilmek lejatszasaval az

egyes szaktertiletek azon reszeit kivarijak bemutatni, amelyek a

gyarlatogatas alkalmaval a csoportok letszama miatt, illetve a
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1~togat6k biztons~ga 6rdek6ben a helyszinen nem tekinthet6k meg e

Ezzel m6g tov6bb kiv6nj i a p~lyav~laszt~si tev~kenys~g

ha

- A beiskol~z i rendszer m6do8it~s~nak ig~nyea

A HABA Inersekelni szeretne a szakmunkask~pzo iskolaknak azt

a szerepetjl amit azok a tanu.lok beiskolazasaban es gyakorlati ok

tatasra a vfil1alatokhoz torteno szetosztasaban betoltenek o Mint

ismeretes, a keretszamnal alacsonyabb beiskolazas eseten az is

kola]\: egyedtil dc)nthetnek a. l~tszam elosztasarol, a. vallalati ige-

I ' 1", "iT " I" t 1 h k k' k" n. k l'knye{ rangsorolasarol o netseg °e en, . ogy a sza mun as epzo 1S 0 a ,

mivel a megyei tanacsok altaI e15{rt termelesi tervet kell telje

siteni6k, altala~an azon valialatok r~szere osztanak szivesebben

tanuI<)t, akik rosszabbul allnak vallalati tanm{(hely dolgaban, s

hosszabb ideig hagyjak az iskolai tanmithelyben a tanuloikat.

Ugyanakkor az iskolaknak a tanulok szetosztasanal elsobbseget'

kell adniuok a megyei tanacs al tal meghatarozott, kiemel ten keze

lendo vallalatoknalr, s igy a RABA, .meg harom IDasik vallal~ttal

egytitt, Gyorben elsobbseget elvez a tanuloletszam elosztasakor.

Persze lehetetlen meltanyosan elosztani pI" a forgacsolotanulo-

kat akkor, ha az o~szesen beiskolazott letszam sem eri el a RABA

benydjtott igenyet, ami allitasuk szerint mar egy mersekelt igenyo

Az iskola megprobal minden igenylonek nyllj tani valamekkora let

szamot, mivel nem teheti meg, hogy az osszestanulot a RABA-nak

adja, igy viszont a RAsA csak toredeket kapja a kert tanulolet"'7

szamnak o A vallalat kifogasolja, ha az iskola mechanil{usan osztja

szet a tanulokat, s nem kerdezi meg a sztiloket, illetve a :fiiata

lokat, hogy mely vallalathoz szeretnenek kotodni" Ez esetben a

RABA veszelyeztetve latja palyavalasztasi tevekenyseget, s ez a

tanuloletszam-elosztasi gyakorlat valoban probl~mat okozhat a tar

sadalmi osztondijak megkotesekor /cserekhez, kikeresekhez vezethet/.

A jelenlegi tanuloletszam elosztasi rendszer fogyatekossaga

nak tartom, hogy az iskolakra biz olyan dontest, amihez azok nem

rendelkezhetnek a sztikseges informacioval o Nem varhato e1 veleme

nyem szerint egy iskolatol, hogy realisan meg tudja it~lni egy

vallalat valos tanulo letszamsztiksegletet" Fololdando problemanak

tartom tovabba, hogy az iskolak ellenerdekeltek abban, hogya val-
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lalati tan.mlthellyel rendelkezo vallalatoknak iteljek oda a ta

nulokat, mivel szamukra ,az iskolai .tan.m{(hely termelesi tervenek

teljesltese miatt az az elsodleges erdek, hogy eloszor a sajat

tanm«helytiket,toltsek fel tanuloval, s a tobbit osszak szet a

vallalatok kozott o

2 0 A munkaeroforrast bovito vallalati torekvesek egyik sajatos

teriilete: A szakmun.kaskepzes rendszerebe torte~5 beavatkozas

igenye

1981-ben, miutan a M«velodesi Miniszterium vallalta a Vasas

Szakszervezet altaI javasolt kiserlet beinditasat, a RABA a szak

munkaskepzes korszerffsitesere a kovetkezo javaslatokkal alIt e10:

- a szakmunkastanulok gyakorlati oktatasat az 1 0 eVfo1yamtol

kezdve a'vallalat lassa e1;

- az loevfolyamon a tanulok gyakoriati kepzese a va11alat ,

tanm(1helyeben, a vallalati oktatok iranyitasaval a vasipari

szakmak alapjainak el~ajatitasara jalapkepzes/ terjedjen

ki;

- ~ 11 0 eVfolyamon tanu16inak gyakoriati oktatasa a valasz

tott szakmanak megfele16 lizemi munkahelyeken, a vallalati

oktatok iranyitasavalvalosuljon meg;

- az utolso tanevben a tanulok foglalkoztatasa a termeloegy

segeknel folyo produktiv termelo munkaban, jol kepzett

szakemberek felligyelete es osztonzo berezes /tanulmanyi

eredmeny, teljesitmeny, minosegj mellett tortenjek;

- a tanulasi - termelesi tevekenyseg elmeleti alapjait mind

az 1 0 , mind pedig a 11 0 eVfolyamon - sztikseg szerint - a

vallalat allomanyaban levo mernokok, illetve lizemmernokok

biztositsak.

Idaig tartott a javaslatoknak azon resze, amellyel a szakmun
kaskepzesert fele10s iranyita, a M([velodesi Miniszterium egyeter

tett o Az egyetertes egyertelm(f volt, hiszen a folsorolt javasla

tokban olyan temak szerepeltek, amelyek nagy reszeben a vallala

toknak mar addig is szabad keze vagy jelentos beleszolasi leheto
sege volt g

48



Ezell tulmenoen a RABA,javasol ta, h a heti 5 tan:ttasi nap-

h61 4 legyen a gyakorlati ~s ] nap legyen az elm~]eti, tovabba a
. J' ;r /'" i' I' lIb "t I' ". 1 Fgyakorlati oktatas reszaranyat a ~anev meg Hlssza ') 1 ,asava. os

a hetI 6ra.sz~iJ11 novele~evel is fokozni kiva.ntalc, 1\. javasla t celja'

a ~;yal{orla.·ti oktatfls minel magasabb szintre helyezese vol t, a ha.t

t6rben azonban megfogalmaz6dott egy - rna mar a vallalat ~ltal is

crosen vitatott - ideol6gia, miszerint egy ilyen gyakorlatcentri

kus szakmunkaskepzes jobban megfelel a szakmunkaskepzo iskrilakba

jelentkezo fiatalok folkesztiltsegenek Q Mandvan, a szalrriJunkaskep

zobe kerUlo hianyos alapkepzettseg{f, alaesony m({veltsegi szint({

tanu16ka t fal osl eges olyan aranyban "terhelni" a 19kozismereti t«-lr

gyak tanitasaval, ahogy ez a szakmunkaskepzo iskolakban jelenleg

folyik, mivel a sorozatos kudarcok hatasara csak elmegy a fiata-
1

10k kedve a tanulastol o Gyakorlati erzektik viszont altalaban jobb,

akkor hadd foglalkozzanak azzal, arniben sikerelmenyhez juthatnak o,
Igy tobbet ki lehet hozni belolUk, mintha kozismereti meg szakel-

meleti targyakat tanultatnak velUk, igen rossz hatasfokkal.

Noha ez az erveles szamos realis elemet tartalmaz, ugy velem,

megsem az lehet a megoldas, hogy tekintettel a tanulok egy jelen

tos reszenek alacsony folkeszUltsegere, akkor az egesz iskolat

hozzajuk igazitjuk, az igeny es kovetelmenyszintet leszallitjuk

arra fokra, aminek ok kivaloan meg tudnak feleini o Ezeknek a ta

nuloknak a szakmunkaskepz€s rendszereben s egyaltalan az iskola

rendsz~r egeszeben kialakult problemas helyzetet mas modon kelle

ne megoldani Q

Kerdes, hogy a vazolt gyakorlatcentrikus szakmunkaskepzesi

eIkepzelesek mogott a valosagban nem az volt-e sokkal inkabb a

mozgatorugo, hogy ezek a fiatalok mielobb termeljenek €s minel

erasebben kotodjenek a vallalathoz Q Emellett a szakmunkastanu10k

sorsaval valo torodes csak erasen masodlagos inditek ,1ehetett Q

Nem vitatva azt, hogy a tanuini rosszul tudo es nem szereta

fiatalok szamara konnyebbseget es sikerforrast jelenthet egy ero

sen gyakorlatcentrikus szakmunkaskepzes, elgondolkodtatonak·tar

tom, hogy az alacsonyabb kvalifikaltsagu munkaero befogadasaval,

integralasaval szemben a vallalat rendkivlil rugalmas Q

A Mffvelodesi Miniszterium azzal az indoklassal utasitotta e1

a RAsA javaslatat, hogy a "javas1at a gyakorlati oktatas vonatko-
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zasliban el st mutat, az altal:inos m«velodes szempontj;ih61

visszalepest ,jelentene", <>., A szalununkaskepzo iskolanak a szakmun~

k:is-u tlinp6 tl i fun}{ci6 j a mellet t e1 ege t Irell tennie kozokta tas i

feladatainak is. A szakmunkaskepzo iskolanak ezt a felad~tat az

MSZMP KB 1982 lis 7-i Ulesen - a kozoktatas tovabbi fejlesz-

t~sere hozott hatarozat sem sztintette meg o Sot az iskolak felada

triv6 tette a felno~ekv6 nemzedek tUdas~nak, mffveltsegenek, tudo

mrinyos vilagnezetenek szilard megalapozasat o Erre az als6 es ko

z6pfok~ oktatast a jelenlegi iskolarendszer megorzese mellett 

nagyobb megrazk6dtatasok es felesleges szerkezeti valtoztatasok

elkerUlesevel -= kell alkalmassa tenni .. "9

A RABA es a Mtive16desi Miniszterium kozott ezutan a le

velvaltas megszakadt e A RABA - radikalis valtoztatas jelent5

javaslatainak elutasitasa utan - nem latta ertelmet belernenni a

kis~rletbe, ami lenyegeben annyit jelentett volna, hogy sajat

ig~nye szerint alakithatja a harmad~vesek gyakorlati kepz~seto Mi

vel erre a vegz6s tanulok termelohelyen valo foglalkoztatasaval

egyebkent is megvol t a lehetosege, a l{iserletet ilyen n csonka lt

formaban nem tartotta igazan kiserletnek. Visszalepett, uj utakat

keres~tt ~s tovabb ntivelte befolyasat a szakmunkagtanu16kepzes

azon tertiletein, ahol nem litkozott felsobb ellenallasbaG

Az, hogy a RABA-nak a Vasas Szakszervezetnel e temaban az egyik

fo hangado val1alatnak a kiserlettel kapcsolatos elkepzelesei

ilyen fogadtatasban reszestiltek, azt jelzi, hogy ezt a kiserletet

nem keszitettek el0 komolyan Q A vallalati es a miniszteriumi ige

nyek, illetve, a kompromisszurnos lehet5segek sem lettek feltarva,

igy fordulhatott e10, hogy a RABA teljes mertekben visszalepett

a kiserletben valo reszvetelt51 0 !Ezzel kb o parhuzamosan lQ82-tol

elkezd5dott a RABA-ban a lengyel szakemberek:foglalkoztatasa~akik

nek szama rna kozel 700 fOG Az 0 munkabaallitasuk, ha ideiglenesen
I

is, de rnindenkeppen mersekelte a RABA munkaerogondjait o !

30 Ami a Hkiserlet ff nelklil ~~egva16sult

A tanula tszaID noveked~set segitend6 kozvetlen eszkozok o

A RABA a ukiserlet"-ben ugyan nem vesz reszt, azonban ettal

ftiggetlenlil tobb tertileten a lehetosegek hataraig ujitott es a

50



tanul6k v~llalathoz va16 k~t6d~s~nek fokoz~s~ra 6s a termel~s

ben va16 r~szv~teltikre a ttirv~nyes kereteket maxim~lisan igyeke

zett kihasznalni o

al Tarsadalmi tisztijndi~ jutalmak i szakmunl.. r

A HARA a tarsadalmi tisztondijakkal is "fogja" a fiatalokat.,

Nem titkoljak, hogy megkis~rlik megnyerni a mas vallalatok r6
szere beiskolazott tanulokat is, kivaltkepp, ha meg nem szerzod

tek. A vallalatnak lehetosege van arra, hogy a vegzett terme15

munka ut6n jutalmazza a tanulokat, illetve hogy harmad~vben sZ8k

munkasberben foglalkoztassa oketo A tanulok szakmunkasb~rbenV8

10 foglalkoztatasanak lehetos~ge egy hasznos eszktizt k~pezhet 8

vallalati munk~tigyi vezetok kezeben. Alkalmazasaval modositani le

het a fizikai allomany l~tszamat ~s a vallalati berszinvonalat$

A RABA-ban azonban, a vallalat m~retei miatt ez a k~rd.~s igy nem

jelentkezik o Erdemes megjegyezni, hogy a tanulmanyi oszontdij +

munl{avegz~s utani jutalom + tarsadalmi osztondij egytittes ossze

ge gyakran magasabb, mint a szakmunkasber + tarsadalmi osztondij,

ez~rt a tanulok szamara nem feltetlentil kedvezobb, ha szakmunkas

berben foglalkoztatjak oketo

A vallalati oktatasi foosztaly tigyel arra, hogy a szakmunkas

berben foglalkoztatottak jovedelme ne legyen kevesebb, mintha

"egyszer«" tanulok maradtak volnao

Az iskolai vezetok nem tartjak szerencsesnek a tanulok ilyen

nagymert~kff penzbeni juttatasait, ugyanis a jelenlegi rendszer

szerint a fiatalok tanula korukban 2 heti munkaval kozel annyit

"keresnek", aunyi p~nzt kapnak 1 honapban, /osztondij/ak/ + szak

munkasber, illetve munkav~gzes utani jutalom/, mint fiatal szak~

munkask~nt I havi munkaval, amikor pedig mar a feleiossegtik is

nagyobb Q Elfogadom v~lemenytiket, miszerint ez az aranytalansag

elobb-utabb fesztiltsegekhez vezethet.

A p~ldak azt mutatjak,hogy a vallalat szamara a tanulok meg

szerzese az elsodleges c~lo A specialis k~pz~st kapott fiatal meg

tartasa mar egy kesobbi kerdes o
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A 4 + l-es gyakorlatcentrikus szakmunkaskepzesi elkepzelesek

miniszteriumi elutasitasa utan a RABA az tizemi tanm6:helyi. kepzes

fele fordult o

A RABA 1981-84 kozott ket tizemi tanm«helyt !Szerszam Gyaregy

seg; TMK Gyaregyseg/ hozott letre, ezeket a termeles kozvetlen

kornyezeteben alakitottak ki, aterme16helyek szomszedsagaban•.

Kezdetben a 11 0 es JII g eves tanulok gyakorlati kepzesi helyeti1

szolgaltak o

Az Uzemi tanmahelyi kepzes kortilleleinte, azindulaskor !

szaIDos problema jelentkezetto Ezek tUlnyomo tobbs~g-6t napjainkra

lektizdotte a vallalato Folidezestiket azert tartom megis fontosnak,

hogy lassuk, hogyan valtozott az tizemi tanm~helyi kepzes 1981-84

kozottt!)

Az iskolai tanmffhelyi kepzeshez viszonyitva az tizemi tanmdhe

lyi kepzes sajatossagara, fogyatekossagara, ke~detben tabben /is

kola, ~egyei tanacs m«ve1odesi osztalya, vallalati ifjusagi par~

lament/ folhlvtak a figyelmet Q A megyei tanacs m«velodesi oszta-

:,lyanak szakfeltigyel'{>je szerint: "Amunkafeladatok nagyon egysi-
\, )

kliak, csupan nehany aIapmffvelet elvegzeset kivanjak meg a tanu-

lokt61 o, Solf a nagysorozatu munka is, amelyek csak reszben igazod
nak a tanterv e16irasaihoz~nlO

A problema megertesehez tudnunk kell, hogy az tizemi tanmlfhe

lyi kepzes kereteben foly6 munkat az eg~sz vallalat tevekenysege

nek szerv~s reszekent kezelik.A tanulok letszamat a vallalati

letszamba, varhato teljesitmenytiket a vallalati osszkapacitasba

bekalkulaljak, aszerint bontja Ie a feladatokat szamukra a prog

ram-osztalyo Ezzel kapcsolatban tanulsagos a 400-as szakmunkas

kepzo iskola igazgatojanak 1982-es velemenye:

"A tanm({hely ~unkaval torteno ellatasa a gyaregysegi progr~m

osztaly terhelese 'alapjan tortenik Q A programosztaly olyan munkak

kal terheli ole a tanmffhely kapaci tasat, amely munkak a napi fel

adatok vegrehajtasahoz szUksegesek Q A programosztaly nem valogat

a gyaregysegi meglevo feladatok koztil olyan feladatokat, amelyek
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Ez azt jelenti, hogy hosszu tavon a gyakorlati kepzes egyre

kozvetlenebb modon kapcsolodna a termelesi folyamathoz o IRa le

teznek is esetleg vitak a vallalaton beltil arrol, hogy az 1 0 eves

alapkepzes idoszakaban mennytre celszer([ tizemi tanmffhelyekben ok

tatnt a fiatalokat, bizonyosra vehet5, hogy a kerdest mar eldUn

tottek o S ez a k~pzesi irany, ami fele a vallalat hal~d, a szakmun

kasok korai specializaciojanak iranya o Ugyanakkor a vallalat nem

mond Ie a szakmai alapok megfele15 lerakasarol sem: Ugy ttinik, a

vallalatnak - legalabbis ebben a munkaerohianyos idoszakban 

specializalt szakmunkasokra van inkabb sztiksege Q A gyartosori

szakmunkaskepzestol peldaul azt remeli a vallaIat, hogy tobb job

ban folkesztilt fiatal valasztja majd a gyartosori munkato

Az liz'emi tanm({helyi kepzes szamos bizta to eredmenyt hozott

a vaiialat reszere o A komplexertekeleshez tovabbi vizsgalatok

sZiiksegesek o

Az oktatasi foosztaly emlitett munkaanyagaban mint lehetoseg

megfogalmazodott a szakmunkaskepzes vonatkozasaban a teljes el

meleti es gyakorlati kepzes atvetele Iso A ~pniusi javaslatok

azonban ertheto modon nem tertek erre vissz~:: A vallalat egyelo

re v&rakozo allasponton van ebben a kerdesbenQ

4. Nehany gondolat a RABA szakmunkaskepzesi torekveseinek eddigi

tapasztalatai alapjan

A RABA-nak a szakmunkaskepzes rendszerebe vaIn beavatkozasi

igenye egy a vallalat munkaeroforrast bovito torekvesei koztil,
ami a tobbi torekves eredmenyessege vagy eredmenytelensege altaI
determinalt.

A Bevezetoben emlitett kiserlet meghirdetesere egy olyan ido

szakban kertilt sor, amikor nehany nagyvallalat reszerol igen eros

igeny mutatkozott a szakmunkaskepzes korszer({sitesere, a vallala

ti igenyekhez valo kozelitesre. Varhato volt, hogy az oktatastigy

sZlvesen veszi, ha vallalati penzforrasokat erosebben aktivizal

hat az oktatasi celok megval6sitasa erdekeben 9 Azt azonban nem

lehetett tudni pontosan, hogy az eroviszonyok hogyan alakulnak, es
milyen feladatokat milyen feitetelekkel ad Ie az oktatastigy a val-
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la1a tok ha. taskorebe" Egy ilyen idoszakban probalkozott a RfillA egy

maximalista javaslattal, 1 vegUl i.s akkor meg "tul16tt" a

oe1011 0

A RABA eloreszalad6 i fogadtatasanak er
lembe kell vennUnk az e temaban sztiletett hiva~alos

sakat"

lesehez figye

1 foglala-

Az MSZMP KB 1982 aprilis 7-i hatarozata a kovetkezokeppen fog

lalt allast:

itA szalununkaskepzesben novelni kell az tizemek, vallalatol{,

szovetkezetek erdekeltseget es felelosseget o A szakmunkaskepzo

iskolakat - ahol ennek feltetelei megteremthetok - a nagytizemek

anyagi .... technikai -bazisara kell telepiteni, illetve azon kell ma

kodtetni Q
ul2

A kozoktatas fejlesztesi programja /1984 rnajus/ csak annyiban

lep ezen tUl, hogy mintegy feladatkent megfogalmazza:

"Jogi lehetosegek megteremtesevel es penztigyi osztonzessel

e16 kell segiteni, hogy a nagyvallalatok - a maguk es mas tizemek

szakmunkassZtiksegletenekkielegitese celjabol - szakmunkaskepzo

iskolakat tartsanak fenn.,,,13

Egy evvel kesobb mar vilagosan latszik, hogy a jogi lehetose

gek megteremtese es a penztigyi osztonzes kialakitasa .... hosszu

folyamatnak 1gerkezik.

A vallalati iskolafenntartas felteteleinek, kriteriumrends~e

renek a kidolgozasa meg varat magara e Meg nem dolt el, hogy mi

lyen vallalati termelesi-gazdalkodasi erdekek kielegiteset segit

hetik majd egyszer a vallalati iskolak, hogy milyen mertek« alla

mi tamogatast kaphatnak, s hogy modosithatjak-e, s ha igen meny

nyiben a szakmunkaskepzes jelenlegi tartalmi kereteit.

A RABA elutasitott javaslatai igen eros terlllelescentrikussa

got es a'mielobbi munkaerokotodes kialakitasanak szandekat mutat

take Az alapszakmai kepzest mar ma is megkiserli kozvetlen terme

lesi sZliksegleteinek alarendelni, szabadahb kezzel va16szinitleg

meginkabb azt tenne Q Az is egy~rtelm«, hogy az iskolafenntartas

ban a legnagyobb vonzoerot a tanula letszam novelese es a tartal

mi kerdesekbe valo beleszalas remenye kepezi, anelktil a RABA pl.

nem vallalna iskolafenntartast@
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A vallalatok szakmunkaskepzessel kapesolatos tevekenysegeben

8zonban egyelore, a gyakorlati oktatas marad a k~zponti helyen o A

RAnA tizemi tanmi'fhelyeiben folyo gyakorla ti okta tas sok vallala t

szalliara j elenthet mintat o A RABA-ban megismert tizemi tarimUhelyt

kepzes akkor teljesiti jol feladatat, ha meg tud felelni annak

a kovetelmenynek is, hogy elegenda jol konvertalhato, konnyen

a.t- es tovabbkepezheto munkaerat bocsat ki. Az tizemi tanm«helyi

kepzes a mindennapi termelesben "vizsgazik", ,ezek koztil jelento

sebb az, amikor egy 'uj technologiat vezetnek bec S a RABA-ban

mar a robotok kora sem a belathatatlan java.
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IV.

MELLEKLETEK
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I'es az

1981~ majus 1 a Vasas S zervezet Kozponti Vezetosege-

nel til~s~n egy lasfoglalast tak meg, es -fogadtak el o

Ettal a dokumentumt6l vette kezdetet az a folyamat, amely a szak

munkaskepzes teren kis at! jelleggel egy uj oktatasi tervet

~ogalmazott meg, -as t helyen, a Ganz-Mavagnal es a Magyar Hajo-

as Darugyarnal tan is kezdodott a kiserleti jelleg« ok-

tatas g Az Allasfoglalasbol a kovetkezofobh temakat sztiksege,s

megemlitentink~ !Az titemterv osszessegeben 10 temakort erintett,

ebb51 a kovetkezo 4-et emeltem ki~ mint olyanok, amelyek kozvet

lentil kapcsolodnak jelen'vizsgalodasomhozo!

Meg kell vizsgalni a szakember utanpotlas tervezesenek ker
de se t:

Ie A palyavalasztas tertileten /bizonyos hiany szakmak ira

nyaba valo orientalas sztiksegessege!o

2e> A szakember kepzes tertileten:

.... "Vilagnezeti alapismeretek" Co tantargy oktatasanak

esetleges bevezetese /ebben kesobb nem sztiletett dowtes,
mivel a kozepiskolaban'megsztintettek ennek a targynak

az oktatasat!Q

- A gy,akorlati kepzes kertiljon ..... a kiserletkeppen .... a

szakmunkas tanulokepzest ellata hehany nagyvallalathoz Q

- A szakmai gyakorlatra forditott oktatasi ida novelese,

illetve annak megoldasa, hogy az ~ napos munkahetre valo
atallassal ne csokkenjen a szakmai gyakorlat ideje Q

3. A palyakezdok munkahelyi beilleszkedesenek megvizsgalasa,
helyzettik javita8a~

4<1> A felnott kornak kepzese, tovabbkepzese:~t:e:fen /szakmai

oktatasi dokumentumok korszerasegenek vizsgalata/ Q
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a t:

idokoz--

Vizsgal,ja meg a

Miniszterium

a szakemberutanpotlas,

t orszagos viszonylatra tekinte

..,. M({velodesi Minisz

ben meg~zUntl es az

helyzetet es

- A SZOT-ot, hogy tUzze
szakemberkepzes helyze

tel o ..

- A KISZ KB-t az 'egytitqj~~~~,V

- A Magyar Radio es a

megkommunikacios e

munka bemutatas

gertQ

Magyar Tel z e1nokeit, hogy a to

tegyenek tobbet a fizikai

, a nagyobbfok~ tarsada1mi e1ismertse-

.. '

Az A11asfog1a1 t az Intezkedesi Tervet a Vasas Szakszer-

vezet e1noksege megktildte a Fovarosi iS Q

Az Al1asfoglalas es Intezkedesi Terv alapj a Mavelodesi

Miniszterium dontott a' s~r1et ar61@ Vasas Szakszer--

vezete1noksegenek javaslata nem erte varatlanul a s~teriu-

mot, mar 1981 elott is foglalkozott a sel a minisz-

terium, hogy a vallalatok hataskoret j a szakmunkaskepzes .....

beno A legfobb kerdes az volt, hogy a es az iakola kij-

zotti munka~egosz 'Iigy a1akuljou, hogy a kepzes szintje ne

csokkenjen Q / Ke a klserletet a Ganz es a Raba reszvetele-

vel ~epzeltek o 1981 szeptember a Rabanal egy "kis '! klserlet

indult azzal, hogy a l\fU've1odesi Minisz hozzajarulasaval a

vallalat hatask~re novekedett a gyakor1ati oktatas ~ Ez a

nkis" klser1et azota is folyamatban yang 1982 februarjaban kon-

zultalt a Raba es a Mavelodesi Minis a "nagy" kiserlet be-

inditasarol@ A Raba egy
----~~-_._----_..._--------

tatas formaj6 kiserletet vallalt volna. Ebba a miniszterium nem

egyezett bele, i a visszalepett, es kereste meg a

Mavelodeci Miniszterium a Magyar Raj es Darugyarat~ Ez a va11a

1at vallalta a kiserlet lebonyolitasat Q A Ganznal 1982 szeptem-

bareben, az MHD~nal 1983 szep indult az elso k1serleti

eVfo1yam~ Az egyes eves szta1atok a ser1et iranyat

helyesnek lteltek meg a sz 0



A miniszteriumban a kovetkezokeppen haiaroztak meg a kiser~

let tartalmat: az iskola es a val.l,al,l:tt .~o~o.t.t ,8 gyakorlati okta

taB szervezeseben es t.:r.anyi.tasa~a~,..t.e~.t.e..telek ,biztosi tasaban,
koltsegek viseleseben,a megosztas olyan tovabbfejlesztese, hogy

- ., - , , ' . - . . . -.

novekedjek ~ vallalat szerepe a kepzesben. Vagyis a v'llalat be-
folyasa novekedjek:

- a gyakorlati oktatas tartalmaban,
- a kepzes szervezeseben,
- a kepzes iranyi tasaban'o

Tovabbi eel: a kiserlet tapasztalatait ki kell terjeszteni
a kis es a kozepvallalatokra iS e Megvizsgalni, hogy ezeknel a
vallalatoknal mennyiben valos:lthat6 meg a szakmunkaskepzes atala
ki tasa o / A Mitvelodesi Miniszte~tumban a k:lserlettel foglalko,zo
eloado utalt az itt jelentkez6 problemakra o 1945 elott,amikor
a legtobb szakmun.kastanu16 volt" akkor is kevesetkepeztek a val
lalatok, sok kis va11a1at ezt .t;t.kepzest netn tudta e1vegezni; ker,
des" hogy a mai kisvallalatok ~nnek mennyire tudnak megfele1ni o /

A'va1lalat es az iakola: kozotti uj felad.atmegosztas:

I. II. evfolram jalap as alapszakmai kepzesl:

- a pedag6giai, m6dszertaiji itnlnka ira:nyitasa az .iskola
h~ taskorebenmarad;'

- a vallala t ha taskore kf'terj(Jd':al a t~rgyi fel tetelek
megteretntesere aSfejleszte~seife/aholavallalati tan

rn(fhelyeke t has zuait~.ot: .elbIigls.£gy vo1t/, b / rna'..

szaki - termelesi tevekenyseg iranyitasa fez az ujdon
sag/ •

III. eVfolyam:

- A gyakorlati oktatas teljes iranyitasa a vatl'alat ha
taskorebe kertil o

- Az iskola nem iranyit, olyan feladatokat lat el, ame
lyeket nem lathat e1 a vallalat e Mivel a tanulok ebben
az evben is tanuloviszonyban maradnak /ennek a fontos
sagat a kiserlet kezdetekor kiemeltek/, az iskolalat
ja el' a tanuloi jogok kepviseletet es a fegyelmi jogkor
gyakorlasat. Fel kell kesztilni arra az esetre, ha a
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vallalat terUleten van valami problema a tanu16val, a

dontes 8Z iskola hataskoreben maradjon Q Mindennek a mi

niszterium szerint a kis- es kozepvallalatok vonatkoza

saban altalanosithato tapasztalatoknal lesz jelentosege.

- Ebben az evben nyilik lehetoseg'a specialis szakelmeleti

kepzes kiege~zitesereo A tantervrt a miniszterium adja

ki, a vallalat ~ tanterv modositasi javasta~ait decem~

ber 15-ig beadja a miniszteriumnak, ahol januarban jova
hagyja /esetleg m6dositassal/ o Ez csak a szakelmeleti

kepzes teren tett modositasokra vonatkozik, a gyakorlati

oktatas kiegesziteset~ kell beterjeszt~nio Az oktatas
gyakorlati tartalmat tehat teljes egeszeben a vallalat

hatarozza megl)

A vallalat mas vallalatok szakmunkastanuloinak a kepzeset is

vallalhatja, amely~k szakmahoz nem rendelkezik oktat6val, ahhoz

az iskolatol kell kernie o A miniszterium figyelemmel kiserte az
MIID....nal lefolyt egy evet Isajnos ez a folyamatos konzultacio mas

szervekkel nines meg,8 miniszterium ujra kerte a Fovarosi Tanacs.

feltigyeletet akiserletre/, as ugy itelte meg, hogy a kiserletben

resztvevo felek, a 26-os szo Ipari Szakmunkaskepzo Intezet es a

Magyar Haj6- es Darugya~, elegedettek egymas tevekenysegevel o /A
vallalatnak egy proble~aja van, hogy tobb tanu16t szeretne, ez
azonban nem a kiserlet celja o / Hogy a kiserlet eddigzokkenomen

tesen folyt, az nagyreszt annak is koszonheto, hogy az elmult ida
szakban a 26oszo Szalrmunkaskepzo Intezet es az M:EID kozott nagyon

j6 egytittm«kodes alalrult ki, kis tulzassal azt is mondhatnank,
hogy a kiserlet egy letezo gyakorlatot "torvenyesitett", termesze
tesen a kiserlet ennel tabbet is jelent 9 hiszen lehetoseg nY11ik '

/a III Q evben! az elmeleti okta tas befolyasolasara is III •

A Ganz-Mavag es a 7.szo lpari Szakmunkaskep~o Intezetkozotti
egytittmtikodes es az egylittmtikodes javitasanak lehetasegei

A Ganz-Mavag Budapesten at szakmunkaskepzo intezettel tart
fenn kapcsolat6t, ezek egyike a" 7osz@ Oleg Kosevoj Ipari Szakmun
kaskepzo Intezet.
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A 7a szo Int~zet helyileg be~ptilt a v~llalat terUlet~re, mivel

az 'iskola epUletet a Ganz-Ma:va,gtol berlik eszmei osszegert o

Az Intezet f~hatoBaga a Fov8,rosi Tanacs Mtrvelodesi Foosztaly

Szakoktatasi Osztalya,, tetaat irany:ttasi jogot fel Uk a vallalat

nem gyakorolhat.,

A vallalat az intezet kozott aZ8vek soran kolcsonos j6 kap

csolat ala.kult ki, ~elyels6sorban az intezet kozelsegeb61 ~s kep

zesi profiljabol eredo Az intezet altaI kepzett szakmak mindegyike

re sztiksege van a vallala'tnak, ezal tal bazisiskolanak szami t szak

ember utanpotlasunkban o

A vallala1,. es a_~ int~~e...t kozottkia'lakul t kapcsolatok tovabberosi

tese ~rdekeben 1978-ban szocialista szerzodest !egytittmffkodesi meg

allapodast kototttink.

A megallapodas celja: elosegiteni a szakmunkastanulo kepzest,

tovabba az intezetes a vallalat kozott regota meglevo kolcsonos

j6 kapcsolatok tovabbfejleszteset o

A szerzodesben a vallalat,. biztositja aszakmunkastanulokep

zes targyi felteteleit" E calbol tizemben tartja esfejleszti a

vallalatnal meglevo tanm(fhely'eket, aioltat ellatja a kepzes fel te

teleihez sztiks~ges anyagf eszktizokkel ~s az oktat's erdek~ben a

tanmuhelyekhez m({szaki kisegito szemelyzetet biztosit, ennek kolt

sege event~ 4-5 millio Ft-ot tesz.ki"

Az intezet - avallalat bazisiskol'ja - ezzel szemben kiemel
ten kezeli a vallalat a.ltal benyujtott szakmunk'stanu16 letszam
igeuy biztositasat e

A szerzodesben foglaltaknak megfeleloen-a meglev6 j6 kap

eBolat ellenere -azintezet nem tudja bettilteni a ba~isiskola sze

repe,!o

Az intezet jelenlegi 800 fos tissztanuloletszamabol mindossze

237 fot- k~p,ez a'val"lalatl1ak az 1-111 0 evfolyamon, mely az osszes

letszamnak a 29,6%-at jelenti e

Velemenytink szerint egy bazisiskolanak, az ossztanulo let

szamhoz viszonyitva legalabb 60-70%-os beiskolazast kellene bizto
sitania a'v~llalat'~eleo

63



Tanacs

azt jelenti,
take S Z1 toI Bu-.

o es hegeszto
t kepzest

, hogy az

~ melyeknek egyi-

az Ikarusznak,
E" k' 'T' «;jI az • s za 1 u arm -

a felvonoszere .....

o Intezet szin-

zet a., a P'/<f.d3Z~

~j

Mint errs
ir6nY1t~sa lett
hogy harom szakmaban

dapesten c ·a 7.sz.

Megemlitendo meg
szakma is, melyekben c
a 7.szo Intezeten
Intezet kozel negyven
ke a Ganz-Mavag o '

A tenyek alaId ~n

a BKV-nak, a F6v~rosi

javitonak.stb o a
10, a hegeszto
ten bazisisko

s-

az

, hogy

i vaJla-

kozo
es a

ztink az inte
, valamil1t
es, magatar.....

tunk»j

A felsorolt

az intezat - att j

lat szakemberkepzesi

Az intezettel
osztalyzaro es
gakon valo reszvet
sen egyeztettink es megbee
munkafolyaman felvetodo
zet szervezeseben rendezett
'8 sza.kmunlnis8va to e
tasukkal ezt kierdemlo

kiterjednek a felnott szakmunkaskepzesre
ki az igenyeket,

tanfolyamokat
eti ke~ze~t az intezet ta

tanm«helyei-

Munkakapcsolataink
s. Mivel a rende

a vallalat az intezettel kozosen s"" ............ lUL<.'l.A. .. ~,.u. ......"1J

szervez; illetve lit te@ Az e

narai vegzik, a ti .
ben kapjak a gat6k~·
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Az int~zet a felvett tanu16kat cSBk annak a v'llalatnak k~

pezheti, am ely v~11alatot a j ehtkez5 kor'bbanmegjelolt, igy pl.

a Ganz-M~vagba azok a tanu16k jtlnnek, akik propaganda munk~nk hu

t~s6ra v~11alatunkat jeltllt~k mege Ezen tdlmen6en az int~zet a

bazisvallalatnak - adott esetben a Ganz-Mavagnak - csak az ugy

nevezett "szabaduszo fl tanulokat ajanlja fel f vagyis azokat, akik

a jelentkezesi lapjukon nem jeloltek meg gyakorlati munkahelytiket e

Areszlinkre beiskolazott 237 f6 tanulob61ezidiig 129 fo kotott

szerz6d~st vallalatunkkal o

Akis szamu trszabad'uszo" es a resztinlrre beiskolazott, meg

szerzodest nem kotott tanulok szerz6deskotese~ lenyegesen javita

na a helyzeten, de szamuk igy is a vallalatt igeny alatt maradna"

A beiskolazasi igenytink kiel.egiteise erdekeben az eddigieknel ha

tekonyabb propaganda munks sztikseges.

A sz,akemberutaupotlas es kepzes helyzetet vizsgal6 Vasas

anyag foglalkozik a vallalati on8110, sajat szakmunkaskepzo isko
la letrehozasanak lehetosegevel", A saja't szalnnunkasln3pzes a j elen

leginel feltetlenul to1;)b tanulot bi~tosft,ana reszUnkre, de nem va

gyunk meggy6z6dve arrol, hOgy e~ a le'tszamnovekedes olyan mertekf1

lenne, amely a m,egva16si tasr'a fordi tott kamoly anyag1 rafordi tas-

. sal aranyhan allna,es ez a val1alatnak rovid 1d6n belul megterul-

ne",

t " 'J' t '. .", IK, 1 ;.,Igesz .'0 , vasu .,1 J a:rJutls ZI3:re, 0= .•,~, ••~

a'anak reszben1 felolda-
felvon6szere16 he-

tanu16kep-

A kepzes bevezetesenek jogi va16 rendelkezesere meg....

allapodast kotottunk a M({ve1ouesi Mitiiszteriummales a Fovarosi

Tanaccsall/) E mega.llapodasban rogzitetttikmind a vallalat, mind az

Oktatasi Intezet feladatait, illetve a M«velodesi Miniszterium Mff
velodesi Foosztalyanak tranyit6 es a1 6' munltajat o A megalla
podasoszellemeben Egylittm((kodesi SzerzO'aest koto az elmeleti

kepzest biztosit6 70szg Ipari s'ZakrrnlIlkaskepz{1 Int~i~ettelg E szer

zodesben teljes r~szletesseggel hataroztuk m~g a kis~rleti kepzes

erdekeben kifejtendo vallalati es intezeti teendoket o Az intezet
tel ez iranyban az egyUttm({kodes megfele16 41
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elso......formaban

avallalatot job

szakmajukat jobban tu-

,hogy kis?rlet i

novekedeset,

kotodo,

eredmenye ~

nem sikertilta:kfse:rl

kat letrehozni t 8

olyah ,tanu16knal,lss
korlati k6pzesert
vallale. tunk tanuloi.'

Meg kivanjuk 'jegye

sorban nem a tanulok S~awauaA

banismer6~ss to,.

do tiatal szakmunkasokat

A.jtlv6ben - a jel

ig kialakult jo

~ztink a 7 g szo Intezet

egi i rendszer apj~n - az ezida-
solat megtartasaval tovabbra is torek-

1 va16 szoros egytittm«kodesre~

A-~~~~embe:r:~.!anp6~ l._~s t~rtiI e t,e__n-.-.;;;;f....;.o_I~¥_O........,.;;,k,,;..,;o;..;;·21;;...;0;..;;·8..., ...,.,;;;;;.,.;;..;.;;;;;.~~--:.__.......

lesztes~re ~ alabbi_~~s....;.e_t~t~a;..;;r~~~~~~~~~

- A vallalat es az intezet von z6si tebe' 216 altala-

nos iskolakban tovabb 1 l:~eps zeritsi tAni a vallala tnal

'honos es az intezet kepzett szak~akat.

Ennek erdekeben az aitalanos iskolak sztiloi ertekez!etein,

osztalyfonoki 6ra~n a 7Gsz~ zet tanarainak, szakokta~-

t6inak a bevonis 1 e16 I segiteni a palyav~laszt§~

e16tt ~116 t~11alatunk ~rdek~ben is helyes p~lya-

valaszt~s

- A jelenleg meg szerz st nem kottitt tanul6k szerz6desktit~

s~nek fokozas~ra a vallalatnak az intezet illeteke~ dolgo-
, '

olyan akci6programot kell kidolgoznia,

mine 1 'nagyobb s z~mu s ~erzode sko te s t val m=

zoinak segits

~mely ztositj8 '8

lalatunkkal e

- Meg kell szervezni, hogy a sztinid5s 6-7-8. oszt~lyos tanu
16k a, ny~ri sztine en okta tot, felligyelet Mellett bark~csola

s1 munkat,' szakkor jelleg({.tevekenyse~ot.veg~zhesseheka

vasipari szakmak megismerese es m'egszerettetese erdekeben o

- A jal °funkciona16 gyarl~togatasok-esapalyavalasztasi ki-

allftas mellett ismet meg si'erv~zni 'a valiala ti nyi tott

kapu akciot, ahol" a palyavalasztas elott ,a~16k kepet kaphat- "

nak a vallalat eleter51 t eik munkahelyerol~
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- A p'lyav~laszt~st mege15z6 idoszakban hirdet~sekke1, kti

Idnfele beisko1azast e1osegit5 propagandaanyagot ke11 biz

tositanunk a vellink szerzodesben al16 altalanos iskolak re-

Szakmunkastanulo l~tszam alakulasa

a Ganz-ual

Budapest 130 fo

Zalaegerszeg 26 fo

Matranovak 45 fa

Kiskunhalas 30 fo

Szentes _5 fo

236 fa

t,/A Ganz-tanmuhelyben tanulok szerzodeskotesei I-III G eVfolyam

/1983/

Szerzodest Szerzodest nem
kotott kotott

Budapest 158 149
Za1aegerszeg 75 8

Matranovak 119 3
Kiskunhalas 37 39
Szentes 10 --.2

399 208

Osszesen

307

83

122

76

-.!.2
607
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Ganz tanm{{hpJ.yeklH~n, Jlletve Uzemekhen gyakorlati oktat~ishan l'~

szestil0 tanu] 6k evfolyamonl{(~nti megoszl :isa /1983/

1 0 11 0 IlIa Osszesen
evfolyam

Budapest 139 101 67 307

Zalaegersz(~g 2 11 22 37 83

M~itranovak 111 112 39 122

Ktskunhalas 30 20 26 76

s zen t{~S _.5 8 6 19
231 186 177 607
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~egallapodas az MHD, a M«velodesi Miniszterium es a

Fovarosi Tanacs kozott

- Az MHD tudomasul veszi g hogy a nepszigeti telepen m«kodo

tanm({helyt /a tovabbiakban: Magyar Hajo- es Darugyar Kozpohti

rranm(fhelye/ a 26 g sz" Ipari Szakmunkaskepzo Intezet vallala tiba

zistanm({helyekent tizemel teti es az tizemel tetesevel jaro kotele

zettsegeit a szakmunkaskepzesrol szolo torvenyben es egyeb jog- .

szabalyokban meghatarozottak szerint vallalja o

- Az MIlD a gyakorlati oktatas teljes egeszeben torteno ira

nyitasat kiserletkeppen a kovetkezo negy szakmaban vegzi:

- vas- es femszerkezetlakatos,

- hegeszt(5,
kozponti fates- es csohalozatszerelo,

- geplakatos o

Ezt az iranyitast a harmadik eVfolyamon, a befejezo, specia

lis kepzesi szakaszban veszi at o

- A kepzes elozo szakaszaban laz elso es a masodik eVfolyam

alap-alapszakmai kepzeseben/ a gyakorlati oktatas iranyitasanak

es feltetelei megteremtesenek ~eladatait alapvetoen az eddig ki

alakult gyak~rlatnak megfeleloen a bazisiskolaval megosztva az

alabbiak szerint latja el:

a/ Az elso eVfolyamon az alapkepz.es a tan~{fhelyben kezdo

dikes egeszeben ott valosul meg.

A masodik eVfolyamon a tanulok valtozatlanul a tanmil

helyben, illetve a vallalatnal folytatjaktanulmanyai

kat /a vas- es femszerkezetlakatos es a hegeszto szak

maban a kepzes tovabbra is a tanm«helyben folyik; a

kozponti fates- es csohalozatszerelo es a geplakatos

szakmaban a vallalat csoportos kepzesre kialakitott

tizemegysegeiben folytatodik a kepzes/ Q
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A harmadik eVfolyamon mind a negy szakmaban a beiskola

zo vallalat Uzemeiben /tizemegysegeiben! egyedi kepz~si

formaban - gyakorlott szakmunkasokhoz beosztva - valo

suI meg a tanulas es keszUlnek fel a fiatalok a szak

munkas vizsgara"

bl A vallalat az ervenyes tantervek tananyaganak es kove

telmenyeinek figyelembevetelevel gondoskodik az alap

es alapszakmai kepzes /1-11 0 evesek oktatasanak! tar

gyi felteteleirol, a tanm«helyben foly6 m«szaki-terme

lesi tevekenyseg iranyitasarol, azok felteteleinek to

vabbfejleszteserol Q

c/ Az I-II., eVfolyamon a csoportos oktatasi formaban reszt

vevo tanulok munkajanak iranyitasat es ellenorzeset az

eddigi gyakorlatnak megfeleloen iskolai allomanyu szak

oktatok, illetvea tanm({hely ml1szaki vezetoi latjak

el o Ebben a szakaszban a pedagogiai es modszertani mun

ka iranyitasa tovabbra is az iskola, a szakmai kepzes

iranyitasa a vallalat feladata o

d/ A harmadik evben a tanulok befejezo-specializalo kep

zese tizemi termelesi feitetelekkozott a szakma tanter

vet is figyelembeveve a vallalat sajatossagainak meg

feleloen, a vaiialat reszerol osszeallitott tematika

szerint folyik* Ebben a szakaszban a specialis szakmai

feladatok ellatasahoz sztikseges - a kozponti tanterv

ben nem szereplo - elmeleti ismeretek oktatasarol a

vallalat gondoskodhat. A tanulok gyakorlati kepzese a

vallalati specialis igenyeket is figyelembeveve a val

Ialat reszerol osszeallitott tematika szerint folyik

es tortenik gondoskodas a fiatalok szakmai fejlodese

nek ellenorzesere, tovabba az tizemi kollektivakba vala

beilleszkedestik elosegitesere.,

- Az MHD kotelezettseget vallal, hogy a mffvelodesi miniszter

altaI meghatarozott oratervet '/annak gyakorlati oktatasra vonat

kOZQ reszet/ es a tanev munkarendjet betartja, tovabba a gyakor

lati oktatas ellatasat az ervenyes jogszabalyban rogzitett e16i

rasoknak megfeleloen biztositja o Az oratervben a gyakorlati okta-
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tasra'biztositott oraszam egeszevel a vallalat rendelkezik Q A

lalat tudomasul veszi, hogy a - korabbiakban emlitett - tema

tika m6dositasi javaslattal csak a tanevet megelozo idoszakban
" ;P hI". 3]. I" k k"'l ' t ' 1elhet, legkesobb maJus .-1g es esa anna Jovatagyasa U an a -

kalmazhatja o

- Az MHD lehetov8 teszi es segiti a kizarolagosan iranyi

alatt foly6 gyakorlati oktatassal tisszefUggesben is a szakmai

8zakfeltigyelet munkajat, es megallapitasait felhasznalja gyakor

lati oktatasi tevekenysegeben~

- Az t-mo gondoskodik a tanul6k jogszabalyokban - a gyakorlati

oktatassal osszeftiggesben - meghatarozott juttatasairol es ked

vezmenyeirolo

- Az MHD gondoskodik a tanmahely tervszerff tizemeltetesehez

sztikseges iranyit6 es kisegito szemelyzet beallitasarol g

- Az MHD vallalja, hogy a tanm«helyeben folyo szakmai kepzes

targyi felteteleit az allami, vallalati erdekek es lehetosegek

figyelembevetelevel a korszer(f kovetelmenyeknek megfeleloen rend.....

szeresen fejleszti.

- Az MIlD a sajat igenyeinek elsodlegessege mellett, a tanmrr

helyi kapacitas lehetosegeit figyelembeveve a szabanforga negy

szakmaban m~s vallalatok tanuloinak kepzeset is va11a1ja, illet

ve biztositja"

- Az MIlD vallalja, hogy a tanmffhelyben folyo gyakorlati kep

zeshez a tanulok szakmai fejlodesenek, a munkara valo nevelese

nek elosegitese erdekeben a lehetosegekhez merten a tanmenethez

igazodo, a va11alat szamara hasznos munkat biztosit"
, 11'.1' , I" , J' J' I"- A tantervek egyerte1mu es eredmenyesebb megva1os1tasa erde-

keben a vallalat lehetosegeihez merten vallaIja, hogy a harmad

eves tanulokat tovabbra is egyedi kepzes kereteben csoportokban,

illetve tanula brigadokban - e10zetes iskolai j6vahagyassal 

telj9sitmenyberben foglalkoztatja, konkret produktiv munkan; val

lala ti szakembe"r, m{fvezeto iranyi ta.saval Q

- A vallalat tovabbra is hajlando a tanmahelyben tevekenyke

do intezeti allomanyu szakoktatok szamara munkajuk szinvonalasab

ba tetele, a vallalathoz vale kotodestik, egytittm«ktidesi keszse-
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giik fejlesztese erdekeben erk(jlcsi (~S anyagi el iSmt~rf~st biztosf

tanio

Igy az arra erdemes szakoktat6k az intezet vezetesenek e10

zetes j6v~hagy~sa alapj6n:

- nyeresegreszesedesben,

- a tanm(lhelyben vegzett produktiv munlnlk utan Cisztejn-

zesi lJerezesben,

- pedag6gusnapi jutalmazasban~

- vallalati tidfilte sben

- A vallalat az eddiginel rendszeresebb kapcsolatot es egylitt

makUdest k{v~n fenntartani a kiserleti oktatas bevezeteseben er

dekelt szervekkel:

Igy: a M({velodesi Miniszterium illetekes osztalyaval, a Fovarosi

rranacs VB M«velodesiigyi Foosztalyaval, a 26 0 sZQ Ipari Szak

rnunkaskepzo Intezet vezetesevel o

~ .A vallalat a gyakorlati l{epzes tertileten jelentkezQ specj_a=

lis igenyeinek kielegi tese, tovabba. a l{epzes szinvonalanak al ta

lanos novelese erdekeben vallalja, hogy az intezet sz~mara j61

kepzett, a szakm~jat j61 ismero, nagy gyakorlattal rendelkezo

tovabbi h~rom fo szakmunkast ad at szakoktat6nak e

. .f" . ,." . /1'. "- Az MIID a szakmunkasutanpotlas tervszeru bl.ztOSl tasa, nOv"e-

lese., valamint a tanu16knak a vallalathoz va16 jobb ktit6d~se ~r

dekeben egyreszt tovabbra is szeleskorffen alkalmazni kivanja a

tarsadalmi tanulmanyi szerzodes jal bevalt madszeret, masreszt a

kollektiv szerzadesben is rogzitett ktilonleges kedvezmeny-rend

szerrel kivanja segiteni a palyakezda fiatalok vallalati elhe

lyezkedeset, beilleszkedeset, a betanul~si ida zokkenamentesebbe

tetelet g

- A v~llalat sztiksegesnek tartja es a kiserleti kepz8s sike

res bevezetese egyik alapfeltetel~nek tekinti, hogy a tanml1hely

ben gyakorlati kepzesben reszeslilo szakmunkastanu16k vallalati

beisko15z~si r~szar~nya az eddiginel lenyegesen ma~asabb legyen

/minimum 60-65%/u



- l\ vallalat igenyli es a azt, hogy a szakmunkaskepzes-

hen erdekelt feltigyeleti sz ~ a M({'velO'desi Minlszterium, a.

F6v6rosi Tanacs illetekes sztalyai a ki et kapcsan kifej-

tett valla.lati. torekveseket, ke zeseket es anyagi erofe

szit~seket elismerjek, ertekelj 68 ezeket a lehetosegekhez mer

ten kompenzaljakc

;.A 26. sZo Ipar~~lnnun~askip~o Intezet hataskore es kotele

~~~i akfs~.mel1;e,!eb!t!!:

- Az intezet a vallalati ta,um-({helyt baziskent kezeli, let

szamtervezetet szakmai bontasban tudomasul veszi es azt az even

kenti elso eves beiskolaz6si keretbol teljes egeszeben koteles

biztosi tani 'ugy, hogy a tanm({helybe kihelyezett tanulok vallalati

beiskolazasi aranya minimum 6P-65%-08 mertek({ legyen Q

- Az intezet a kozpon ti" ~anm({helYbe beiskolazott tanulok sza

mara az igenyelrnek megfeleloen kollegiumiferohelyet biztosit •

.... Az intezet tudounlsul veszi, hogy a tanm(thelyben folyo gya

korlati kepzeshez megfel () szamu jol kepzett, allomanyilag hoz

zatartoz6 szakoktatot koteles biztositani~ A szakoktat6k mozgata

sa, kikerese, mindenegyeb tavolmaradasa esetenaz intezet kote

les a tanmtfhely vezetoi t ertesl teni, .tovabba helyettesitesrol

gondooskodni Q

- A tanm({helyben tevekenykedo szakoktatok pedag6giai, mod

szertani munkajanak sZlnvonalasabba tetele, kozvetlen iranyitasa

es ellenorzese celjabol az intezet koteles egy gyakorlati oktata

si vezetorol gondoskodni<ll

- Az intezet azelmeleti es gyakorlati oktatas osszhangjanak

megteremtese es eroslteseerdekeben bevonja az tizem szakembereit

a harmadevesek szakmai-~lmeleti /mindenekelott a szakmai ismere

tek tantargy/ oktatasaba", Az ela, eleven kapcsolat kialakitasa

es tartositasa er~ekeben a tanm{fhely vezetott meghivja tanulma

nyi konferenciaira, partnerkent kezeli, reszveteltiket biztositja.
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- Az in t (5 zeta va11 a 1a t t e r U] e ten dol go Z 6 (~ s a z i n t e7, p t :i] 10

m:1nY:llla tartoz6 szakolitatoktol megkdvetpli a vallalati rend, fc

gyel em 6s szo]alsok betartas~:ite

.- Az int~zet tudomasul Vf~SZ:i, hogy a lr(jzponti tanmtthelybe ki-
,. , , , , IF, • t'k 'helye7,ett allomanyaba tartozo szalfokta tok tanmuhelyl ,pve enysp-

gUk ide,jf.' alatt klitelesek a tanm(!hely vezet()"inek utaslt,:lsai.L V(~f.~

rchajtani es azoknak beszllmolasi kUtelezettscSggel tartoznak.

- Az intezet tudomasul veszi, hogy a bazisvallalat speci61is

szakmai igenyeinek ]rieleg:ttese celjabol - a harmadeves tanulok

eseteben elore j6vahagyott tematika alapj~in - specit:llis elmeleti

es gyakorlati ismereteket is oktat, melyben partnerln5nt m((kbeU.]{

ktizre, pedagogiai, esetleg targyi feltetelek biztositasa mellett o

- Az intezet es a vallalat az eddiginel is szorosabb egyUtt

m({kod(-~s alapjan koztis erofesziteseket tesz a palyavalasztasi es
beiskolazasi propaganda munka fokozasara, ktiltintis tekintettel a

nehezen bei.skolazhato szakmakra. E ktiztis munkanak, erofesz:ttes

nek eredmenyekent novekednie kell az iskolaba beiskolazott tanu

10k szamanak, s ezen kereszttil a tanm«helyben tanulok vallalatt

reszaranyanak.

- Az int~zet ~losegiti, hogy a vallalat - ttirekveseinek meg

feleloen - a tanulok minel sz~lesebb ktirevel ktithessen tarsadalmi

tanulmanyi szerzodest g

- Az iskola es a vallalat az I-II. evfolyam gyakorlati okta

tasanak - a fentiek szerinti - megosztott iranyitasat az eddigi

jo gyakorlatnak" az iskolai rendtartasban es rna,s felsoszint{( ren

delkezesekben foglaltaknak megfeleloen atalakitja es fejleszti

egytittm({kodeset Q

- Az iskola es a vallalat a harmadevesek kepzeseben kozoson

vegzend6 feladatok /pl. a tanulok munkajanak, fej16desenek ert6
kelese es elismerese, a szakmunkasvizsgak megszervezese, lebonyo

litasa/ eredmenyes megoldasa erdekeben :trasban allapodnak meg az

egytittm«ktides modjaira vonatkozoan o
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A minisztcrlum es a ~1{{velodesi F60sztaly elislneri. e kiserlet

pozitfv, e15remutat6 jelleg6t, s azt, bogy vegrebajt5s~va] a val

lolat fokozott anyagi, pedag6giai ~s adminisztrativ terheket v~l

1al o

- A vallalat szakmunkaskepzessel foglalkozo munkatarsai szak

mai fejlodesenek, szeleskdr« modszertani kitekintesenek fokozasa

erdekeben lehet6ve teszi reszveteltiket az ilyen temaj6 f5varosi

es orszagos ertekezletek, rendezvenyek munkajaban, illetve folya

matos konzultacios lehetoseget teremt szamukra az esetleg felme

rti16 elmeleti, gyakorlati problemak esetere.

- A feltigyeleti es iranyito funkcioja folytan a kiserlettel

kapcsolatosan szerzett tapasztalatait dsszegzi, es ezekrol taje

koztatja a vallalat vezetoseget~

- A vas- es femszerkezet lakatos, a hegeszto, a kdzponti flI

tes- es csohalozatszerelo es a geplakatos szakmakban f6varosi

viszonylatban elismeri a 26.sz o Ipari Szakmunkaskepzo Intezet ba

zis ~elleget, es ennek megfele16en az intezetnek a bazistizem,

illetve a terlilet mas lizemeinek igenye alapjan kialakitott min

denkori keretigenyeit engedelyezi o

- Iranyito es orientacios szerepe reven kdzrem{{kodik abban,

hogy az intezet a negy szakmaban megteremthesse es megtarthassa

bazis jellegeto

- A vallalati tanm{{hely tizemeltetesenek, fenntartasanak es

fejlesztesenek a kiserlet folytan fokozodo anyagi terhei enyhite

se erdekeben meltanY9Snak iteli es tamogatja a vallalat azon to

rekveseit, amelyek vagy a Szakmunkaskepzesi Alapbol valo nagyobb

reszesedesre, vagy a Szakmunkaskepzesi Alap kepzese soran a val

lalat megadoztatasanak csokkentesere, illetve teljes megsztintete

sere iranyulnak o Ilyen iranyti vallalati kezdemenyezes eseten

kesz kdzrem«kodni abban, hogy egyeztetett vagy ktiIdn velemennyel

ellatott javaslatot terjesszen e16 a miniszteriumban o
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- Jogosnak it~li ~s tudom~sul veszi, hogy a v~llalat mindad

dig, amig fokozott anyagi tehervallalasanal{ kompenzalasara sza

b41yozott lehet6s~gek nem alakulnak ki, a vallalati tanm«helyben

mas vallalatok szamara kepzett szakmunkastanulok oktatasi kolt

segeinek kb o lO-15%-at az erintett vallalatokt61 koltsegterites

k~nt megterittetbeti@

A M{(velodesi Miniszterium feladatai:

- A vallalat szakmunk~skepzesi tertileten dolgoz6 munkatar

sainak lehetove teszi a rendezeseben sorrakertilo, ilyen temaj'u

tertileti es orszagos ertekezleteken vala reszvetelt.

- A jelen megallapodasban rogzitett kiserletet figyelemmel

kiseri, es egy teljes eikIus /3 ev/ utan, az osszes erdekelt be

vonasaval elvegzi a tapasztalatok osszegzeset, majd a gyakorlati

megva16sitas ertekeleset az illetekes szervek ele terjeszti.

- A vallalat reszerol kezdemenyezett, a vallalat gazdasagi,

szakmai igenyei alapjan osszeallitott - az orszagos tematikat

erinto, vagy attal eltero - tematikai javaslatokat, amennyiben

azok pedagogiai, madszertani, szakmai szempontb6l elfogadhatak,

rovid atfutasi idovel velemenyezi es bevezetestiket klserleti jel

leggel engedelyezi~

- Jogosnak iteli a vallalat fokozott - nagyobb tehervallal~

sava~ aranyos - allami tamogatasat erkolcsi 'es anyagi oldalrol

egyarant Q

Ennek jegyeben:

al A Szakmunkaskepzesi Alap jelenlegi palyazati rendszereben

meltanyolja a vallalatnak az atlagosnalnagyobb teherval

lalasat$

bl A Szakmunkaskepzesi Alappal kapcsolatos - a M«velodesi Fo
osztaly altaI velemenyezett es eloterjesztett - esetleges

vallalati kezdemenyezest lehetosegeihez merten tamogatja,

es a megfelelo forumok, testtiletek ele terjeszti~
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