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Béres János - Mészáros István: 

SZÖVETKEZETI ALAPISMERETEK 

a Nemzetközi Előkészítő Intézet hallgatói részére 

Már négy esztendeje annak, hogy az Országos Szövetkezeti Tanács 
irányításával a Nemzetközi Előkészítő Intézet közgazdasági és 
agrár szakirányú hallgatói részére tapasztalatcserés kirándu-
lásokkal egybekötött szövetkezeti alapismereti szemináriumot 
tartunk. 
Az előadásokat, a helyszíni szemléket és a kirándulásokat fa-
kultatív jelleggel rendszerint a tanév 9 hétig tartó harmadik 
szakaszában iktattuk be. A látogatottság változó volt, 34 és 
8 fő között mozgott. Az 1970-71. tanévben átlagosan 16, az 
1971-72. tanévben 19, az 1972-73. tanévben 16, az 1973-74. tan-
évben pedig 15 hallgató vett részt a foglalkozásokon. 
A szeminárium heti egy elméleti és egy gyakorlati órából állt. 
Az elméleti órán az illetékes terület szakelőadójának beszámo-
lója hangzott el, majd utána konzultáció keretében az előadó 
és a szemináriumvezető válaszoltak a feltett kérdésekre, és 
kiegészítették a tananyagot. Hasonló módszer érvényesült a hall-
gatóknál helyszíni szemlék és tapasztalatcserés kirándulások 
alkalmával is. Az utóbbiak - érthetően - nagyobb látogatottság-
nak örvendtek. 
A szemináriumot afrikai, ázsiai, latin-amerikai és európai hall-
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gatók látogatták. A legnagyobb érdeklődést a közgazdasági szak-
irányú hallgatók tanúsították. Az 1972-73. tanévben meghirdetett 
pályázatra az Országos Szövetkezeti Tanács négy hallgatót ösz-
szesen 1600 forint díjazásban részesített. Az elmúlt tanévben 
a kiírt pályázatra - az évzáró vizsgákkal kapcsolatos felkészü-
lési elfoglaltságra való hivatkozással - nem érkezett be pálya-
mű. 
Az 1973-74. tanévben a szeminárium tananyaga - hasonlóan az 
előző évekéhez - az alábbi témakörökből állt: 

- Bevezetés a szövetkezeti alapismeretekbe 
- A szövetkezeti törvény 
- A szövetkezetek a Magyar Népköztársaságban 
- Mezőgazdasági szövetkezetek 
- Ipari szövetkezetek 
- Fogyasztási szövetkezeti kereskedelem 
- Takarékszövetkezetek 
- Lakásszövetkezetek 

A szeminárium előadóinak törzskarát az egyes intézményeknél 
felelős beosztásban dolgozó alábbi oktatók alkották: 

- Dr.Béres János (NEI) 
- Dr.Göndör György (OKISZ) 
- Dr.Horváth József (SZÖVOSZ) 
- Mészáros István (SZÖVOSZ) 
- Radnóti Huba (TOT) 
- Dr.Szényi Gáborné (SZÖVOSZ) 
- Dr.Villányi László (SZÖVOSZ) 

Az előadások elhangzása után, a konzultációkon a hallgatók ér-
deklődése főképpen az alábbiakra irányult: 
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- A szövetkezetek és az állam kapcsolata 
- A termelőszövetkezeti fejlődés folyamata 
- A háztáji gazdaság szerepe és feltételei 
- A szövetkezeti dolgozók élet- és munkakörülményei-
nek, valamint anyagi érdekeltségeinek feltételei 

- Az önálló vállalatszerű gazdálkodás feltételei az 
egyes ágazatokban 

- A nyereség felhasználása 
A hallgatók az előadásokon kívül egyéni tanulás és tájékoztatás 
céljából szakirodalmi anyagot is kaptak, többek közt a "Szövet-
kezeti törvény" című kötetet, a "Szövetkezeti ismeretek" jegy-
zetet és az egyes szövetkezeti ágazatok lapjainak néhány példá-
nyát • 

é 

A szeminárium hallgatói egy budapesti, több szövetkezeti ágazat 
létesítményeit bemutató, és egy vidéki, ugyancsak több ágazatra 
kiterjedő tapasztalatcserés kiránduláson vettek részt. A meglá-
togatott szövetkezeti szervek vezetői által megtartott tájékoz-
tatók értékes kiegészítést jelentettek az elhangzott szeminári-
umi előadásokhoz. A kirándulások igen kedvező, baráti légkörben 
zajlottak le. A hallgatók nagy érdeklődést tanúsítottak a látot-
tak iránt. Szerencsés volt a meglátogatott szövetkezetek kivá-
lasztása is, így a részvevők a dinamikus szövetkezeti fejlődés 
számos fontos elemét és jelenségét ismerték meg. 
A szeminárium alapjában véve elérte kitűzött célját. A hallgatók 
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ízelítőt kaptak a rendszeres előadások hallgatásából, hozzászok-
tak a jegyzeteléshez, növelték politikai és gazdasági ismeretei-
ket, és nem utolsósorban bővült nyelvi készségük is. Betekintést 
nyertek a magyarországi gazdasági és társadalmi élet egyik jelen-
tős szektorába. Különösen a fejlődő országokból érkezett hallga-
tóknál volt tapasztalható a szövetkezeti élet iránti nagy érdek-
lődés. Mindezekről a zárókonzultáción beszámoltak, amit a hallga-
tók indexei tanúsítanak. 
A szemináriumi munka a Szövetkezeti Kutató Intézet részéről Dölle 
Attiláné, az OSZT részéről Mészáros István, és a NEI részéről 
Béres János irányításával folyt. 
Az eddig nyert tapasztalatok alapján ebben a tanévben a szövet-
kezeti alapismeretek módosított előadássorozatával és a helyszí-
ni tapasztalatcseréknek rövid előadásokkal történő kiegészítésé-
vel új szakaszt szeretnénk nyitni, hogy célkitűzéseink és eléren-
dő eredményeink az eddigieknél is jobbak legyenek. 


