1029/1971. (VII. 3.) Korm. számú határozat
az ifjúság számára nyújtott pályaválasztási tanácsadás továbbfejlesztéséről

Annak érdekében, hogy a fiatalok intézményes támogatást kapjanak a képességeiknek
leginkább megfelelő élethivatás megválasztásához és hogy tovább javuljon a társadalom
szakemberszükségletének tervszerű kielégítése, a Kormány a következőket határozza:
1. A pályaválasztási tanácsadást a népgazdasági tervekre alapozva az egyes ágazatok és
területi egységek szakemberszükségletének figyelembevételével kell végezni. A
tanácsadói munka egyfelől a népgazdasági érdeknek megfelelő irányító hatás
érvényesítése, másfelől a munkaerőszükségletek és a fiatalok személyi adottságainak,
képességeinek minél jobb összehangolására törekedjen. Mindennek érdekében
fejleszteni szükséges a pályaválasztási tanácsadás tudományos megalapozását és
szervezeti kereteit.
2. A pályaválasztási tanácsadást az általános és középiskolákban folyó oktatási és nevelési
folyamat szerves részévé kell tenni. Rendszeresen gondoskodni kell a pályaválasztási
felelősök szervezett felkészítéséről és továbbképzéséről. A pályaválasztásra való
felkészítést már az általános iskola alsó tagozataiban meg kell kezdeni és az 5. osztálytól
tervszerű és folyamatos pedagógiai munkává kell fejleszteni. Oda kell hatni, hogy az
iskolák tevőlegesen segítsék a fiatalok pályaválasztását, illetve pályakezdését. A
pályaválasztási tanácsadást szolgáló iskolai foglalkozások keretein belül fokozott
figyelmet kell fordítani a munkásszülők gyermekei képességeinek megismerésére és
kibontakoztatásának elősegítésére.
A művelődésügyi miniszter gondoskodjék arról, hogy valamennyi pedagógusképző
intézmény oktatási programjába a pályaválasztási tanácsadás a képzés szerves részeként
beépüljön.
3. A pályaválasztási tanácsadás egységes elveken nyugvó és összehangolt megvalósítása
érdekében tovább kell fejleszteni, illetve teljessé kell tenni az erre szolgáló intézmények
területi szervezetét. A pályaválasztási tanácsadás szakmai irányítása a munkaügyi
miniszter feladata; e tevékenységét az illetékes minisztériumok és az érdekelt országos
hatáskörű szervek vezetőinek egyetértésével, valamint az Országos Pályaválasztási
Tanácsadás közreműködésével látja el.
A helyi pályaválasztási tanácsadó intézetek irányítását, valamint a szükséges
koordinációt a fővárosi, megyei városi és a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai az
illetékes szakigazgatási szervek és a megfelelő tanácsi bizottság mellett működő Megyei
Pályaválasztási Tanácsok útján látják el.
4. Az egészségügyi miniszter az illetékes tanácsoknak nyújtson segítséget a helyi
pályaválasztási tanácsadó intézetek szakorvossal való ellátásához. Az egészségügyi és a
művelődési miniszter, az iskolaegészségügyi hálózat útján biztosítsák a pályaválasztási
tanácsadáshoz szüksége pályaegészségügyi vizsgálatok elvégzését.
5. Az illetékes miniszterek, az országos hatáskörű szervek és az Országos Szövetkezeti
Szövetségek vezetői gondoskodjanak arról, hogy a vállalatok, intézmények, állami
gazdaságok, mezőgazdasági, kisipari termelőszövetkezetek, fogyasztási szövetkezetek
kapcsolódjanak be a tanácsok irányítása alatt álló pályaválasztási tanácsadó intézetek
munkájába és segítsék a körzetükhöz tartozó iskolák pályaválasztási előkészítő,
felvilágosító feladatainak ellátását, valamint, hogy a lehetőségekhez képest gazdasági
eszközökkel is támogassák e fontos tevékenységet.

6. A pályára irányítás, a pályaválasztási tanácsadás és az ezzel kapcsolatos propaganda
munkában törekedni kell a társadalmi és az egyéni érdekek összehangolására. E fontos
alapelv figyelembevételével történjék a tanácsot adó pedagógusok, a pályaválasztó
fiatalok és szüleik tájékoztatása, felvilágosítása a választható pályákról, a reális
lehetőségekről.
7. A Kormány felkéri a Kommunista Ifjúsági Szövetséget, a Magyar Úttörő Szövetséget, a
Szakszervezetek Országos Tanácsát, az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási Tanácsot,
valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsát, hogy nyújtsanak aktív támogatást a
pályaválasztási tanácsadás feladatainak eredményes megoldásához.
8. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a művelődésügyi
miniszterrel, az egészségügyi miniszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével, a
Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével és a pénzügyminiszterrel egyetértésben a
munkaügyi miniszter gondoskodik.
Egyidejűleg az 1027/1961. (XII. 30.) Korm. számú határozat hatályát veszti.

