
S Z E M L E 

Diplomaszerző tervezés az Erdőmérnöki Főiskolán 
O S E P R E G I J Á N O S 

Minisztertanácsi határozat értelmében az 
1952/53. tanévtől kezdődően az egyetemeken 
és főiskolákon oklevelet csak az szerezhet, aki 
az Állami Vizsgáztató Bizottság előtt államvizs
gát tett, illetve — műszaki egyetemeken és 
főiskolákon, így az Erdőmórnöki Főiskolán is — 
diplomatervét sikeresen megvédte. 

Hogy mennyiben jelent a diplomatervezés 
bevezetése az erdőmérnökképzés terén előrehala
dást, azt az alábbiakban megpróbáljuk néhány 
főbb vonásban összefoglalni. 

A szigorlati rendszer idején a szigorló erdő
mérnök elkészítette szigorlati tervező feladatát, 
ami az esetek nagy százalékában a megjelent 
szakirodalom kivonatolásából, vagy egy térkép 
elkészítéséből állt. N e m is lehetett más, hiszen 
a szigorlati tervező feladatot a mérnökjelöltek 
szinte kivétel nélkül a Főiskola székhelyén 
végezték anélkül, hogy a terepre, vagy üzembe 
egyszer is el kellett volna látogatniuk. Majd 
a szóbeli szigorlati vizsgán a mérnökjelölt a 
már egyszer letett vizsgát megismételte. Ez a 
szigorlati rendszer az erdőmérnökképzésben 
kevés lehetőséget adott arra, hogy a mérnök
jelöltet a gyakorlati életre készítse elő. 

Természetesen a fentiekkel nem kívánjuk azt 
állítani, hogy a régi szigorlati rendszerben a 
mérnökjelöltek komoly felkészülés nélkül sze
rezhettek volna oklevelet, csupán összehasonlí
tási alapként foglaltuk össze a régi szigorlati 
rendszer lényegét. 

A diplomatervezési rendszerben lehetőség 
nyílik arra, hogy a mérnökjelölt az üzemi élet
ből merített témát kidolgozva az üzemi életre 
készüljön fel. (Ez egyébként egyenes folytatása 
a 4 évig tartó kiképzésnek, amely m a már 
majdnem teljesen a gyakorlatnak megfelelően 
folyik.) De lehetősége nyílik a diplomaterve
zési rendszerben a Főiskola tanári karának azt 
is megvizsgálni, hogy a mórnökj elölt a gyakor
latban előreláthatólag hogyan fogja megállni 
a helyét, 4 éven át tanultakat hogyan tudja 
alkalmazni konkrét esetben. 
A fentiek alátámasztására példa az erdő

müveléstani tanszék által kiadott egyik téma : 
„Adott Állami Erdőgazdaság területén egy 

pagony erdőrészében található kb. 40 kat. 
hold kiterjedésű 10—20 óv körüli elgyertyáno-

sodott fiatalosból kiindulva a pagony hasonló 
állománytípusainak tisztogatását kell megter
vezni és a munkára a személyzetet betanítani." 

Az Erdőtelepítés- és Fásítási tanszék egyik 
feladata : „Adott Erdészet hullámtéri fásításá
nak megtervezése." 

De felsorolhatnánk az összes diplomatervek 
témáit, mind üzemi feladatot ölel fel, egyik sem 
oldható meg úgy, mint a régi szigorlati rend
szerben a szigorlati tervező feladat. A mérnök 
jelöltnek a rendelkezésére álló 4 hónap alatt 
tanulmányoznia kell a helyi viszonyokat, meg 
kell ismerkednie a helyi adottságokkal, azt 
párosítva az elméletileg tanultakkal kell kidol
gozni diplomamunkáját. Meg kell említenünk 
— közbevetőleg — az 1951/52. tanévben a 
jelenlegi diplomatémához hasonló szigorlati 
tervező feladatot adott egyik-másik tanszék. 
Természetesen az a rövid idő, ami a kidolgo
zásra rendelkezésre állt, nem engedte meg, 
hogy olyan alapos munkát végezzenek a mérnök
jelöltek, mint jelenleg végezni tudnak. 

A diplomaterv-témákat a legfontosabb 
szakmai tanszékek adták ki. így az Erdőmüve
léstani, Erdőtelepítés- és Fásítási, Erdőhaszná-
lattani, Erdőrendezéstani, Fatechnológiai, 
Erdészeti építéstani, Kémiai. A tanszékek 
témái, bár önállóak, az egyes témákban ha 
röviden is, de utalni kell, illetve egyes esetek
ben részletesen ki kell dolgozni a másik ágazat 
— a másik tanszék — szempontjait is. Például 
— szintén csak az Erdőművelési tanszék 
egyik témájára kell hivatkoznunk—: »Ad ott 
Állami Erdőgazdaság adott Erdészetében mint
egy 40 ha-t kitevő erdőrész állományából 
kiindulva az Erdészet hasonló állománytípu
sainak gyórítési terve dolgozandó ki. A tervet 
erdőművelési, fahasználati, pénzügyi és munka
szervezési vonatkozásban kell elkészíteni«. így 
a mérnökjelölt bármely tanszéken is készíti 
diplomatervezési feladatát, annak, ha például 
gópesítéstanból készíti is azt el, meg kell felelnie 
mind erdőmüveléstani, mind üzemszervezés-
tani vonatkozásban is. Biztosított tehát, hogy 
a hallgató, ha esetleg eddig öncélként is kezelte 
az egyes szaktárgyakat, a diplomatervezés 
ideje alatt meg kell tanulnia az összefüggéseket 
megkeresni. 



A diplomatervezés ideje alatt a mérnök
jelölt nem maradhat természetesen magára. 
Sok helyi adatra, helyi szakemberek tapaszta
latára van szüksége ahhoz, hogy akár egy erdő
feltárási, akár egy üzemtani vagy bármely 
tanszék által kiadott feladatot elkészítsen. 
A mérnök-jelöltnek üzombeni támogatására 
gyakorlati tapasztalati tények átadására és nem 
utolsó sorban ellenőrzésére is, a helyi szakembe
rek közül instruktorokat kértünk fel, kiknek 
feladata az említetteken kívül meggyőződni a 
mérnök-jelöltek kezdeményező, szervező képes
ségéről. (Csupán ez az egy tény is mutatja a 
diplomatervezés és a szigorlati rendszer közötti 
óriási különbséget.) Az üzemi instruktorok 
feladatuk elvégzésével nagy mértékben tudják 
segíteni az idei diplomatervezésünk sikeressé
gót, ezért e helyen is felkérjük őket, a Főiskola 
által megadott szempontoknak megfelelően 
az alapos munkára. 

Röviden nézzük meg, milyen előnyöket 
biztosít a diplomatervezés a mérnökjelöltek 
számára. 

A szigorlati rendszer szerint végzett fiatal 
erdőmérnök oklevelét megszerezve rendszerint 
vagy erdészetvezető, vagy helyettesi beosztásba 
került. H a jó gyakorlati szakemberekkel dol
gozott együtt, a kezdeti botorkáláson hamar 
átlábolt, hamarosan megtalálta helyét az üzem
ben és tudta gyümölcsöztetni a 4 évig tanul
takat. Ellenkező esetben, különösen ha vezető 
beosztásba került, mivel üzemi tapasztalatok
kal nem rendelkezett, nehéz feladatokkal kellett 
megbirkóznia. 

A diplomatervezési rendszerben mindezt már 
eleve elkerüljük. A mérnökjelölt az erdészetet 
mint főiskolai hallgató ismeri meg. Konkrét 
feladata van az üzemben, biztosított, hogy a 
helyi szakemberek foglalkozzanak vele. Az első 
megoldandó üzemi problémáját, a diplomaterv 
feladatát, a megvalósítás előtt üzemi szak
emberekből és főiskolai tanárokból alakított 
bizottság bírálja felül, megmutatva a jelöltnek 
hol helyes, vagy helytelen az elgondolása. 
Ez a mérnökjelöltnek, amennyiben jól oldotta 
meg feladatát, olyan önbizalmat ad, hogy 
akár vezetői beosztásba kerülve is sokkal 
magabiztosabban nyúl az egyes üzemi kérdé
sekhez. 

Végül, de nem utolsó sorban néhány szó
ban meg kell emlékeznünk a diplomatervezés 
megszervezéséről. A diplomaterv témákat a 
Főiskola tanszékei az üzemi kívánalmaknak 
megfelelően összegyűjtötték, azokat a, hallgatók
nak a kölcsönös megegyezés elve alapján 
kiadták, majd utána figyelembe véve a hallga
tók egyéni felkészültségét, részleteiben —• nem
csak címszóban —• kidolgozták a tervet. A hall
gatóknak az utolsó félévben volt idej ük a témá
jukhoz szükséges szakirodalmat összegyűjteni, 
azt tanulmányozni, mielőtt az üzembe mentek 
volna. Az Erdészetekben, Erdőgazdasági ipari 
vállalatoknál a mérnökjelöltek 4 hónap alatt 
begyűjtik a diplomamunkájukhoz szükséges 
adatokat, elvégzik a szükséges méréseket stb., 
majd egy hónap alatt a Főiskolán azt kidolgoz
zák és felkészülnek annak megvédésére. Itt 
kell megemlítenünk a mérnök jelöltek által 
felvetett azon problémát, hogy sok a rendel
kezésre bocsátott 4 hónap. H a figyelembe 
vesszük, a diplomaterv feladat megvédése 
nem azt jelenti, hogv a megvédéskor csak a 
diplomamunkáról kell »elbeszélgetni«, hanem 
azzal kapcsolatos bármely kérdésre is vála
szolni kell, akár az első, akár a negyedik év
folyamon tanulta azt a hallgató, megállapít
hatjuk, nem sok a 4 hónap. A jelölteknek szi
gorúan alkalmazkodniuk kell ütemterveikhez, 
mert különben nem lesz elegendő az egyesek 
szerint túl hosszú diplomatervezési időszak 
sem. A mérnökjelölt diplomamunkáját a szak
tanszék vezetőn kívül megbírálja egy üzemi 
szakember, aki a helyi adottságokat részletesen 
ismeri — majd utána kerül a diplomamunka 
a szaktanszékvezető kezébe. A diplomatervek 
megvédése Állami Vizsgáztató Bizottság előtt 
történik, melynek tagjai a Főiskola tanárai és 
az üzemi élet kiváló képviselőiből tevődnek ki. 

A minisztérium Felsőoktatási osztálya, vala
mint az Erdőmérnöki Főiskola bizakodással 
tekint a diplomatervezés elé. Biztosan tudjuk, 
hogy mérnökjelöltjeink megértették a diploma
tervezés fontosságát, alapo3 munkát fognak 
végezni, jól felkészülnek annak megvédésére, 
így kívánjuk elősegíteni azt a törekvést, hogy 
fejlődő erdőgazdaságunknak olyan erdőmérnö
köket adjunk, akik a munka végzésében az 
oklevél megszerzése után hamarosan jól meg
állják helyüket. 


