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JÓL KÉPZETT SZAKEMBER -
FEJLETT ERDŐGAZDÁLKODÁS 

DR. GÁL JÁNOS 

A társadalmi-gazdasági fejlődés és a színvonalas szakképzés 
egymást kölcsönösen feltételező fogalmak. Ezért az erdészeti és 
faipari szakterületre irányuló felsőfokú képzés legfontosabb fel
adata az erdészeti-faipari termelésnek, az erdőgazdálkodás magas 
szintű elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatása, különös figye
lemmel a termelő szférában jelenleg is végbemenő, illetve a már 
napjainkban is előre látható jövőbeli változásokra. A fejlesztési 
tendenciák meghatározásakor elsősorban a felszabadulást követő 
időszakban szerzett szakoktatási tapasztalatokból, az erdőgazdaság
faipar távlati fejlesztéspolitikai célkitűzéseiből, a tudomány és 
technika hazai és nemzetközi fejlődési tendenciáiból kell kiindul
nunk, illetve ezek együttes hatását figyelembe vennünk. 

A II. világháborútól a 80-as évek elejéig terjedő időszakot kivételesen gyors 
gazdasági és műszaki fejlődés jellemezte. A kiéleződő társadalmi-gazdasági el
lentmondások a gazdasági növekedés ütemét fékezték ugyan, de a tudomá
nyos és műszaki fejlődés lendülete — ha más fejlesztési irányok kerültek is 
előtérbe — lényegében változatlan maradt. 

Az erdők államosítását követő időszakban a társadalmi és gazdasági közeg 
dinamikusan változott. Az erdészetben különösen érzékelhető volt az urbani
zációs folyamat, valamint az iparfejlesztési politika munkaerő-áramlást keltő 
hatása, amely az egyéb területeken éreztette a dolgozók szakképzettségének, 
műveltségi színvonalának és termelési kultúrájának emelkedését. Az erdészet
ben és az elsődleges faiparban foglalkoztatottak létszáma folyamatosan évi 
2—4%-kal csökkent. Közben végbement a vállalatok mértékbeli növekedése, 
ezzel egyidejűleg a fokozódó területi és termelőeszköz-koncentráció, kisebb 
mértékben a termelés szakosodása. Fejlődtek az erdőgazdasági és faipari gaz
daságok, a termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok és az egyéb intézmé
nyek közötti kapcsolatok (gazdasági társulások, termelési rendszerek, ipari 
egyesülések kialakulása és fejlődése) és egyre fokozódó mértékben integráló
dott az oktatás, a kutatás és a termelés. Ehhez járult a nemzetközi együttmű
ködés bővülése mind a termelésben, mind az oktatásban és a kutatásban. Meg
jelentek a fejlett technikai eszközök, a korszerű technológiai eljárások, az er
dészet területére is behatolt a kémiai, biológiai hatású anyagok tömeges al
kalmazása, a faiparban pedig a minőségre orientált mennyiségi termelés szem
léletének gyors elterjedése. Megkezdődött a számítástechnika bevezetése és al
kalmazása az erdészet és faipar, valamint az oktatás és kutatás több területén. 

Az erdészeti és faipari felsőoktatás a fentiekben vázolt főbb társadalmi-gaz
dasági folyamatok szabta követelményekhez igyekezett mindig rugalmasan al
kalmazkodni. Bár az 1948-ban végrehajtott háromirányú — erdőgazdasági, 
erdőipari, faipari — szakosodás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
azt néhány év után, 1952-ben megszüntetve az erdészeti és faipari felsőokta
tás mennyiségben és minőségben ki tudta elégíteni népgazdaságunk ezirányú 



igényeit. Ennek elismerését jelentette, hogy intézményünk már 1952-ben ön
álló főiskolai rangot kapott, majd a faipari mérnökképzés 1957-ben történő 
bevezetése, annak kellő színvonalon történő megszervezése és az intézmény
ben végzett oktató-nevelő és tudományos kutató munka eredményeinek elis
meréseként 1962-ben önálló egyetemi rangot kapott és működését ettől az 
időponttól kezdve Erdészeti és Faipari Egyetemként folytatja. Az Erdőmér
nöki és a Faipari Kar mellett 1972 óta irányítja főiskolai karként a székesfe
hérvári Földmérő- és Földrendező Üzemmérnöki Kart is. 

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium agrár felsőoktatást és ku
tatást irányító főosztálya az előzőekben ismertetett időszakban több helyzet
elemzést készített, amelyekben megállapítást nyert, hogy az erdészeti és faipari 
felsőoktatási rendszer az erdőgazdálkodás és faipari termelés igényeinek meg
felelően fejlődött, és az erdészeti és faipari termelés fejlődésének jelentős és 
aktív segítő tényezőjévé vált. Az erdészeti és faipari szakemberek képzettségi 
színvonalának, tevékenységének értékeléséhez egyetlen hiteles mérceként er
dőgazdaságunk és faiparunk eddig elért eredményeit ismerhetjük el. Megálla
pítható, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereink szellemi ener
giájukon keresztül meghatározó tényezői erdőgazdálkodásunknak és faipa
runknak. Társadalmunk igényli és megbecsüli szakmai tudásuk kifejtését, de 
egyben elvárja, hogy hivatástudattal, eredményesen munkálkodjanak népgaz
dasági feladataink végrehajtásában. 

Főbb fejlődési tendenciák 

Napjainkban a tudományos-technikai forradalom második szakasza bonta
kozik ki. Ezt a szakaszt három tudományterület különösen jelentős ütemű fej
lődése és a társadalmi gyakorlatban való széles körű elterjedése jellemzi. Ezek 
a következők: 

— a számítástechnika, az automatizálás és a kommunikáció összefonódásá
val kifejlődő informatika; 

—• a nyers- és alapanyagok új szemléletű feldolgozása; 
— a biológia és a biotechnika (biofizika, biomatematika, bionika stb.) rend

szerszintű ötvözött tudományágak létrejötte. 
Az informatika létrejöttét a 70-es évek elején a számítástechnikai eszközök 

és ezek előállításának robbanásszerű fejlődése váltotta ki. Az elektronikai for
radalom, a mikroprocesszorok létrejötte a termelési folyamatok automatizá
lását és az információhálózatot is gyökeresen átformálja. Az informatika újra 
formálja az ipari és erdőgazdasági termelési folyamatot is. Statisztikai adatok 
alapján várható, hogy a 90-es években az információs gazdaságban dolgozók 
létszáma a mai vezető ágazatok dolgozói létszámát meghaladja. 

A gazdasági növekedés fejlődési ütemét lefékező hatások közül napjaink
ban domináns a nyersanyagok és energiahordozók árának rendkívül gyors 
emelkedése. Ez a nyers- és alapanyagok feldolgozásának új, takarékos mód
szereit hozza előtérbe. Egyértelmű a törekvés a nyersanyagok és energiafor
rások minél teljesebb kitermelésére és azok komplex hasznosítására. Az ener
giahordozók között megnövekedett a szerepe a fának, mint bővítetten újrater
melhető nyersanyagnak. E téren különösen a keletkező termelési hulladékok 
hasznosításának, energiatermelő, rövid vágásfordulójú faültetvények létesíté
sének és a faültetvényeken megtermelt biomassza többcélú hasznosításának fog 
jelentősen megnőni a szerepe. Növekedni fog az erdők, a faültetvények sze
repe a szennyvizek, szennyvíziszapok elhelyezésében és hasznosításában, a ta
karmánytermesztésben, a talajvédelemben, a marginális területek hasznosí-



tásában stb. A nyersanyagok komplex hasznosítása, újrahasznosítása, a kör
nyezetkímélő technológiák és hulladékhasznosítás az erdészeti és faipari ter
melésben is új feldolgozási-ipari ágazatok bevezetését igényli. 

A 70-es években kibontakozó „biológiai forradalom" előreláthatóan az ezred
fordulóig folytatódik, amely az erdőgazdasági termelés átformálásának is alap
jául szolgálhat. A mezőgazdasági termeléshez hasonlóan az erdőgazdaságban 
is kialakulnak az iparszerű termelési rendszerek. Az agroökológiai potenciál 
elvileg lehetővé teszi a fatermesztési hozamok mintegy 80%-os növelését. A 
faipar, valamint a takarmányozás korszerűbbé váló módszerei a megtermelt 
biomassza jobb hasznosulását segítik elő. Ugyancsak a meglevő tartalékaink 
közé sorolhatjuk az eddig említett biológiai, technológiai, technikai alapok 
mellett az ökonómiai, munkaszervezési vonatkozásokban rejlő lehetőséget is. 

összefoglalóan, az elkövetkező időszakban az erdészet és faipar távlati fej
lődése szempontjából alapvető fontosságúak lesznek: 

— a termőtalaj és vízkészlet-gazdálkodás, 
— a biológiai, kémiai, technikai alapokra felépülő biotechnikai eljárások 

alkalmazása, 
— a tápanyag-utánpótlás és erdészeti növényvédelem környezetkímélő mód

szerei, 
— a nyersanyagok, a hulladékok és melléktermékek teljes körű hasznosí

tása, újrahasznosítása, 
—• az energia- és anyagtakarékos technológiák kifejlesztése és széles körű 

alkalmazása, 
— a fatermesztési rendszerek kialakítása, fejlesztése, 
— komplex gépesítés és magas színvonalú műszaki, termelési háttér bizto

sítása, 
— a fagazdasági vertikum komplex egységként való kezelése, 
— a munkaszervezésben, a termelékenység növelésében rejlő lehetőségek ki

aknázása, 
— az alkotó gondolkodású, a termelési folyamatokat komplexitásában ke

zelő, széles körű. biztos természettudományos, műszaki és ökonómiai ismere
tekkel és elmélyült hivatástudattal rendelkező szakemberek képzése. 

Az oktatás fejlesztésének feladatai 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága 1981. február 3-i „A 

felsőoktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól" hozott határozata elvi 
útmutatást ad az erdészeti és faipari felsőfokú szakemberképzés tartalmi és 
formai minőségi fejlesztésére. A Politikai Bizottság határozata alapján a Mi
nisztertanács 2015/1981. (VI. 19.) szám alatt a feladatok állami végrehajtására 
hozott határozatot. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szakok
tatási és Kutatási Főosztálya intézkedési tervet készített a vonatkozó határo
zatok végrehajtására, amelyben a feladatok sorrendiségét is meghatározta. 

E határozatok szellemében munkáltuk ki az Erdészeti és Faipari Egyetemre 
vonatkozó távlati, rövidtávú, valamint a folyamatos feladatok megoldására 
vonatkozó intézkedési tervünket. Fő célkitűzés az, hogy a felsőoktatási rend
szert úgy kell átalakítani, hogy a folyamatosságot megőrizve, gyakori átszer
vezések nélkül, ugyanakkor következetesen és rugalmasan legyen képes alkal
mazkodni a társadalom, a népgazdaság változó szükségleteihez. 

A felsorolt határozatok, intézkedési tervek hosszú távra megszabják egye
temünk sokrétű oktatásfejlesztési feladatait. Ezekről a feladatokról Az Erdő 
1982. 1. számában „Az erdészeti felsőoktatás fejlesztésének feladatai" címmel 
részletesen beszámoltunk. Az Erdészeti és Faipari Tudományos Ülésszakon 



részleteiben is ismertettük az oktatás és szakképzés összehangolását a távlati 
fejlesztéssel (Az Erdő 1982. 5. szám). 

A jelenlegi felsőfokú szakember-ellátottság figyelembevételével az erdészet 
és faipar fejlesztési tendenciáit is figyelembe véve határoztuk meg az erdé
szeti felsőfokú szakember-szükségletet, majd a határozatok és az egyetemi in
tézkedési terv ismertetésének keretében foglalkoztunk a mérnökképzés tar
talmi és módszertani fejlesztésével, meghatározva annak szervezeti, személyi 
és anyagi feltételeit is, leszögezve továbbá az egyetemi kutatások helyét, sze
repét és feladatait. 

Az azóta eltelt időszakban a MÉM Szakoktatási és Kutatási Főosztálya er
dőmérnöki és faipari mérnöki szakbizottságokat hozott létre felsőfokú szak
oktatásunk képzési céljainak és tantervi irányelveinek felülvizsgálatára. A 
szakbizottságok véleményéből, valamint jelen tanulmány bevezető részében is
mertetett főbb fejlődési tendenciákból egyértelműen levonható következtetés, 
hogy szükséges elvégezni a képzés általános céljának újraértékelését és an
nak szembesítését a belátható időtávon bekövetkező tudományos-technikai vál
tozásokkal. 

Általános vélemény szerint az alapképzés (okleveles erdő- és faipari mérnök
képzés) területén nem szükséges szakosítás. Ezt indokolja az ágazat kis terje
delme, és a komplex ismeretek igénye. Az esetenként szükséges szakosítást a 
posztgraduális képzés keretében lehet biztosítani. Bizonyos mértékben azonban 
a népgazdaságnak az erdőmérnökökkel, faipari mérnökökkel szemben támasz
tott eltérő igényeit a hallgatók képességeivel és érdeklődési körével egyeztet
ve az oktatási szint tantárgyon belüli differenciálásával és a fakultatív tan
tárgyak beiktatásával lehet kielégíteni. A szakmérnökképzés feladata a szű
kebb szakterületek specialistáinak kinevelése és az alkotókészség kialakítása 
a legkorszerűbb tudományos és technikai ismeretek alkalmazására. Ugyan
csak feladata az erdőgazdálkodás területén specialistaként dolgozó, nem erdész 
képesítésű mérnökök számára a szükséges erdészeti szakismeretek megszer
zésének biztosítása. 

A vizsgálódás során bizonyossá vált, hogy az .egyre bonyolultabbá váló ter
vezési, vezetési és technológiai feladatok ellátásához nem elegendőek a hagyo
mányos, erősen differenciált és specializált diszciplínák, ezért mérnökképzé
sünkben szakítanunk kell a hagyományos tanmenetekkel és tantárgyi beosz
tásokkal, és fokozott figyelmet kell fordítani a szakterületek integrációjára, a 
széles, interdiszciplináris területekre. 

Az általános jellegű erdő- és faipari mérnökképzés során a hallgatók elsa
játítják a korszerű természet- és társadalomtudományok szaktárgyakat meg
alapozó ismeretanyagát; ezek alkalmazásával a magas szintű biológiai, mű
szaki és ökonómiai szakismereteket; utóbbi ismeretek készségszintű felhaszná
lását; a gyakorlatban elterjedt mérési feladatokban és munkafolyamatokban 
való mérnöki közreműködésben is egyidejűleg jártasságot szerezve. Ezekre 
alapozva — bizonyos gyakorlati idő után — alkalmasak lesznek az erdőgazdál
kodás és a faipar területén jelentkező tervezési, termelésirányítási, szervezési, 
fejlesztési, •valamint vezetési feladatok önálló ellátására. 

Sajátos jellemzője az erdőmérnök-, és faipari mérnökképzésnek, hogy több
irányú, de egyaránt fontos alaptudományi tananyagcsoportra épül. Ezek a 
következők: 

— a biológiai és kémiai alapokra épülő növénytermesztési ismeretkör, 
— társadalomtudományi, matematikai-módszertani, valamint termeléstech

nológiai alapokra épülő ökonómiai ismeretkör, 



— matematikai-fizikai alapokra épülő műszaki-technikai ismeretkör. 
A mérnökképzés olyan alapokat biztosít, hogy a kikerülő szakemberek — 

további önképzés és szervezett továbbképzés, specializálódás és szűkebb szak
területeken szerzett tapasztalatok révén — ágazati és vállalati irányításra, fej
lesztésre, tervezésre, szervezésre, valamint szakigazgatási feladatok ellátására, a 
kutató- és oktató munka végzésére is alkalmassá válnak. 

A képzés során folyó oktató-nevelő munka és a hallgatóknak a kutatásba 
történő bevezetése, bevonása biztosítja a marxista ideológia, az idegen nyelvek, 
a fatermesztéssel és a fafeldolgozással összefüggő biológiai, műszaki és ökonó
miai ismeretek; az erdők többcélú hasznosításával kapcsolatos feladatok; a ter
vezési, elszámolási, vállalati munka- és üzemszervezési módszerek; műszaki
gazdasági összefüggések és a vezetéselmélet alkotó módon való elsajátítását. 

Követelmény, hogy az egyetemről kikerülő szakember alkalmas legyen a 
szerzett ismeretek továbbadására, a nemzetközi együttműködésben és a vidék 
kulturális felemelkedésében való részvételre, aktív közéleti tevékenység vég
zésére. Legyen meg benne az emberi kapcsolatteremtés képessége, diplomáciai 
érzék, valamint a meggyőző és kifejezőkészség szóban, írásban és rajzban. 

A jelenlegi és várhatóan a közeljövő bonyolult és kiszámíthatatlan világgaz
dasági helyzet tükrében fokozottabb szerephez jut a szakemberek innovációs 
képessége, a műszereket, gyakran a beruházásokat is helyettesítő leleményes
sége, ötletgazdagsága. Szakterületünkön is kedvezően fejlődik a nemzetközi 
együttműködés és egyre értékesebbé válik a külkereskedelemben is a hazai 
keménylombos erdeink faanyagából előállítható faipari termék. Ezért a közel
jövőben felsőoktatásunk egyik fő célkitűzésének kell tekinteni az ilyen képes
ségekkel rendelkező szakemberek kiválasztását, képzését és képességei kimű
velését. 

Az erdőmérnökök, de bizonyos mértékben a faipari mérnökök is, több tu
domány-szakosoknak nevezhetők, akiknek általános áttekintő tudással kell 
rendelkezniök, ami a gyors alkalmazkodóképességüket biztpsítja. Gyakran né
hány hét alatt új ismeretek szerzésével át kell állni egy új feladatra, és meg 
kell állni helyüket egy-egy új termeléstechnológiai területen. Matematikai, 
műszaki és gazdasági alaptudásuk felhasználásával rövid idő alatt mindazt 
meg kell tudniuk tanulni, ami biztonságosan elegendő szaktudást biztosít a kí
vánt területen az eredményes irányító munkához. 

A gyakorlati képzés színvonala emelésének, hatékonysága fokozásának szük
ségességét elismerve is hangsúlyozni szeretnénk, hogy a szakemberré válás az 
erdőmérnök esetében is a munkahelyen fejeződik be. 

A képzési cél és számos üzem vezetésének a szakemberekkel szemben tá
masztott igényei között gyakorta ellentmondás áll fenn. A „gyakorlat" szinte 
az ismeretek azonnali, helyi alkalmazására kész szakembereket szeretne kapni. 
Ezt az igényt azonban az oktatás nem teljesítheti, mert a felsőfokú szakember
képzés legfőbb célja a kibocsátandó diplomás elkövetkező 30—40 éves tevé
kenységéhez a szakmai alapok megteremtése. A tanulmányok során olyan szé
les körű és mélységű alapismeretek elsajátítása a cél, amelyekre a szakembe
rek később az újabb ismereteket építhetik, és amelyeket alkotó módon alkal
mazni is képesek a gyakorlatban. Ezért is kell tovább erősíteni a képzés álta
lános jellegét. 

A hivatástudat fejlesztésének feladatai 

Társadalmi elvárás erdő- és faipari mérnökeinktől, hogy szakmai tudásuk 
maximális kifejtésével, hivatástudattal munkálkodjanak népgazdasági felada-



taink végrehajtásában. A hivatástudat lényege az az erkölcsi igény, amely egy 
pálya kiválasztására, azért való munkálkodásra készteti az egyént. Kialakulá
sához szükséges az érdeklődés, a vonzódás, a hajlam megléte. Ezek a szemé
lyiség legmélyebb rétegeiben gyökereznek és az életpálya sajátos tevékeny
ségére irányulnak. A hivatástól elválaszthatatlan az ideológiai megalapozottság 
és azonosulás a pálya, a hozzá tartozó tevékenységek értelmi és érzelmi lég
körével. 

Egyetemünk oktatói kara törekszik arra, hogy a rendelkezésre álló rövid 
idő alatt minél eredményesebben készítse fel a hallgatókat leendő tevékeny
ségük ellátására, törekedve ezen belül személyiségük tudatos formálására. 
Igyekszünk fokozni hallgatóink érdeklődését és szakmai vonzódását az erdé
szeti és faipari termelő folyamatok élményszerű bemutatásával, a pálya tár
sadalmi és gazdasági környezetének megismertetésével, és az általa nyújtott 
örömök érzékeltetésével. Igyekszünk feltárni előttük a szakmánk jövő örömeit, 
a munka emocionális légkörét, nem hallgatva el a szakmához tartozó konflik
tusok megoldásának lehetőségét sem. Igyekszünk az oktató-, nevelő- és termelő 
munka egybehangolásával olyan munkaörömet kiváltó hatásokat elérni, amely 
elősegíti hallgatóinknak a pályával történő azonosulását. 

A hivatástudat fejlesztésekor a figyelmet az egyéni motivációra és az esz
mei célkitűzések megfelelésére irányítjuk, törekszünk tudatosítani az egyén 
személyes munkálkodásának jelentőségét a társadalomban. Meggyőződésünk, 
hogy a hivatástudat fejlesztése csak akkor eredményes, ha átszövi egész ok
tatási-nevelési tevékenységrendszerünket. Kiemelten kezeljük azokat a hatá
sokat, amelyek a hivatástudatra nevelés leglényegesebb rendszerelemei. Ilye
nek az oktatói magatartás, a gyakorlati oktatás, szakmai bemutatók, tanul
mányutak, kirándulások stb. 

Jelentős a szerepük a termelési gyakorlatokat irányító üzemi szakemberek
nek, a pályakezdő fiatalokkal foglalkozó idősebb kollégáknak, az egyetem tár
sadalmi státuszának, oktatási-, tudományos munkájának, diákhagyományainak, 
az előadások, gyakorlatok környezetének, a demonstrálás színvonalának, esz
tétikájának. Ugyancsak szerepet játszanak az oktatáson kívüli nevelőmunka 
formái, mint pl. szakmai vonatkozású szabadidő-tevékenység, kollégiumi élet, 
kultúr- és sportélet, az ifjúsági mozgalom stb. 

Mindazon oktatásfejlesztési feladatok, amelyeket Az Erdő 1982. januári és 
májusi számában és a jelen tanulmányban meghatároztunk, összhangban áll
nak a MÉM Szakoktatási és Kutatási Főosztálya általános irányelveivel. Ezek 
meghatározása a főosztály által irányított és munkabizottságokban kimunkált 
részanyagok felhasználásával történt. Egyetemünk számára ezen túlmenően 
különös segítséget jelentett az Országos Erdészeti Egyesület és Faipari Egye
sület oktatási bizottságainak értékelő és segítő javaslata. Amikor mindezekért 
köszönetet mondok, oktatótársaim nevében is kérem további segítségüket egye
temünk részére a kitűzött feladatok megvalósításához. 

Dr. Vidakovic Mirko professzort, soproni egyetemünk díszdoktorát a Jugoszláv Tu
dományos és Művészeti Akadémia rendes tagjává választotta. A magyar erdésztár
sadalom is jól ismeri a zágrábi egyetem erdészeti genetikai professzorát, aki évti
zedek óta szoros kapcsolatot tart velünk. Sopronban magyar nyelvű előadást tartott 
és rendszeresen szerepel a mérnök-továbbképző tanfolyamokon. Eddig megjelent 90 
műve nemzetközi elismerést szerzett nevének, őmaga pedig élénk tevékenységet fejt 
ki a nemzetközi erdészettudományi szervezetekben, ősei a néhai dél-magyarországi 
végvári harcokban kitűnt érdemeikért magyar nemességet kaptak, az erről szóló 
díszes oklevelet a professzor ma is nagy becsben tartva őrzi. 

(SUMARSKI LIST 1981. 10—12. Ref.: Abonyi I.) 


