ka tulajdonképpen az erdészeti növényvédelmi szakmérnökök önkéntes öszszefogásával valósult meg. Megszűnését a szervezést vállaló kolléga állásvál
toztatása, illetve tragikus halála okozta. Hasonló formában, vagy az érdeklődő
kollégák évente megszervezett találkozásával fel lehetne újítani ezt a nagyon
hasznosnak tartott hagyományt.
Utoljára, de nem utolsósorban nagyon nagy feladatot kell megoldani c töl
gyek erdővédelmében.
Ezeknél a fajoknál egyaránt számos megoldatlan kér
dés van kórtani és rovartani vonatkozásban is. A teljességre törekvés igénye
nélkül csupán néhányat említek meg ezek közül.
Véleményem szerint egyrészt a felhalmozódott jelentős mennyiségű hazai
megfigyelés részletes kiértékelésével, másrészt a szomszédos államok tapasz
talatainak figyelembevételével kielégítő és megnyugtató választ tudnánk adni
a kocsánytalan tölgy hervadásos betegségének kórfolyamatára és járványtani
vonatkozásaira. Ezzel egy kis lépéssel közelebb tudnánk kerülni a betegség
leküzdésének ma még elég kilátástalannak tűnő módszereihez.
Széles körű kísérletekkel tisztázni kellene a tölgyeket fenyegető rovarok
— elsősorban lepkék — gradációja elleni védekezés számos, ma még vitatott
kérdését. Így pl. útját lehet-e állni egy megfelelő szakértelemmel megszer
vezett biológiai vagy kémiai védekezéssel a gradációnak, vagy pedig ezzel csak
meghosszabbítjuk annak lefolyását?
A megszabott terjedelmen belül csupán csak a jövőben megoldandó, álta
lam legfontosabbnak tartott erdővédelmi problémákat vetettem fel írásomban.
Természetesen ezenkívül még nagyon sok megoldatlan kérdése van erdővédel
münknek. Ennek alapvető oka a sajátosan csak növénykórtani, rovartani,
gyomirtási stb. kérdésekkel foglalkozó szakemberek kis száma. Mivel a közel
jövőben ennek jelentős mértékű fejlesztésére nem számíthatunk, ezért más
utat kell keresnünk. Ilyen megoldás lehet sajátos kérdésekben (pl. virológia)
más intézmények szakembereinek bevonása a kutatásokba. Nagy, általában ki
használatlan tartalékot jelentenek azután az üzemben dolgozó erdészeti nö
vényvédelmi szakmérnökök, akik kutatók irányításával vagy önállóan is ké
pesek erdővédelmi kérdések részleges vagy teljes megoldására.
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Az MTA—MÉM erdészeti bizottsága 1988. január 14-i ülésén történő elhatározásá
nak megfelelően az oktatás, képzés és a munkavédelem területén néhány vonat
kozásban vannak bizonyos elképzeléseink, javaslataink.
Az oktatás, a képzés nagyon szerteágazó folyamat és a gazdasággal, a társada
lommal egymást megtermékenyítő, kölcsönösen összefüggő rendszernek tekinthet
jük. Ezt a bonyolult, több szálon összefonódó rendszert csak komplexen (interdisz
ciplinárisán) és a tartalmi, szervezeti kérdéseket egyszerre szabad vizsgálni. A z
erdészeti és faipari képzést is az egész oktatási rendszerbe beágyazottan kell ele
mezni és kutatni az ágazat műszaki-technikai színvonalának a munkaerőre gya
korolt hatását.
Hasonlóan kutatni kell ágazatunkban is például a modern technika, a gépesítés,
az automatizáció és elektronizáció hatását a munkatevékenységre és a képzésre.
Tanszékünkön ilyen kutatás (a szociológia eszközeivel) megindult. Vagyis a tech
nológia és elektronikus forradalom korszerű világában ilyen hatások feltárására
vállalkoztunk.

Tudományos elemzésre lenne szükség a tekintetben is, hogy a vállalati és iskola
rendszerű szakképzés hogyan kapcsolódik egymáshoz, milyen változási, tartalmi
korszerűsítések szükségesek a horizontális, a vertikális struktúrában.
A felsőfokú képzésben bővíteni kell az elektronika, a számítástechnika oktatását.
Az Erdészeti és Faipari Egyetem fejlesztési programjában szerepel a számítógép
park további növelése és oktatásának bővítése is. Nagyobb hangsúlyt kellene helyez
ni az elektronizációra, a robottechnikára és a biotechnológiára (amelynél a mikro
elektronika mellett számíthatunk nagyobb technológiai áttérésre). Szükségesnek lát
szik a mechatronika (amely a mechanika és az elektronika kombinálásával jött lét
re, és a mechanikus beavatkozást és az elektronikus vezérlést valósítja meg) tan
tárgy beiktatása az oktatásba.
A társadalomtudományok területén rendszeres tartalmi átalakítás, korszerűsítés
szükséges a megváltozott viszonyoknak megfelelően. Esetleg egyes tárgyak össze
vonása és új tárgyak bevezetése (a szociológiához hasonlóan pszichológiát), illetve
ennek eldöntése is ide kívánkozik.
A graduális képzésben megfontolandónak tartjuk a papíripari képzéshez hasonló
oktatási rendszer megvalósítását esetleg más szakokon is.
Szükség lenne az erdő-, faipari és papíripari mérnökképzés mellett a mérnök
tanár képzés bevezetésére is az iskolák igényei alapján. Esetleg egy-egy kurzus
sal, szakaszosan szervezve, az alapokat együtt oktatva, utána párhuzamosan a pe
dagógiai képzés a 3—4—5. évfolyamokban történne.
A posztgraduális képzés igen nagy fontosságú. Előtérbe kerülését nem győzzük
eléggé hangsúlyozni. Sok tényező indokolja, hogy előbbre lépjünk. Az eddigi tapasz
talatok alapján például a tudományos eredményeknek a gyakorlatba való gyorsabb
átültetését e képzés (speciális szakok) résztvevőivel jobban lehet elérni. A tech
nikai, a technológiai váltás, a termékcsere felgyorsulása pedig megköveteli a rend
szeresen szervezett továbbképzést, sőt nem azokat követően, hanem azokat meg
előzően.
Az Erdészeti és Faipari Egyetem terveinek és a szakmai igényeknek megfelelően
rendszeres továbbképzés folyik több szakon (fatermesztési, környezetvédelmi, fa
feldolgozási stb.). Célszerű lenne azonban ökológus-mérnök és a már működő ok
tatók részére műszaki, mérnök-tanári kurzust is egy-egy esetben (nem rendszere
sen) indítani, ilyen képzést is biztosítani az EFE-n. Az egyre bővülő ismeretanyag
a tudományos eredmények gyorsabb realizálását tenné lehetővé a kibontakozás, a
megújulás és a megélénkülés érdekében.
Javaslatunk például az is, hogy a posztgraduális képzésben, illetve egyes spe
ciális szakain a perszonális tényezők szerepének előtérbe kerülése miatt is szakszociológiai, szakökonómiai, szervezet- és vezetéselmélet stb. oktatására is sor
kerüljön.
A jövőben a kutatóintézetek munkatársait is jobban be kellene vonni a poszt
graduális képzés oktatóinak körébe, mivel a legújabb technológiát, technikát jól
ismerik, és az ismeretadást korszerű eszközökkel, hatékonyan (videofelvételekkel)
tudják biztosítani.
A középfokú oktatásnál (technikus, szakközépiskolai, szakmunkás stb.) a távlati
igényekre figyelemmel a képzési arányok javítására, korszerűsítésére is szükséges
ügyelni. Jelenleg talán a munkás- (szakmunkás-, a betanított munkás-) -képzés
aránya kisebb mértékű és nagyobb a technikus- és mérnökképzésé. Az OSZJ is
felülvizsgálatra szorul, melynek alapján egyrészt a szakmák leágazásait kellene
csökkenteni, szakmaösszevonásokat eszközölni az erdészet, de főként a faipar szak
ágazatában. Másrészt a különböző szinteket és azok követelményrendszerét (betaní
tott munkás, szakmunkás, technikus) kellene meghatározni. A teljes szakmai tevé
kenységrendszer lefedése, a technológiák folyamat jellegének erősödése (szemben a
műveleti rendszerrel) az erdőgazdasági gépész szakmunkásképzés bevezetését is
szükségessé teszi. Az egyes szakmák, illetve szakok beindítását körültekintőbben

kellene elbírálni, és csak a megnyugtató feltételrendszer esetén engedélyezni. Tisz
tázni kellene a gazdálkodáson kívüli erdészeti tevékenységek (környezetvédelem,
erdőőrzés, megfigyelés, rendezés stb.) szakemberigényeit és összehangolni az új fő
hatóságokkal (pl. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériummal).
Tartalmi kérdések tekintetében a kiválasztott tanyanyag pontosan illeszkedjen
a megváltozott szakmaszerkezethez. Világosabb célkitűzés kell a szakmunkás-, a
szakközépiskolai, illetve a technikusképzés számára, mert ez is befolyásolja a köz
ismereti és szakmai tárgyak, valamint az elméleti és gyakorlati oktatás arányát
A szakmaszerkezet, a specializáció szűkítésével együtt, csökkenteni kell a tantárgy
rendszer felaprózottságát. A korszerű, egyetemessé vált technikai elemeket be kell
iktatni (pl. elektronika, mechatronika). Világosabban kellene meghatározni a szá
mítástechnikai képzés szakmai karakterét, specifikus elemeit.
A betanított munkások képzését többlépcsős tanfolyami rendszerben lenne cél
szerű megvalósítani (pl. fűrészgépkezelőnek, fenyő-, nyár-, akác- stb. termesztési
rendszerre való átállása). Ezt a képzést a munka melletti formában is meg lehetne
valósítani, esetleg egy-egy környéken levő szakmunkásképzőben, összevontan.
A betanított- és a szakmunkások továbbképzése is fontos. Ezért szükség lenne a
szervezett, szisztematikus ismeretfelújító és -korszerűsítő tanfolyamok szervezésére.
Ez elsősorban vállalati keretek között történne, de úgy, hogy össze kellene gyűjteni
egy-egy terület (régió) valamennyi gazdálkodó egységénél (tsz, vízügy, közlekedés,
ellátó-szolgáltató szervezet stb.) dolgozókat és így mindenünnen részt vennének
a továbbképzésben.
A munkavédelem területén a távlati fejlesztést két aspektusból közelítjük meg.
Egyrészt szociális, illetve humánus oldalról és e célból a munka- és életkörülmények
változását szociológiai vizsgálatokkal célszerű rendszeresen nyomon követni. Más
részt az EBOESZ korszerűsítésére a munka- és védőruha-felszereltség megújítására,
kiszélesítésére lenne a jövőben nagyobb szükség.
Tizennégy év után aktuális lenne egy újabb, empirikus vizsgálat. Az OEE szo
ciológiai és szociális bizottsága keretében indult el egy ilyen (az élet- és munka
körülményeket rendszeresen vizsgáló) munka, amelyben tanszékünk is közreműkö
dik. Az írásos interjú, a terepi, a munkahelyi szemrevételezéssel is párosuló munka
kiterjed a mérnök, technikus, szak- és betanított munkás, ügyviteli, adminisztratív
dolgozókra egyaránt. Célszerű a nők helyzetét külön, kiemelten is vizsgálni. E té
ren is egy komplex vizsgálatra irányul az együttes kezdeményezésünk.
Az EBOESZ korszerűsítése, aktualizálása állandó, permanens feladatot jelent a
jövőben is. Most — a távlatra vonatkozóan — a lényeg az lenne, hogy már nem
elsősorban munkaműveletekre (műveletcentrikusság), hanem a munkafolyamatokra
(rendszerekre, vagy legalábbis tipizált technológiai rendszerekre) koncentrált EBOESZ-t kell kidolgozni, amelyet a technika-, technológiafejlődéssel párhuzamosan,
rendszeresen korszerűsíteni szükséges.
A munka- és védőruha-felszereltség esetében is célszerű annak mértékét, szintjét
„hozzáigazítani" a mindenkori technológiai változásokhoz, a módosuló technikai és
munkakörülményi változásokhoz. Pl. az erdőn végzett munka (fatermesztés, faki
termelés stb.) mindig zord, mostoha és egyéb körülmények között fog zajlani. Ezért
egyrészt az időjárás viszontagságaihoz képest, a dolgozók mindig a humánusan el
várható módon és mértékben legyenek ellátva munka- és védőruhával. Azt nemcsak
pótolni, hanem a „felszereltséget" is célszerű növelni. Másrészt szükséges a munka
hely olyan körülményeire is figyelemmel lenni — humanitárius megfontolásból —,
hogy pl. az erdőn a dolgozóknak mobilizálható öltöző, mosdó, étkező, melegedő,
csőbeállónak is egyaránt megfelelő létesítmények álljanak rendelkezésére. Elsősor
ban ilyenek rendszeresítéséről, azok felújításával, továbbfejlesztésével is az ember
érdekében szükséges gondoskodni.

