
Az erdőgazdasági 
sza km u n kás képzés 
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Az OEE Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei II. száma 
(Budapest, 1966) az erdészeti szakmunkásoktatást annak kiala
kulásától 1965-ig tárgyalja. Az azóta eltelt harminc év alatt az 
erdészeti szakoktatásban a legdöntőbb jellegű változás, hogy a 
27/1965. (XII. 1.) Korm. sz. rendelet 22 §-a szerint a négyéves 
szakközépiskola érettségizett tanulói szakmunkásként voltak al
kalmazhatók. De amíg a szakmunkásoktatás eddig eljutott, 
nagy és változatos utat kellett megjárnia.

1. Erdőgazdasági szakmunkástanuló-képzés

A fiatalok szakmunkásképzése 1961-1967 között kétéves tanul
mányi idővel történt. 1964-ig évenként 3 hónapos, 1964-től 5 hó
napos, a szakmunkásiskolákban tartott elméleti oktatásban kel
lett részt venniük. Az év többi részében az alkalmazó erdőgaz
daságaik erdészeteinél gyakorlati munkát végeztek. Ezen idő 
alatt havonként 4 napos -  az erdőgazdaságok által tartott -  kon
zultációkon kellett rész venniük. Az iskolai foglalkozás órater
vét az 1. számú melléklet adja.

Az 5/1967 OEF sz. rendelet a képzési időt három évre emel
te, amiből évenként 5 hónap volt a bentlakásos, órarend szerinti 
iskolai oktatás. Az I. és a II. osztályt végzők részére a „gyakorló 
erdőgazdaságnál" 2 hónapos és a „szerződő erdőgazdaságok
nál" 4 hónapos, a III. osztályosok részére pedig 5 hónapos gya
korlati képzést írt elő a rendelet. A „gyakorló erdőgazdaság" 
„szerződő erdőgazdaság" is lehetett abban az esetben, ha a gaz
daság a tantervi követelményeknek megfelelő munkát és a gya
korlati oktatásért felelős személyt biztosította. Óratervét a 2. 
számú melléklet tartalmazza.
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A negyedik szakmunkásképző iskola 1968-ban Mátrafüreden 
nyílt meg. További haladást a szakmunkásoktatásban az 1969. 
évi VI. törvény és ennek végrehajtási rendelete (a mező-, az er
dőgazdasági és az élelmiszeripari szakképzésről szóló 11/1970. 
MÉM sz. rendelet) jelentett. 1969 óta -  az Országos Erdészeti Fő- 
igazgatóság (OEF) megszűnésével -  az erdőgazdasági szakmun
kásképző iskolák feletti legfőbb felügyeletet a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM), majd a Földművelésügyi 
Minisztérium (FM) gyakorolta.

1969-ben a Sárvári Erdőgazdasági Szakmunkásképző Iskola 
megszűnt. Ugyanebben az évben az Ásotthalmi Erdészeti Szak
iskola tanügyi épületeiben Erdészeti Szakmunkásképző Intézet 
nyitotta meg kapuit.

A 11/1970. MÉM sz. rendelet szerint „A szakmunkásképző 
iskolának olyan szakmai általános ismereteket kell nyújtania, 
amelyek megfelelnek a gyorsan fejlődő termelési követelmé
nyeknek, és elősegítik az általános iskolát végzettek középisko
lai továbbtanulását" Az iskolába a felvételt kérvényezni kellett. 
Felvételi feltétel az általános iskola nyolc osztályának sikeres el
végzése; a felső korhatár az általános iskolát végzetteknél 19 év, 
a középiskolát végzetteknél 25 év volt. További feltételek: a 
munkára való alkalmasság és a megfelelő egészségi állapot or
vosi igazolása.

Az iskola társadalmi szervezeteiből és az érdekelt erdőgazda
sági vállalatok kijelölt tagjaiból alakult felvételi bizottság feladata 
volt, hogy a jelentkezőkkel elbeszélgetve (felvételi beszélgetés) 
megállapítsa a szakmára való alkalmasságot is. Az egészségi ál
lapotról szóló igazolást az orvos abból a szempontból adta ki, 
hogy a jelentkező nem szenved-e fertőző betegségben.

A felvételi bizottság köteles volt felvenni a munkásmozgalom 
mártírjai, a „Magyar Szabadság Érdemrend", a „Szocialista Ha
záért" érem, a „Munkás-Paraszt Hatalomért" emlékérem kitün
tetettjei, a nemzeti gondozottak, a Magyar Partizán Szövetség 
tagjai és az antifasiszta harcosok gyermekeit, továbbá az állami 
gondozottakat.
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Az iskola tanulói az előző évben elért tanulmányai eredmé
nyeik alapján ösztöndíjat, a képzési idő utolsó fél-, illetve ne
gyedévében már munkabért kaptak. A részletes óratervet a 
28/1971. MÉM sz. rendelet szabályozta. A művelődésügyi mi
niszter a szakmunkásoktatásnál is előírta a közismereti tárgya
kat és azok kötelező óraszámait, így a szakmunkásiskolák is fo
kozatosan beépültek az országos oktatási szervezetbe.

A MÉM rendelet négyféle iskolai tagozat szervezését írta elő: 
„A" hagyományos tagozat, „B" emelt szintű tagozat, „C" kö
zépiskolai előképzettségűek tagozata, „D" munkaviszonyban 
állók esti tagozata.

Az 1971. évi úgynevezett reformtanterv „célszemléletű, mivel 
lehetővé teszi a széles körű műszaki alapképzést: lehetőséget te
remt a dinamikusan fejlődő műszaki színvonallal való lépéstar
tásra, módot ad arra is, hogy az ifjúsági szakmunkásképzés 
színvonala -  amint ez kívánatos is -  megelőzze a mindenkori 
termelési színvonalat, tehát tükrözi a társadalmi-gazdasági fej
lődés igényét" -  értékelték az új tantervet.1

Az óratervet és a gyakorlatok felosztását a 3. számú mellék
let tartalmazza.

Az összes óraszám 30%-a elméleti, 70%-a gyakorlati oktatási 
célú, 30%-ban biológiai, 70%-ban műszaki jellegű képzés, végül 
a közismereti tárgyak oktatására az összes óraszám 14,4%-a ju 
tott (az erdőművelő-fakitermelő óraterv szerint).

Az iskola elvégzése után a szóbeli és gyakorlati részből álló 
szakvizsgát öttagú vizsgáztató bizottság előtt kellett letenni. En
nek tagjai: a miniszter által kijelölt elnök, a miniszter által meg
bízott elnökhelyettes, az iskola igazgatója, a vállalat és a szak- 
szervezet által kiküldött személyek. A szakvizsgát sikeresen ki
álltak szakmunkás bizonyítványt kaptak.

A tanulók, általában gyenge testi kondíciójuk miatt, szakmai 
gyakorlataikat minden évfolyamnál kondicionáló gyakorlattal 
kezdték. Ennek célja a munkaképesség emelése, a gyors ítélő- és 
cselekvőképesség, továbbá a reflex kifejlesztése volt. A tantervi 
cél az első évben a műszaki és biológiai alapfogalmak, a máso
dik évben a munkafolyamatok műveleti elemeinek, a harmadik
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évben a technológiai folyamatok üzemi környezeti megismerte
tése és begyakoroltatása volt.2

1971-ben az erdészeti szakmunkásoktatás országos eloszlása 
az alábbi volt:

-  Dunántúl: Középrigóc (1964) ifjúsági és betanítottmunkás- 
képzés; Szőcsénypuszta (Somogyzsitfa) ifjúsági képzés;

-  Észak-Magyarország: Mátrafüred (1968) ifjúsági és felnőtt- 
képzés;

-Dél-M agyarország: Ásotthalom (1969) ifjúsági képzés.
Az ekkor végzett felmérés a négy iskola működésének szük

ségességét igazolta, mert a szakmunkáshiányt a szükséglet 43%- 
ában állapította meg (11200 fős szükségletből 4800 fős szakmun
káshiány).3

Az erdőgazdasági szakmunkásképző iskolák az alábbi szak- 
képesítéseket adták:

-  erdőművelő-fakitermelő szakmunkás,
-  erdészeti növényvédő betanított munkás,
-  mezőgazdasági vontatóvezető,
-  erdőgazdasági gépjavító, szerelő,
-erdőgazdasági gépész, hidraulikus rakodógép-kezelő4
A tanulók a tanulmányi eredménytől függően, de az egy csa

ládtagra jutó jövedelem nagyságától függetlenül havonta 250- 
500 forint ösztöndíjat kaptak (13/1972. MüM sz. rendelet).

1974. január elsejétől az erdőgazdasági szakmunkásképző is
kolák közvetlen felügyeleti hatóságai a megyei tanácsok műve
lődési osztályai lettek. Főhatóságuk továbbra is a MÉM kutatási 
és szakoktatási főosztálya maradt.

A vállalatoknak és a szövetkezeteknek -  a szakmunkáskép
zéssel kapcsolatos egységes teherviselés elérése érdekében 
„Szakmunkásképzési Alap" létesítéséről és felhasználásáról szó
ló 2/1972. (I. 18.) MüM-PM sz. együttes rendelet alapján -  a 
központi számlára hozzájárulást kellett fizetniük, amelyet a 
munkaügyi miniszter osztott szét a képzésre jogosult miniszté
riumok között (MÉM Értesítő, 1972. 5. szám).

A Szegeden 1975. szeptember 1-jén és 2-án tartott Országos 
Oktatási Ankéton a szakmunkásképzés is vita tárgya volt. Ki
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emelésre került a szakmunkásképzésnél a technikai képzés fon
tossága, amely az ifjúsági képzésnél az „erdőgazdasági gépész" 
szakma bevezetését jelentette.5 Ennek óratervét a 4. számú mel
léklet adja.

1980-ban az évenkénti tanulmányi hetek számát 33-ra emel
ték, és úgynevezett „egységes tagozatú" szakmunkásképzést 
vezettek be. Óratervét az 5. számú melléklet mutatja.

1978. július 1-jén a Középrigóci Szakmunkásképző Iskola a 
barcsi Erdészeti, Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépisko
lával közös vezetés alá került, és a szakközépiskola mint a bar
csi Erdészeti, Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskola Er
dészeti Szakmunkásképző Iskola és Kollégium működött to
vább.6 1982 szeptemberében elkészült a 200 férőhelyes kollégi
um épülete, így lehetővé vált, hogy a középrigóci tanügyi épüle
tek ezentúl mindkét iskolatípus tanulóinak gyakorlati oktatását 
és a gyakorlatok alatti elhelyezését biztosítsák.7 A gyakorlati ok
tatást a meglévő gépek és az öntözhető csemetekert segítették 
elő.

A szakmunkás iskolák fölötti közvetlen felügyeletet 1983-tól 
a megyei tanácstól a városi tanács (községi tanács) mezőgazda- 
sági osztálya vette át. Az ötnapos munkahét bevezetésével az 
1982/83-as tanévtől az oktatás tíznapos tanítási ciklusok szerint 
zajlott, ezért új óratervet kellett összeállítani. (Lásd 6. számú 
melléklet.)

A gazdasági élet és a műszaki fejlődés a szakmunkásképzés 
óratervének megfelelő változtatását igényelte. Az erdőművelő- 
fakitermelő szakma részére ennek alapján összeállított új, há
roméves oktatási óratervet a mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter 10552/1/1989. számú utasításában hagyta jóvá. (7. 
számú melléklet.)

1985 szeptemberében a miskolci Mezőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Szakmunkásképző Iskolában erdészeti szakmunkás- 
képzés indult egy osztállyal. Ugyanebben az évben Szőcsény- 
pusztán új tanügyi épületszárny és ebédlő építését fejezték be és 
a létesítményt átadták az ottani szakmunkásképző iskola részé-
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1986-ban -  három évig tartó munkálatok után -  Mátrafüre- 
den befejezték az új tanügyi épületek építését. Az új létesít
ménybe nemcsak az addig is Mátrafüreden működött Erdőgaz
dasági Szakmunkásképző Iskola költözött át az oktatás céljaira 
már nem megfelelő épületéből, hanem az addig Egerben műkö
dött Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskola er
dészeti részlegét is ide helyezték át. Ettől kezdve a két iskola kö
zös vezetés alatt, Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola és Szak
munkásképző Intézet néven működött tovább.9

1984 óta az erdészeti szakközépiskolák négy évének elvégzé
se és az érettségi vizsga sikeres letétele erdőgazdasági szakmun
kás képesítést ad, így a szakmunkásképzésnek a szakközépisko
lai képzéssel közös alapja is van. Ezt az egyes erdőgazdasági 
szakközépiskolák és erdészeti szakmunkásképző iskolák közös 
vezetésű összekapcsolása is elősegítette. Az óratervet a 8. számú 
melléklet tartalmazza.

1986-ban a piliscsabai Mezőgazdasági Gépészeti Szakközép- 
iskolában erdőgazdasági gépészek 4 éves oktatása kezdődött. 
Az 1987/88-as tanévtől kezdve Barcson, 1991-ben Mátrafüreden 
kezdték meg a 4 éves erdőgazdasági gépész szak oktatását. Az 
óratervet a 9. számú melléklet adja.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény a szakmun
kásképzést a szakközépiskolai képzéssel együttesen szabályoz
za. A törvény szerint a szakképzés feltételeinek biztosításáért a 
munkaügyi miniszter, a pedagógiai és szakmai feltételek bizto
sításáért pedig a művelődési és közoktatási miniszter (MKM) az 
illetékes szakminiszterrel együtt felel.

Az Országos Képzési Jegyzék a következő erdészeti szak
munkás képzettségeket ismeri el:10
Szakma Azonosító szám
Erdészeti gépész 
Erdészeti kötélpálya-kezelő 
Erdészeti szakmunkás 
Erdőművelő 
Faanyagminősítő 
Faesztergályos

25 2 8312 02 2 2 00
26 1 8312 04 6 1 01 
29 2 6219 05 1 0 01 
29 1 6219 05 1 0 02
29 2 7349 07 1 0 01
12 2 7347 03 3 0 04
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Fafeldolgozó
Faipari gépmunkás
Faiskolai szaporítóanyag előállító
Fakitermelő
Famegmunkáló
Fűrészipari szerszámélező

13 2 7349 04 5 4 01
12 2 8125 04 5 4 02
21 2 6212 05 1 0 03
26 1 6213 05 1 0 05
13 1 7349 03 3 0 06
13 2 7349 03 1 0 05

Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő 26 1 8293 04 6 1 04

Az OKJ a képzés szükséges óraszámait is előírja.
A szakoktatással kapcsolatosan három MüM rendelet is in

tézkedik:
-  a 8/1993. (XII. 30.) MüM számú „az iskolai rendszerű szak

képzés megszervezésére és a gyakorlati képzési helyek létesíté
sére vonatkozó feltételekről"'

-  a 9/1993. (XII. 30.) MüM-MKM együttes rendelet „az isko
lai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásáról";

-  a 10/1993. (XII. 30.) MüM számú a „szakmai vizsgáztatás 
általános szabályairól és eljárási rendjéről"

A szakképzésről szóló törvény 16. §-a szerint az első szakkép
zettség megszerzésével kapcsolatos oktatás a tanuló részére in
gyenes! A szakmunkások elméleti és gyakorlati képzésére vo
natkozó előírások a szakközépiskolákéval megegyeznek:

-  a gyakorlati képzés biztosítására az iskolának a gazdálkodó 
szervezettel megállapodást kell kötnie,

-  ha a tanuló a gyakorlatok 20%-áról hiányzik, évismétlésre 
kötelezik,

-  összefüggő gyakorlatnál a tanulót a minimális bér 10%-a 
megilleti,

-  az évközi tudásszint felmérése az úgynevezett köztesvizsgán 
történik,

-  a tanulók tanulmányaik befejezése után szakmai vizsga leté
telével kapják meg a szakképesítést igazoló bizonyítványt.

Az új oktatási rendszer 1994 szeptemberétől érvényes. E so
rok írásakor az erdőgazdasági szakmunkás iskolákra vonatkozó 
új FM rendelet még nem jelent meg.

Növényvédő 
Vadász, vadtenyésztő

52 1 6190 05 6 0 01
22 2 6229 06 2 0 03
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2. Faipari szakmunkásképzés

Az erdőgazdaságok 1970-ben a fűrészüzemek gazdái lettek, és 
így mind erősebb igény lépett fel a faipari szakmunkások iránt. 
A technikai és a technológiai változásokkal együtt járt az addig 
alkalmazott betanított munkások szakmunkásokkal történő fel
váltása iránti igény.11 A fiatalok iskolai képzésére a szőcsény- 
pusztai és a barcsi szakmunkásiskolák kerültek javaslatba.12 Ez 
csak felnőtt szakmunkás-továbbképzéssel valósult meg.

3. Felnőttek szakmunkásképzése

3.1 Erdőgazdasági (ágazati) szakmunkásképzés

Az erdőgazdasági szakmunkásképzés az erdőgazdasági mun
kások, „favágók" szakmai oktatásával kezdődött. Ez kezdetben 
néhány hetes tanfolyam volt. A felnőttek iskolai oktatása három 
hónapos bennlakással 1959-ben a sárvári Erdőgazdasági Gépke
zelő Iskolában kezdődött, amely 1969-ig bocsátotta ki a motor
fűrész-kezelőket. Minthogy a munkások nagy része nem volt 
hajlandó több hónapon át a családjától távol lenni, a MüM 
111/1970. (19-20) számú, „a munkaviszonyban és szövetkezeti 
tagsági viszonyban állók részére szervezett szakmunkásképző 
tanfolyamok rendjéről" szóló utasítása megteremtette a vállalati 
szakmunkásképzés lehetőségét, és meghatározta annak célját, 
feladatait. Eszerint a cél „a munkaviszonyban álló dolgozók 
szakmunkás vizsgára történő felkészítésének szervezett elősegí
tése annak érdekében, hogy a vállalatok az iskolai rendszerű 
képzés útján nem biztosítható szakmunkás igénye kielégítést 
nyerhessen, továbbá hogy a szakmunkás képesítéssel már ren
delkezők újabb (kiegészítő, második vagy további) szakmunkás 
képesítést szerezhessenek" 13 Ilyen tanfolyamokat a vállalatok 
és a szakmunkásképző iskolák szervezhettek. A vállalatok által 
szervezettek irányítását és felügyeletét az illetékes miniszter, az 
iskolai tanfolyamok felügyeletét pedig a képzésre jogosult mi
niszter az ágazat szerint illetékes miniszterrel egyetértésben 
gyakorolta. A MüM általános ellenőrzési jogköre minden tanfo
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lyamra kiterjedt. A tanfolyamok elméleti és gyakorlati részből 
álltak. Az utasítás a heti maximális óraszámot 15 órában állapí
totta meg. A vállalatok keretében szervezett tanfolyamokról a 
szakmunkásiskolákban rendszeresített osztálynaplót kellett 
használni. A tanfolyam irányítását a vállalat igazgatója által 
megbízott tanfolyamvezető végezte. Ennek a kihelyezett felnőtt- 
képzésnek a fő célja a szakmunkás vizsgára való előkészítés 
volt. A tanfolyam tananyaga a szakmunkásiskola rövidített tan
anyaga volt. A szakmunkás vizsgáztatás a szakmunkásiskola 
feladatát képezte.

A felnőtt szakmunkások intézményes képzése 1000 órás elő
írással történt. Az iskolai tanfolyam folyamán egyenlő időkö
zönként három ízben valamennyi tantárgyból beszámolókat tar
tottak. Az egyes tantárgyak érdemjegyeit a három beszámolón 
kapott érdemjegyek alapján állapították meg. A bizonyítványt 
az így elért eredmények alapján kapták, amelyet 2 forintos ille
tékbélyeggel kellett ellátni. Az erdőgazdasági szakmunkáskép
ző intézetek közül a középrigóci és a mátrafüredi iskolák foly
tattak felnőtt szakmunkásoktatást.

1981 szeptemberétől a vállalati képzés keretében nyílt lehető
ség mind az erdészetben, mind a fafeldolgozásban, összesen hét 
szakmában a szakmunkások képzésére, éspedig: erdőművelő, 
fakitermelő, fűrészipari termékgyártó, furnér-, rétegelt lemez- és 
bútorlapgyártó, farostlemezgyártó, gyufagyártó vállalati szak
mákban. Ezzel a dolgozók szakmunkásképzése is lehetővé vált.

A vállalati (ágazati) szakmunkásképzés összóraszáma 360- 
400 óra volt, amelyből 120-140 órát fordítottak gyakorlati kép
zésre. Az elméleti órák közül 20-20 órát politikai és bizton
ságtechnikai ismeretek oktatására fordítottak, kötelező előírás
ként. Az egyes szakmák tanterveit a vállalatok oktatással meg
bízott szakemberei állították össze, és az Erdészeti és Faipari Hi
vatal felülvizsgálata és egyetértése után került a MÉM szakokta
tási és kutatási főosztályához jóváhagyás végett.14

Bár nem tartozik szorosan az erdészeti szakmunkásképzés
hez, röviden meg kell említeni a kosárfonás szakoktatását, mint 
az erdészeti szakmákkal rokon szakmáét. A kosárfonás oktatá
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sának évszázados múltja van. 1895-ben a Békési Kosárgyár I. 
számú telepén kezdődött -  az ott létesített Állami Kosárfonó Is
kolában -  az oktatás. 1945 után a MüM intézetben, majd a het
venes évek közepéig vállalati keretekben folyt az oktatás. Ennek 
újbóli megkezdése 1980 októberében történt, amely 30 hetes, 280 
órás képzést jelentett. A tananyagot a vállalat szakemberei állí
tották össze. Az első tanfolyamok a körösladányi és a dévavá- 
nyai fűztelepeken folytak.15

3.2 Erdőgazdasági betanffottmunkás-képzés

Az erdőgazdasági betanított munkások iránti igény már 1954-ben, a 
motorfűrészek erdőgazdasági alkalmazásával felmerült. Az er
dőgazdaságok akkor rövid házi tanfolyamokon képezték a mo
torfűrész-kezelőket, mert az Ásotthalmi Gépészképző Szakiskola, 
majd 1958-tól a Sárvári Gépészképző Szakiskola a képesített mun
kások iránti igényt kielégíteni nem tudta.

A hatvanas évek közepén történt előrelépés az erdőnevelés
ben és a kemizálásban, s ez ezen a területen is fokozta a betaní
tott munkások iránti igényt. Mátraházán 6-8 napos képzést tar
tott a Mátrai Állami Erdőgazdaság tisztító és vegyszerező beta
nított munkások részére.

A betanított munkások képzését a 13/1970. (V 9.) MÉM sz. 
rendelet szabályozta. Ennek szellemében 1970 novemberében, 
az ÉRDÉRT vállalat szervezésében, a Mátrafüredi Erdőgazdasá
gi Szakmunkásképző Intézet felügyelete alatt, „kísérleti jelleg
gel" indult meg az első „faipari szerszámélező" betanítottmun- 
kás-képző tanfolyam, amely 328 órás volt. Ugyanakkor -  szin
tén a mátrafüredi intézet felügyelete mellett -  a Karcagi Mező- 
gazdasági Szakközépiskolában 220 órás erdészeti növényvédő 
betanítottmunkás-képző tanfolyam kezdődött.

A fűrészüzemben dolgozókkal szembeni szakmai követel
mény annyira megnövekedett, hogy a termelőgépek kezelőinél 
a betanított munkás szint már kevésnek bizonyult, a termelést 
kiszolgálóknál pedig a betanított munkások iránti igény vált jel
lemzővé.17
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1975. január elsejétől a döntési joggal felruházott motorfű
rész-kezelők részére elegendő volt a betanított munkás képesí
tés, ami a fizikai dolgozók erdészeti szakmunkásképzésénél 
visszaesést okozott.18

1981 őszétől új képzési forma kezdődött az ágazati szakmun
kásképzés keretében: a betanított munkás szintnél három -  a 
képzési időtől függő -  egymástól eltérő, ugyanakkor egymás
hoz kapcsolódó képesítés történt, éspedig

-  a gallyazó-daraboló motorfűrész-kezelő, mint egyszerű be
tanított munkás 100 órás képzéssel;

-  tisztító motorfűrész-kezelő, aki 8 cm-es mellmagassági át
mérőnél vastagabb fákat már nem dönthetett; a képzési idő itt
30 órával több volt az előzőnél;

-  végül a motorfűrész-kezelő, mint kvalifikált betanított 
munkás, 200 órás tanfolyami oktatással.

A fentieken kívül még ingafűrész-, szalagfűrész- és körfű- 
részgép-kezelő, traktorra szerelhető rakodógép kezelője, targon
cakezelő, parkettagyártó és erdőművelő betanított munkások 
képzése történt.19

3.3 Az erdőgazdasági munkások továbbképzése

A technikai fejlődés és a különféle erő- és munkagépek megjele
nése az erdőgazdaságban az erdőgazdasági munkások tovább
képzését is megkívánta. A 13/1970. MÉM sz. rendelet tisztázta a 
fizikai dolgozók továbbképzésének módját, így az erdőművelő- 
fakitermelő szakmai képzettséggel rendelkezők részére erdő- 
gazdasági gépész tanfolyam, a mezőgazdasági gépszerelők ré
szére erdőgazdasági gépjavító-szerelő tanfolyam szerveződött.20 
A Mátrafüredi Erdőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben 
hidraulikus rakodógép-kezelő betanítottmunkás-képzés folyt 
1975-1985 között.21

Az 1975 szeptemberében rendezett szegedi oktatási ankéton a 
szakmunkás- és betanítottmunkás-továbbképzés fontosságát is 
hangsúlyozták. A FAGOK (Fagazdaságok Országos Központja) 
részéről kiemelték, hogy az új technika bevezetése előtt kellene
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a továbbképzést biztosítani.22 Hasonlóképpen a fafeldolgozás 
terén is gondot okozott a munkástovábbképzés.

Az 1/1974. (I. 9.) MÉM számú és a 7/1974. (II. 17.) MÉM szá
mú rendeletek a munkaviszonyban állott erdőgazdasági mun
kások továbbképzésével foglalkoztak. A speciális gépek és az 
újabb technológiai eljárások csak a továbbképzés keretében ren
dezett céltanfolyamokkal voltak megoldhatók. A továbbképzés 
tananyagának fele gépkezelési és karbantartási anyag, a többi 
gép- és műszerismeret, továbbá alapvető üzemeltetési ismeret 
volt. A rendelet kimondta, hogy a szak- és betanított munkások 
legalább öt évenként továbbképző tanfolyamokon vegyenek 
részt.23

A MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala 1980-ban a szakmun
kásoktatás fő feladatának az erdőgazdaságigépész-képzést jelölte 
meg. Ezt a fizikai dolgozóknál továbbképzéssel lehetett megva
lósítani. A fakitermelés akkori három alapgépének (motorfű
rész, traktor és traktorra szerelt rakodógép) megfelelően kellett 
az erdőgazdaságigépész-képzést biztosítani úgy, hogy a három 
gépfajtára betanítottmunkás-képzést kaptak. Ezek a gépészkép
ző tanfolyamok félévenként egy-egy alkalommal az ásotthalmi, 
a szőcsénypusztai (Somogyzsitfa), a pétervásári, a sellyei és a 
vépi szakmunkásképző és munkástovábbképző intézetekben 
kerültek megrendezésre.24 A tanterv anyag: 40%-ban hidraulika 
(86 óra), 40%-ban gépjármű-diagnosztika és 20%-ban ezek erdé
szeti alkalmazása volt. A nyolc hétig tartó tanfolyam részvételi 
díját fejenként 5 ezer forintban állapították meg.25

Az erdőgazdasági gépész képzettség megszerzéséhez azon
ban megfelelő alap- és továbbképzéseken való részvétel volt 
szükséges. Ezt nagyon jól mutatja az erdészeti munkástovább
képzési struktúra, éspedig:

-  betanított munkás szint:
-  gallyazó-daraboló motorfűrész-kezelő, egyszerű betaní
tott munkás, 100 órás képzési idővel;
-  tisztító motorfűrész-kezelő, aki 8 cm átmérőig dönthet, 
130 órás képzési idővel (100 óra + 30 óra kiegészítő kép
zés);

38



-  71. azonosító jelű motorfűrész-kezelő, fadöntésre jogo
sult kvalifikált betanított munkás, 200 órás képzési idő
vel;

-  szakmunkás szint:
-  fakitermelő gépész, legalább három gép kezelésére ké
pesített ágazati szakmunkás, 380 óra képzési idővel,
-  1702 azonosító jelű erdőművelő-fakitermelő, legalább 
három gép kezelésére képesített, az Országos Szakmun
kásképzési Jegyzékben feltüntetett szakmával, 1360 óra 
képzési idővel;

-  képesítést adó szakmunkás-továbbképzési szint:
-  7 azonosító jelű erdőgazdasági gépész, a képzési idő 
280 óra;
-  27 azonosító jelű erdőgazdasági gépjavító és karbantar
tó szerelő, a képzési idő 356 óra;

-  mester szakmunkás szint:
-  erdőművelő-fakitermelő mester szakmunkás 250 óra to
vábbképzési idővel.

Mindez az egymással való kapcsolatot mutatja, mert a maga
sabb fokozatokhoz az alacsonyabb fokozatok képesítését beszá
mítják.26

Összefoglalás

Az erdőgazdasági munkásoktatás az utóbbi negyedszázadban 
is további változásokon ment át. Az ifjúsági oktatás fejlődésével 
a felnőttoktatás fokozatos leépülésének tendenciája mutatkozik. 
A fiatalok két-, később hároméves szakmunkásképzése kezdet
ben évenként három-, később öthónapos iskolai oktatást jelen
tett. Az év többi részét az erdőgazdaságoknál gyakorlati mun
kával töltötték. 1970-től kezdődően a hároméves, órarend sze
rinti oktatás és ugyanakkor a szakközépiskolát végzettek érett
ségi-képesítő vizsgája lehetővé tette e fiatalok szakmunkásként 
való alkalmazását. A hetvenes évek vége felé, a nyolcvanas évek 
elején egyes erdőgazdasági szakmunkásképző- és szakközépis
kolák közös vezetés alá kerültek, ami a szakmunkások maga
sabb szintű képzését tovább erősítette.
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A felnőttek szakmunkásképzése kezdetben súlypontosan erdő- 
gazdasági jellegű, majd a hetvenes évek folyamán fokozatosan 
leépült, és a szakmunkásképző iskolák feladatává vált.

A betanítottmunkás-képzést az erdőgazdaságoknál a technikai 
fejlődés igényelte. Ez eleinte csak néhány hetes volt. Első hivata
los szabályozása 1970-ben történt. A betanított munkások a 
munkásképzés alsó szintjén álltak.

Mind a betanított, mind a szakmunkások ismereteik gyarapítá
sa, illetve tudásszintjük emelése végett az erdőgazdasági szak
munkásképző iskolákban néhány hetes továbbképző tanfolyamo
kon az erdőgazdaságokban alkalmazott új gépekkel és technoló
giákkal ismerkedtek meg. Ekkor több gép kezelését elsajátítatva 
a betanított munkásokból szakmunkásokat képeztek.

1970-ben az erdőgazdaságok lettek a fűrészüzemek gazdái. E 
téren is felmerült a szakmunkások iránti igény Ennek kielégíté
sét a szegedi oktatási ankét a szőcsénypusztai és a barcsi (kö
zéprigóci) szakmunkásképző iskolák révén javasolta megoldani.

A társadalmi rendszer megváltozásával a „munkaerőpiac igé
nyeihez igazodó rugalmas és differenciált szakképzésre" vonat
kozó törvényi szabályozás történt, ami azonban csak az 
1994/95-ös tanévben lépett életbe.
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Felnőttoktatás

Iskola Időszak Felvételi feltételek Jellemzők

Gépészképző
szakiskola
Ásotthalom
Sárvár

1954-1958
1958-1959

6 hetes oktatás benzin- és villany
fűrészre

Erdészeti szak
munkásképző iskola 
Sárvár

18 erdőgazdaságnál

1959-1960

1960-

18-27 életév, 1 év erdőgazdasági 
munka

2 év tanulmányi idő, évente 3 hó
nap iskolai foglalkozás, havonta 
munkaadónál 4 napos konzultáció

3 hónapos bennlakásos oktatás

Áttekintő táblázat az erdőgazdasági szakmunkásoktatásról. Folytatása a 42. és 43. oldalon.



Fiatalok erdészeti szakmunkásoktatása (erdéTgazdasági tanulóképzés)

Iskola Időszak Felvételi feltételek Jellemzők
Sárvár
Középrigóc
Szőcsénypuszta

1961-1964
1961-1964
1963-1964

16-19. életév (érettségizettnél 
25.), ált. isk. 8 osztály, tanuló- 
szerződés, orvosi vizsgálat

Képzési idő 2 év (érettségizett
nél 1 év), 3 hónap iskolai tanu
lás, 8 hónap gyakorlati munka, 
havonta 4 napos konzultáció

1.
melléklet

Sárvár
Középrigóc
Szőcsénypuszta

1964-1967
1964-1967
1964-1967

16-19. életév (érettségizettnél 
25.), ált. isk. 8 osztály, tanuló- 
szerződés, orvosi vizsgálat

Iskolai oktatás 5 hónapra emel
ve, 6 hónap gyakorlati munka, 
havonta 4 napos konzultáció

2.
melléklet

Sárvár
Középrigóc
Szőcsénypuszta
Mátrafüred
Ásotthalom

1967-1969
1967-1971
1967-1971
1968-1971
1969-1971

16-19. életév (érettségizettnél 
25.), ált. isk. 8 osztály, tanuló- 
szerződés, orvosi vizsgálat

Képzési idő 3 év, évenként 
5 hónapos iskolai oktatás,
I-II. osztályosoknak 6, ül. osz
tályosoknak 5 hónapos kötelező 
gyakorlati munka

3'I melléklet

Középrigóc
Szőcsénypuszta
Mátrafüred
Ásotthalom

1971-1975
1971-1975
1971-1975
1971-1975

A felvételi feltételek a tagozat
tól függően.

Új óraterv, reform tanterv, rész
letes gyakorlati terv, négy 
tagozat

4‘1 melléklet

Középrigóc
Szőcsénypuszta
Mátrafüred
Ásotthalom

1975-1980
1975-1980
1975-1980
1975-1980

16-19. életév (érettségizettnél 
25.), ált. isk. 8 osztály, 
orvosi vizsgálat

Kiemelt technikai képzés, ennek 
megfelelő új óraterv, évenként 
32 hetes szorgalmi idő

Áttekintő táblázat az erdőgazdasági szakmunkásoktatásról.



Fiatalok erdészeti szakmunkásoktatása (erdőgazdasági tanulóképzés)
Iskola Időszak Felvételi feltételek Jellemzők

5.
melléklet

Barcs
Szőcsénypuszta
Mátrafüred
Ásotthalom

1980-1982
1980-1982
1980-1982
1980-1982

16-19. életév (érettségizettnél 
25.), ált. isk. 8 osztály, 
orvosi vizsgálat

Egységes tagozatú szakmunkás- 
képzés, szorgalmi idő 33 hétre 
felemelve

6.
melléklet

Barcs
Szőcsénypuszta
Mátrafüred
Ásotthalom

1982-1985
1982-1985
1982-1985
1982-1985

8. ált. iskolai osztály befejezése, 
egészségügyi vizsgálat, 
felvételi beszélgetés

10 napos tanítási ciklus, 
új óraterv

7
melléklet

Barcs
Szőcsénypuszta
Mátrafüred
Ásotthalom
Miskolc

1985-
1985-
1985-
1985-
1985-

8. ált. iskolai osztály befejezése, 
egészségügyi vizsgálat, 
felvételi beszélgetés

Üj óraterv, jelenlegi oktatás

8.
melléklet

Sopron
Barcs
Mátrafüred

1984-
1984-
1984-

Szakközépiskolai felvételi 
előírások szerint

Négyéves szakközépiskolai 
oktatás, érettségit és szak
munkás képesítést ad

9.
melléklet

Barcs
Piliscsaba
Mátrafüred

1987-
1986-
1991-

Szakközépiskolai felvételi 
előírások szerint

Erdőgazdasági gépészek 
oktatása

Áttekintő táblázat az erdőgazdasági szakmunkásoktatásról.



1. számú melléklet
Erdőgazdasági szakmunkás szakma óraterve

Sor
szám

Tantárgy

I. évfolyam II. évfolyam III. évfolyam

E. Gy. Ö. E. Gy. Ö. E. Gy. Ö.

órák száma

1.
Politikai
ismeretek

12 - 12 12 - 12 24 - 24

2. Erdészeti
növénytan

24 24 48 - - - 24 24 48

3. Erdőműveléstan 24 32 56 36 72 108 60 104 164

4. Fahasználattan 60 104 164 72 120 192 132 224 356

5. Erdészeti géptan 96 120 216 48 72 120 144 192 336

6.
Üzemi
ismeretek - - - 24 24 48 24 24 48

7.
Munkaeg.tan és 
munkavédelem - - - 24 - 24 24 - 24

Összesen 216 280 496 216 288 504 432 568 1000

E. = elmélet 
Gy. = gyakorlat 
Ö. = összesen
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2. számú melléklet
Erdőgazdasági szakmunkás szakma óraterve 
(3x5 hónapos iskolai képzés)

Sor
szám

Tantárgy

Összes
óra

Tanulmányi idő hetekben

Elm. 20 20 20

Gyak. 24 24 20

Szám
%-os meg
oszlásban

Heti óraszám 
osztályonként

Egy- Össz. I. II. III.

1. Magyar 80 4

23

2 1 1

2. Világnézetünk alapjai 60 3 1 1 1

3. Számtan-mértan 100 5 2 2 1

4. Fizika 40 2 2 - -

5. Testnevelés 120 6 2 2 2

6. Osztályfőnöki 60 3 1 1 1

7. Érd. növ.- és állattan 60 3

77

3 - -

8. Erdőműveléstan 160 7,5 3 3 2

9. Fahasználattan 160 7,5 3 3 2

10. Erdei mellékhaszn. 80 4 - 2 2

11. Erdészeti géptan 260 13 4 5 4

12. Üzemi ismeretek 40 2 - - 2

13.
Munkaeg.tan és 
munkavédelem

40 2 2 - -

14. Közlekedésrend.,
KRESZ 40 2 - 2 -

15. Szaktárgyi gyak. 720 36 8 12 16

Összesen 2020 100 100 33 34 34

16. Szerz. gazd. gyak. 2976 42 42 48

Mindösszesen 4996 - - -
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3. számú melléklet
1702. Erdőművelő-fakitermelő szakma szakmunkásképzés 
óraterve (28/1971. MÉM sz. rendelet)

Sor
szám Tantárgyak

Heti óraszám
Össz.

I.-
III.

Óra
szám
mi.-
össz.

I. II. III.

17 17 17 17 17 17

1.
Magyar nyelv 
és irodalom 2 - 2 - 2 - 6 102

2. Történelem 2 - 2 - 2 - 6 102

3- Mennyiségtan 4 - 2 - 2 - 8 136

4. Fizika 4 - - - - - 4 68

5. Testnevelés 2 2 2 2 1 1 10 170

6. Osztályfőnöki
óra 1 1 1 1 1 1 6 102

Közismereti tárgyak 15 3 9 3 8 2 40 680

7.
Erdészeti nö- 
vény- és állattan 4 - - - - - 4 68

8. Erdőműveléstan - - 2 - 2 - 4 68

9. Erdővédelem tan 2 - 2 - 2 - 6 102

10. Erdőhaszn.tan 2 - 2 - 2 - 6 102

11. Műszaki ism. 3 - - - - - 3 51

12.
Erdészeti
erőgépek 6 - - - - - 6 102

13.
Erdészeti
munkagépek - - 5 - 3 - 8 136

14. Üzemi ism. - - - - 2 - 2 34

15. Munkavédelem - - - - 2 - 2 34

16. Közl.rendészet - - 2 - - - 2 34

Szakmai elm. össz. 17 - 13 - 13 - 43 731

Elméleti órák össz. 32 3 22 3 21 2 83 1411
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3. számú melléklet /  folytatás
1702. Erdőművelő-fakitermelő szakma szakmunkásképzés 
óraterve (28/1971. MÉM sz. rendelet)

Tantárgyak

Heti óraszám
Össz.

I.-
III.

Óra- 1 
szám [ 
mi.- | 
össz. I

I. II. III.

17 17 17 17 17 17

Szakmai gyakorlat - 39 14 39 14 40 146 2482

Időszakos termelő 
munka (2-2-2 hét) - (42) - (42) - (42) - 252

Évvégi gyak. (6,5 hét) - (42) - (42) - - - 546

Gyakorlati oktatás - 39 14 39 14 40 146 3280

Elmélet és gyak. össz. 32 42 36 42 35 42 223 4691

A szakmai gyakorlatok felosztása

I. osztály III. osztály
Növénytan 40 Erdőműveléstan 154
Erdőhasználattan 36 Erdővédelem tan 129
Műszaki Erdőhasználattan 249
ismeretek Erdészeti
(technológia) 100 munkagépek 318
Erdészeti géptan 351 Összesen 850
Összesen 527 Szakmai
Szakmai kondicionáló gyak. 68 (elm.)
kondicionáló gyak. 68 (gyak. hét) Összesen: 918

68 (elméleti hét) (40x14x17)
Összesen 663 (17x39)

II. osztály
Erdőműveléstan 104
Erdővédelem tan 100
Erdőhasználattan 195
Erdészeti
munkagépek 366
Összesen 765
Szakmai
kondicionáló gyak. 68 (gyak. hét)

68 (elméleti hét)
Összesen 901
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4. számú melléklet
Óraterv az 1702. sz. erdőművelő-fakitermelő (erdőgazdasági gé
pész) szakma számára

Sor
szám

Heti óraszám
MII.
össz.

Össz.
Tantárgyak I. II. III. óra

szám
32 hét 32 hét 32 hét

1. Magyar nyelv és irodalom 1 2 2 5 160

2. Történelem 1 1 2 4 128

3. Matematika 3 2 2 7 224

4. Fizika 2 2 - 4 128

5. Testnevelés 2 2 1 5 160

6. Osztályfőnöki óra 1 1 1 3 96

Közismereti tantárgyak 10 10 8 20 896

7. Munkavédelem 1 - - 1 32

8. Erdészeti növény- és állattan 2 - - 2 64

9. Erdőműveléstan - 1 2 3 96

10. Erdővédelem tan - 2 2 4 128

11. Erdőhasználattan - 2 2 4 128

12. Műszaki ismeretek 2 - - 2 64

13. Erőgéptan 3 - - 3 96

14. Eszköz- és munkagéptan - 2 3 5 160

15. Üzemi ismeretek - - 1 1 32

16. Közlekedési ismeretek* - 1 - 1 32

Szakmai elméleti tantárgyak 8 8 10 26 832

17. Fatermesztéstani gyak. - 6 6 12 384

18. Fakitermelési gyak. 2 6 6 14 448

19. Gép tani gyak. 16 6 6 28 896

20. Szakmai kondicionáló gyak. 3 3 3 9 288

Szakmai gyakorlati tantárgyak 21 21 21 63 2016
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4. számú melléklet /  folytatás
Óraterv az 1702. sz. erdőművelő-fakitermelő (erdőgazdasági gé
pész) szakma számára

Tantárgyak

Heti óraszám
I-III.
össz.

Össz. I 
óra- 1 

szám I
I. II. III.

32 hét 32 hét 32 hét

Évközi összefüggő gyakorlat (1 hét) (42) (42) (42) - 126

Évvégi összefüggő gyak. (6,5 hét) (42) (42) - - 546

Gyakorlati oktatás - - - - 2688

Elmélet és gyakorlat összesen 39 39 39 117 4416

* A vezetési (tantárgyi) gyakorlat a naposi szolgálat keretén be
lül 32 óra/tanuló terhelést jelent.

49



5. számú melléklet. 1702 Erdőművelő-fakitermelő

Heti óraszám Összes 1
Sor Tantárgyak I. II. III. óraszám a

szám
33 hét 33 hét 33 hét

képz. idő 
alatt

1. Magyar nyelv és irodalom 1 2 2 165

2. Történelem, társ. ismeretek 1 1 2 132

3. Matematika 3 2 2 231

4. Fizika 2 2 - 132

5. Testnevelés 2 2 1 165

6. Osztályfőnöki óra 1 1 1 99

Közismereti tantárgyak 10 10 8 924

7. Erdészeti növény- és állattan 2 - - 66

8. Közlekedési ismeretek* - 1 - 33

9. Munka- és környezetvédelem 1 - - 33

10. Erdőműveléstan - 1 2 99

11. Erdővédelem tan - 2 2 132

12. Erdőhasználattan - 2 2 132

13. Műszaki ismeretek 2 - - 66
14. Erőgéptan 3 - - 99

15. Eszköz- és munkagéptan - 2 3 165

16. Üzemi ismeretek - - 1 33
Szakmai elméleti tantárgyak 8 8 10 858

Elmélet összesen 18 18 18 1782

17. Fatermesztéstani gyak. - 6 6 396

18. Fakitermelési gyak. 2 6 6 462

19. Géptani gyak. 16 6 .6 924

20. Szakmai kondicionáló gyak. 3 3 3 297

Szakmai gyakorlati tantárgyak 21 21 21 2079

Évvégi gyakorlatok (6,5 hét) (42) (42) -

Elmélet és gyakorlat összesen 39 39 39 3861

* A vezetési gyakorlat tanulónként 30 óra terhelést jelent az óra
terven felül.

50



6. számú melléklet
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Szakmunkásképző iskolai óraterv 
1702 erdőművelő-fakitermelő szakmai képzés. 
Érvényes az 1982/83. tanévtől.

Sor
szám

Tantárgyak

Évfolyamok
Összes 

óraszám 
a képz. 

idő 
alatt

I. II. III.

tanítási ciklusok száma

18 18 16,5

óraszám

1. Magyar nyelv és irod. 2 4 4 174

2. Történelem, társ. ism. 1 3 4 138

3. Matematika 5 4 4 228

4. Fizika 4 3 - 126

5. Testnevelés 3 3 2 141

6. Osztályfőnöki óra 2 1 2 87

Közismereti tantárgyak 17 18 16 894

7. Érd. növény- és állattan 3 - - 54

8. Közlekedési ismeretek - 2 - 36

9. Munka- és kömy.véd. 2 - - 36

10. Erdőműveléstan - 2 4 102

11. Erdő véd elem tan - 3 4 120

12. Erdőhasználattan - 3 3 105

13. Műszaki ismeretek 4 - - 72

14. Erőgéptan 5 - - 90

15. Eszköz- és munkagéptan - 4 4 138

16. Üzemi ismeretek - - 1 15

Szakmai elméleti tárgyak 14 14 16 768

Elméleti tantárgyak összesen 31 32 32 1662

51



6. számú melléklet /  folytatás 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Szakmunkásképző iskolai óraterv 
1702 erdőművelő-fakitermelő szakmai képzés. 
Érvényes az 1982/83. tanévtől.

Sor
szám Tantárgyak

Évfolyamok
Összes 

óraszám 
a képz. 

idő 
alatt

I. II. III.

tanítási ciklusok száma

18 18 16,5

óraszám

17. Fatermesztéstani gyak. - 12 12 414

18. Fakitermelési gyak. 4 12 12 486

19. Géptani gyakorlat 28 7 7
1

745,5

20. Szakmai kond. gyak. 3 4 4 192

Szakmai gyakorlati tantárgyak 35 35 35 1837,5

Heti óraszám összesen 66 67 67 3500

Tanév végi gyakorlat (5 hét) 35 35 - 350

Óraszám mindösszesen 3850

Megjegyzés: a mezőgazdasági vontatóvezetési gyakorlat tanu
lónként 30 óra terhelést jelent az óraterven felül.
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7. számú melléklet
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Óraterv: 1702. Erdőművelő-fakitermelő szakma

Sor
szám

Tantárgyak

Évfolyamok

Összes 1
I. II. III.

tanítási ciklusok száma

18 18 16,5

ciklusóraszám

1. Magyar nyelv és irod. 2 4 4 174

2. Történelem, társ. ism. 2 2 4 138

3. Matematika 4 5 4 228

4. Fizika 4 3 - 126

5. Testnevelés 3 3 2 141

6. Osztályfőnöki óra 2 1 2 87

Közismereti tantárgyak 17 18 16 894 I
7. Erdészeti alapismeretek 5 - - 90
8. Műszaki alapismeretek 3 - - 54

9. Munka- és körny.véd. 2 - - 36

10. Közlekedési ismeretek - 2 /4 /0 * - 36

11. Erdőműveléstan - 3 4 120

12. Erdővédelem tan - 1 3 49,5

13. Erdőhasználattan - 4 4 138

14. Erdészeti géptan 5 5 /3 /7 * 5 262,5

Szakmai elméleti tárgyak 15 14 16 786

Elméleti órák összesen 32 32 32 1680

15. Erdőművelési gyakorlat 10,5 10,5 10,5 551

16. Erdőhasználati gyak. - 14 14 483

17. Géptani gyakorlat 24,5 10,5 10,5 803
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7. számú melléklet /  folytatás 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Óraterv: 1702. Erdőművelő-fakitermelő szakma

Tantárgyak

Évfolyamok

Összes 1
I. II. III.

tanítási ciklusok száma

18 18 16,5

ciklusóraszám

Szakmai gyakorlat összesen 35 35 35 1837

Ciklusóraszám összesen 67 67 67 3517

Tanév végi gyakorlat (5 hét) 35 35 350

Óraszám mindösszesen 38671

Megjegyzések:
A mezőgazdasági vontatóvezetési gyakorlat tanulónként 30 óra, 
a rakodógépkezelés 15 óra terhelést jelent az óraterven felül.
* Az első félévben tartható 4 közlekedési ismeret óra és 3 gép
tan, a második félévben 0 és 7 óra.
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 10552/1/1989. 
számú utasításában jóváhagyott tanterv
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8. számú melléklet
27129/1979. MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztály sz. u tasí
tás. Erdőgazdasági szakközépiskola óraterve, erdészeti ágazat.

Sor
szám Tantárgyak

Heti óraszám Össz.
óra-

szam
I. II. III. IV.

32 hét 32 hét 32 hét 29 hét

1. Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 375

2. Orosz nyelv 4 4 - - 256

3. Történelem 2 2 2 2 250

4. Világnézetünk alapjai - - - 2 58

5. Matematika 5 5 4 2 506

6. Fizika 3 3 3 - 288

7. Kémia 3 3 2 - 256

8. Biológia 3 3 2 - 256

9. Testnevelés 3 3 3 2 346

10. Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 125

Közismereti tárgyak összesen 27 27 20 12 2716

11. Fakultatív tantárgy - - - 2 58

12. Munkavédelem 2 - - - 64

13. Erdészeti műszaki rajz 2 - - - 64

14. Vad gazdaságtan - - 2 - 64

15. T ermőhelyismerettan 2 - - - 64

16. Erdőműveléstan - 2 2 4 244

17. Erdőhasználattan - - 3 3 183

18. Erdőrendezéstan - - - 4 116

19. Géptan - 2 3 3 247

20. Munkaszervezés - - 2 3 151

Szakmai elméleti tárgyak 6 4 12 19 1255

Elméleti tantárgyak összesen 33 31 32 31 3971
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8. szám ú m ellék le t /  folytatás
27129/1979. MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztály sz. utasí
tás. Erdőgazdasági szakközépiskola óraterve, erdészeti ágazat.

-

Heti óraszám Össz.
óra-
szam

I. II. III. IV.

32 hét 32 hét 32 hét 29 hét

Szakmai gyakorlatok 3 5 5 5 561

Heti összes óraszám 36 36 37 36 4532

Évközi összefüggő szakmai gyak. 
(2-2-2-2) 36 40 44 44

Nyári összefüggő szakmai gyak. 
(2-4-4-0) 36 40 44
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9. számú m elléklet
Óraterv:
1706-4 erdőgazdasági gépész szakma

Sor
szám Tantárgyak

Heti óraszám Össz. I 
óra- 1 

szám
I. II. III. IV.

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét

1. Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 420

2. Orosz nyelv 2 2 2 2 280

3. Történelem 2 2 2 2 280

4. Bevezetés a filozófiába - - - 2 64

5. Matematika 4 4 3 3 492

6. Fizika 2 2 2 - 216

7. Kémia 3 - - - 108

8. Biológia 2 2 - - 144 I

9. Testnevelés 2 2 2 2 280

10. Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 140

Közismereti tárgyak összesen 21 18 15 15 2424

11. Közlekedési ismeretek - 1 - - 36

12. Géprajz, gépelemek, mech. 3 2 2 - 252

13. Anyagismeret 2 2 - - 144

14. Erdészeti ismeretek - 2 2 1 176

15. Erőgépek - 2 2 1 176

16. Erdészeti munkagépek - - 3 4 236

17. Vezérléstechnika /  hidrauli
ka, elektr. automatika - - - 2 64

18. M unkaszervezés - - - 2 64

19. Munkavédelem 1 - - - 36

Szakmai órák összesen 6 9 9 10 1184
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9. számú m elléklet /  folytatás
Óraterv:
1706-4 erdőgazdasági gépész szakma

Sor
szám Tantárgyak

Heti óraszám Össz.
óra-
szam

I. II. III. IV

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét

20. Karbantart, gépjav. gyak. 6 6 3 3 636

21. Technológia gyakorlat - - 6 5 376

Gyakorlatok összesen 6 6 9 8 1012

Heti óraszám összesen 33 33 33 33
----

4620

Nyári szakmai gyakorlat (hét) 4 4 4 -

22. Fakultatív tantárgy - - - 1 32

Ad 22. A továbbtanulásra jelentkező tanulók számára fizika, a 
többi tanuló szám ára erdészeti m unkagépek/vezérléstechnika 
tantárgy.
Ad 12. A vezetési gyakorlat tanulónként 30 óra terhelést jelent 
óraterven felül.
Ad 21. Speciális erdészeti gépkezelési gyakorlat II-III-IV osz
tályban tanulónként 10 óra terhelést jelent óraterven felül.
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