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Az erdészeti felsõoktatás kezdetétõl, a
selmecbányai indításától kezdve folya-
matos átalakulás alatt állt. 1807 decem-
berében terjesztette fel az udvari kama-
ra I. Ferenc császárnak Wilckens Henrik
Dávidot az Erdészeti Tanintézet vezetõ-
jévé, aki még e hó 17-én kelt határoza-
tával ki is nevezte õt bányatanácsosi
rangban a Tanintézet tanárává. Wilck-
ens az elsõ oktatási tervet 1808. júniusá-
ra elkészítette, majd 1809. február 12-én
elõadásait ünnepélyes körülmények
között megkezdte. 

Az elsõ oktatási tervet az udvari ka-
mara szigorúan megbírálta, annak te-
matikáját már indítása elõtt egyes tan-
tárgyak esetében a bányászati oktatás-
hoz alakíttatta. Ettõl kezdve a tanterv
folyamatosan változik: 1809-ben új
tárgykörök oktatását vezették be, ez év
decemberében pedig már a várhatóan
különbözõ szakmai szolgálatra kerülõ
hallgatók részére eltérõ tanulmányi
rend bevezetésére került sor, és ez így
folytatódott az eltelt két évszázadban. 

Az erdészeti felsõoktatás történetét az
ezredfordulóig a 200 éves jubileumra
megjelent háromkötetes Jubileumi alma-
nach elsõ kötetében Mastalírné Zádor
Márta részletesen ismerteti, a folyamatos
változás az Almanach lapjain nyomon
követhetõ. Az utolsó évek történéseit
Náhlik András, az Erdõmérnöki Kar ez-
idei dékánja foglalta össze ugyanitt.

Az 1894. évtõl a Bányászati és Erdé-
szeti Fõiskolában folytatott 4 éves ta-
nulás után államvizsgát tett hallgatók
erdõmérnöki oklevelet vehettek át, et-
tõl számíthatjuk a tényleges mérnök-
képzés történetét szakunkon. A máso-
dik évezred utolsó évtizedében e kép-
zés és ennek során megszerzett mér-
nöki ismeretek elismeréseként az er-
dõmérnöki diplomát 1991-ben kelt ha-
tározatával az Európai Mérnökök Szö-
vetsége (FEANI) euromérnöki diplo-
mának fogadta el. 

A 2007. év tavaszán befejezõdött mi-
nõségellenõrzõ folyamatot a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
az Erdõmérnöki Karon folytatott képzé-
seket – közte kiemelten az okleveles er-
dõmérnök-képzést – kiváló minõsítés-
sel zárta.

A 200 éves felsõfokú erdészképzés
történetének megírása és megjelenteté-
se azokban az években folyt, amikor a
kétszáz éves hagyománnyal, hazai és
nemzetközi szakmai elismertséggel
rendelkezõ erdõmérnöki oktatás – vele
együtt az erdészszakma – a jövõjéért,
évszázadok alatt kialakult, és a társada-
lom által is elfogadott oktatása a fenn-
maradásáért küzdött. 

A közelmúlt változásainak oka, a
szakma reakciói

A felsõoktatás teljes átalakítása, az eu-
rópai (Nyugat- és Közép-Európára jel-
lemzõ poroszosnak nevezett) képzési
formáról az amerikai liberális oktatási
formára való erõltetett áttérést az erdõ-
mérnökképzés sem kerülhette el. Az el-
múlt évtizedben olyan változások érin-
tették a szakot, amelyeknek az erdõ-
gazdálkodás szakember-ellátására is je-
lentõs kihatásuk lehet. Nem véletlen,
hogy a gyakorlati gazdálkodásban, az
erdészeti tervezés-felügyelet-szakirá-
nyításban, a kutatásban és a szakmai
társadalmi szervezetekben dolgozó kol-
légák állandó témája lett az erdõmér-
nökképzés jelene és jövõje, a különbö-
zõ képzési formákban végzett új szak-
emberek szakmai kompetenciája, elhe-
lyezkedési lehetõsége.

E témákról a közelmúltban számos
szakmai fórum elõtt számolt be az Er-
dõmérnöki Kar vezetése: a 200 éves ju-
bileumi rendezvények nyitó napján
konferencia keretében, az OEE Oktatá-
si Szakosztálya az Erdõmûvelési Szak-
osztálya rendezvényein, de témája volt
a 139. Erdészeti Vándorgyûlésnek is.
Ennek ellenére a gyakorlat továbbra is
kéri a tájékoztatást, mely igény kielé-
gítésére az OEE elnöke, dr. Pethõ József
írásban kérte fel a jelen ismertetés szer-
zõjét az erdészeti felsõoktatásban az
utóbbi évtizedben bekövetkezett válto-
zások bemutatására.

A kredit rendszerû képzés
bevezetése

Az elsõ komolyabb – nemcsak tanter-
vet: tantárgyak elhagyását, új tárgyak
bevezetését, óraszámok módosítását,
hanem ennél sokkal jelentõsebb: okta-
tásszervezési – változást a kredit rend-
szerre alapozott képzési forma jelentet-
te. Ez egyszerûsítve azt jelenti, hogy a

megszerezett ismereteket a szokásos öt-
fokozatú osztályzás mellett a tan-
tárgyban foglalt anyagrészek elsajátítá-
sára fordított idõszükséglet („humán
energiaráfordítás”) alapján is értékelni
kellett. Célszerûen egy kötelezõ óraren-
di elfoglaltságot jelentõ elõadás vagy
gyakorlat mellett az ismeretek megfele-
lõ szintû megtanulására a hallgatóság
egy-egy újabb óra idõtartam „ráfordítá-
sát” feltételezi az egy kredit. Mivel a
szorgalmi idõszak 15 tanulmányi hétbõl
áll, az órarendi elfoglaltság minden tan-
órája + 1 óra önálló munka = 30 óra idõ-
ráfordítást jelent, ami megegyezik egy
kreditértékkel. A korábban erdõmérnö-
ki diplomát szerzett kollégák mindan-
nyian tudják, hogy az egyes tárgyak he-
ti óraszáma nem minden esetben egye-
zik meg a tárgyban foglalt ismeretek
mennyiségével, illetve annak nehézsé-
gével, mint ahogyan az egyes tárgyak
vizsgájára való felkészülés sem igényel
azonos arányú idõráfordítást. 

A kredites mintatantervek szerinti
képzés során az erdõmérnök-hallgatók
továbbra is tíz szemeszter alatt, kismér-
tékben átalakított mintatantervek sze-
rint folytatták tanulmányaikat. Az átté-
rés során alapelve volt az Erdõmérnöki
Karnak, hogy a legkisebb mértékben
változzanak az évtizedek alatt kialakult
arányok, az erdõmérnöki gyakorlati
munka ellátásához szükséges ismere-
tek. Ennek megfelelõen az egyes tár-
gyakhoz hozzárendeltük a krediteket
az elõírások szerint. Csak kisebb nehéz-
ségeket okozott, hogy a kötelezõen le-
hallgatandó A típusú tárgyak aránya a
jogszabályban meghatározott 70%-ot

DR. VARGA SZABOLCS*

Változások az erdõmérnök-képzésben
az ezredfordulótól napjainkig

* Az Erdõmérnöki Kar általános és oktatási
dékánhelyettes

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a
kerületvezetõ kollégákat, hogy  aki meg-
õrizte szolgálati naplóját, juttassa el a
szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a
feljegyzésekbõl kivonatolni, és a tanulsá-
gos, érdekesebb eseményeket, megfigye-
léseket közreadni. A naplókat természete-
sen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a szer-
kesztésre. Megkülönböztetett figyelem-
mel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség
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nem léphette túl, a maradék 30% a
szakmai speciális B tárgyak (25%) és a
szabadon választható C tárgyak (5%)
közül a hallgató ízlése és érdeklõdési
köre alapján került az egyes hallgatók
egyéni tantervébe. 

Az alapvetõ problémát a személyen-
ként változó egyéni tantervek jelentet-
ték, amely a mintatantervben foglalt
tantárgyak felvételi és teljesítési sor-
rendjét – az egyes tárgyak felvétele elõtt
teljesítendõ elõtárgyak megelõzõ sze-
meszterekben letett vizsgája alapján – a
hallgatóra bízta. Így fordulhatott elõ,
hogy ha valaki bilógiai-ökológiai alap-
érdeklõdése miatt az e területekhez tar-
tozó tárgyakat a mintatanterv szerinti
szemeszterben idõben teljesítve e vona-
lon az egymásra épülõ tárgyakat idõ-
ben felvéve már akár 9-10. szemeszte-
res hallgató lehetett volna; de a mûsza-
ki tárgyakat megalapozó matematikát,
fizikát, mechanikai ismereteket nem
tudta idõben elsajátítani, és e vonalon
még csak a mintatanterv 3-4-5. sze-
meszterének tárgyait próbálta abszol-
válni. 

Az erdõmérnöki szak oktatási struk-
túrája a biológia-öklógia – mûszaki is-
meretek – ökonómia hármasra épül
már régóta. Az egyes tárgyak a korábbi
tantervekben úgy következtek egymás
után, hogy azok korábban megszerzett
ismeretekre alapoznak: a tantárgyak
egymásra épülése nagyon kötött sor-
rendet követel meg. A kredit rendszer-
re, és ehhez szorosan csatlakozó egyé-
ni tanmenetre  történt áttérés után na-
gyon hamar tapasztalta hallgató-oktató
egyaránt, hogy ezt az oktatási formát
nem az erdõmérnökképzésre találták
ki, és a régi oktatási hagyományokkal
rendelkezõ szakon bevezetése súlyos
következményekkel jár. A hallgatók je-
lentõs része nem vette komolyan annak
veszélyét, hogy az egyes tárgyak ké-
sõbbre halasztása, azok többszöri felvé-
tele a képzési idõt évekkel meg-
hosszabbítja, sok esetben az oklevél
megszerzését teszi lehetetlenné.

A kredit rendszerû képzésben – mi-
vel a tárgyak felvétele egyéni elképze-
lés és elõrehaladás alapján történik –
minden hallgatónak egyéni órarendje
van. Nincsenek tanulócsoportok, évfo-
lyamok, hiszen az egyes tárgyakat a
hallgató elõremenetele során akkor ve-
heti fel, ha annak elõtárgyát teljesítette,
és az aktuális szemeszterben kedve sze-
rint fel is akarja venni. Ha nem sikerül
levizsgáznia, akkor a következõ alka-
lommal újra felveheti, és a ráépülõ tár-
gyak hátrább tolódnak; ugyanakkor a

másik vonalon probléma nélkül halad-
hat elõre. Ebbõl következõen az egyes
tárgyakon olyan hallgatók vannak
együtt, akik 2-3 évvel eltérõ idõben irat-
kozva alig ismerik egymást, hiszen le-
het, hogy csak azt az egy tárgyat hall-
gatják együtt, a másikat egy teljesen
más csoporttal, a harmadikat pedig
megint más társakkal. Ez pedig a selme-
ci-soproni hagyomány ápolására, az
együttélésbõl adódó barátság-testvéri-
ség megélésére, az egymás segítésére
nem éppen optimális helyzetet teremt.

Az elmondottak ellenére a kredites
képzésben részt vevõ, és az abban ok-
levelet szerzõ erdõmérnökök a régi
képzéssel azonos ismereteket bizonyító
megmérettetés után a korábbi,  hagyo-
mányos erdõmérnök képzésnek neve-
zett tantervek szerint haladó és diplo-
mát szerzett kollégákkal egyenértékû
kollégaként hagyták – néhányan még a
következõ években hagyják - el az Al-
ma Matert. Szakmai kompetenciáik, el-
helyezkedési lehetõségeik változat-
lanok maradtak.

A bolognai kétciklusú oktatási
rendszer

Az erdõmérnökképzésben a Bolognai
folyamat néven ismertté vált kétciklusú
képzés bevezetésével történt a nagyobb
változás. A Bolognai Nyilatkozatot 1999
júniusában 29 európai ország – köztük
Magyarország – írta alá, és abban 2010-
re az Összefüggõ Európai Felsõoktatási
Térség megvalósítását tûzték ki célul. Ez
röviden a versenyképesség növelését, a
nemzeti egyenlõtlenségek felszámolá-
sát, a szoros együttmûködést, a két cik-
luson alapuló képzés (alapképzés: BSc –
mesterképzés: MSc) bevezetését, a köl-
csönösen elismert és összehasonlítható
diplomák elérését jelentette. A 2003-ban
Berlinben tartott miniszteri konferencia
során minden miniszter – köztük hazánk
oktatási minisztere is – egyetértett ab-
ban, hogy 2005-ben meg kell kezdeni a
többciklusú képzés bevezetését minden
államban.

Meg kell említeni, hogy a berlini
konferencia alkalmával hangsúlyozták,
hogy a megvalósítást az intézményi au-
tonómia elveivel összhangban kell vég-
rehajtani, a felsõoktatásban a minõség-
biztosítás elsõdleges felelõsségét az in-

tézmények hordozzák. Már a Bolognai
Nyilatkozat is tartalmazta: az áttérés so-
rán messzemenõen figyelembe kell
venni az egyes országok és intézmé-
nyek oktatási hagyományait, nemzeti
értékeit. 

A nemzeti és intézményi hagyomá-
nyok, a kialakított értékek megõrzésé-
nek gondolata a magyar felsõoktatás át-
alakítása során sajnos feledésbe merült.
Az oktatási kormányzat – néhány kivé-
teltõl eltekintve: orvos, fogorvos,
gyógyszerész, állatorvos, jogász, épí-
tész, mûvész – a hazai egyetemekre, fõ-
iskolákra kötelezõ módon elõírta a két-
ciklusú képzés tanterveinek kidolgozá-
sát, és 2005-tõl való bevezetését. Hiába
volt az elõkészítõ anyagokban végig az
erdõmérnök az osztatlan 5 éves képzé-
sek között még a felsõoktatási törvény
tárcaközi egyeztetése során is, az Or-
szággyûlésben folytatott záróvita során
egy elhangzott egyéni képviselõi fel-
szólalás következtében a kétciklusú
képzések közé került. Ezután az Erdõ-
mérnöki Karnak nem volt más lehetõsé-
ge, mint 2004 januárjában létrehozni a
kari Bologna Bizottságot, kidolgozni az
oktatott szakok – közte az erdõmérnöki
szak – alapképzésének (BSc képzés) lé-
tesítési akkreditációs anyagait, melye-
ket a Kar Tanácsa májusban fogadott el.
2005 májusában már a kidolgozott min-
tatantervek jóváhagyására is sor került,
aminek alapján 2006 szeptemberében
az erdõmérnök szakon is alapszakon
(BSc) indult az oktatás. Az erre épülõ
mesterszak (MSc) létesítési dokumentá-
cióját 2006 októberében fogadta el a
Kari Tanács.

Az erdõmérnök alapszak (BSc) -kép-
zés 6+1 szemeszterbõl áll: hat szemesz-
terben a szükséges elméleti ismeretek
mellett jelentõs óraszámot kap a gya-
korlati oktatás is, a hetedik szemeszter
pedig 14 hét összefüggõ gyakorlatot
tartalmaz, melybõl 6 hét az erdõterve-
zés-szakigazgatás-általános igazgatási
témakörök, 6 hét a gyakorlati erdõgaz-
dálkodás: erdõmûvelés-erdõvédelem-
erdõhasználat és a hozzájuk kapcsoló-
dó gazdasági ismeretek-munkaszerve-
zés, 2 hét pedig kutatás-oktatás-szak-
dolgozatkészítés területen tölthetõ el.

A BSc erdõmérnök szakindítási kére-
lemben megjelölt cél: olyan erdészeti
szakemberek (erdõmérnök) képzése,
akik az erdõgazdálkodás gyakorlati mû-
veléséhez szükséges általános mûvelt-
séggel, kellõ szakmai intelligenciával, leg-
alább egy idegen nyelv kommunikációs
készségével, széles körû természettudo-
mányi, valamint szakterületük mûvelé-

Tisztelettel kérem a kedves kollégákat,
hogy akiknek van az elmúlt, közel két évti-
zedben megjelent Erdészeti Lapokból fe-
leslegessé vált példánya, jelezze a 7570
Barcs, Rákóczi út 11. postacímre, Köszö-
nettel: Katona István erdõmérnök.
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séhez elegendõ mûszaki és gazdasági is-
meretekkel rendelkeznek. Az erdészet
fatermesztési, fahasználati és gazdálko-
dási szaktudományaiban alapos jártas-
sággal rendelkeznek, ismereteiket a gya-
korlatban alkotó módon tudják alkal-
mazni. Meglévõ tudásanyaguk birtoká-
ban alkalmasak a tanulmányok mester-
képzésben (MSc) történõ folytatására, il-
letve alapszintû szakirányú továbbkép-
zésbe való bekapcsolódásba.

Ez a gyakorlati munka területére le-
fordítva: az állami erdõgazdálkodásban
erdõmûvelõ, erdõhasználati, vadgaz-
dálkodási mûszaki vezetõi és egyéb be-
osztott mérnöki; a magán és társult er-
dõgazdálkodásban integrátor, szakirá-
nyító, termelésirányító; az erdészeti
üzemtervezés során terepi erdõrendezõ
munkaköröket jelent. Az alapszakon
végzett erdõmérnök nem végezhet ter-
vezõ-elemzõ munkát, nem készült fel
az erdõgazdasági munkák mûszaki is-
mereteibõl, nem tölthet be erdõfelügye-
lõi munkakört; az ezekhez szükséges
ismeretek a mesterképzésben kerülnek
oktatásra.

Az alapszakon a 2009. naptári év vé-
gén záróvizsgáznak az elsõ iratkozott
évfolyam hallgatói közül azok, akik a
mintatanterv szerint haladva, várhatóan
az elõírt 6+1 félév alatt teljesítik a tanul-
mányi követelményeket. Mivel a BSc
képzésre is jellemzõ a kredites képzési
formánál ismertetett egyéni tanterv, és
annak összes buktatója, az elsõ BSc di-
plomával kikerülõ erdõmérnökcsoport
20-25 fõ között lesz. 

Az erdõmérnök MSc (mesterképzés)
2010 februárjában indul, mivel az alap-
képzésben 2009 decemberében tesz
záróvizsgát az elsõ évfolyam. A mester-
képzés célja: olyan erdészeti szakembe-
rek (okleveles erdõmérnök) kibocsájtá-
sa, akik az erdõgazdálkodás gyakorlati
mûveléséhez, irányításához és ellenõr-
zéséhez szükséges általános mûveltség-
gel, kellõ szakmai intelligenciával, lega-
lább egy idegen nyelv kommunikációs
készségével, széles körû természettu-
dományi, mûszaki és gazdasági ismere-
tekkel rendelkeznek. Az erdészet fater-
mesztési, fahasználati, gazdálkodási
szaktudományokban alapos jártasság-
gal rendelkeznek, ismereteiket a gya-
korlatban alkotó és irányító módon tud-
ják alkalmazni. Meglévõ tudásanyaguk
birtokában alkalmasak a tanulmányok
doktorképzésben (PhD) történõ folyta-
tására, illetve mesterszintû szakirányú
továbbképzésbe való bekapcsolódásra.

A végzettek megfelelõ elméleti és
gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.

A különbözõ méretû és jellegû erdõ-
gazdálkodási vállalkozásokban az er-
dõmûvelési és fahasználati tevékenység
szervezésénél és irányításán túl önálló
gazdálkodási egységeknél, valamint az
erdõgazdálkodást irányító és ellenõrzõ
szerveknél felsõfokú erdészeti ismere-
tekhez kötött vezetõi tevékenység ellá-
tásához is, valamint a kutatásban és ok-
tatásban is elhelyezkedhetnek.

Az oktatási kormányzat irányelvei
szerint a mesterképzésbe a három évvel
korábban az alapképzésbe iratkozott
hallgatók 30%-a vehetõ fel. A 2010 feb-
ruárban induló elsõ MSc évfolyamba
eszerint a 2009-ben végzõ valamennyi
kolléga bejuthat, így csak akkor kerül ki
az Alma Mater falai közül BSc diplomá-
val rendelkezõ erdõmérnök, és kopog-
tat munkáért, ha tanulmányait egyéni
meggondolásból nem kívánja folytatni.
Az Erdõmérnöki Kar vezetése a végzés
elõtt álló hallgatókat további terveikrõl
megkérdezte: valamennyi hallgatónk
úgy nyilatkozott, hogy tovább akar ta-
nulni, és MSc diplomát kíván szerezni. 

A jövõben azonban a mintatantervtõl
lemaradt hallgatók az utánuk jövõ évfo-
lyamokhoz csatlakozva emelik annak
létszámát, várhatóan tehát a következõ
években a BSc végzettségûek létszáma
40-50 fõre emelkedik. Az Erdõmérnöki
Kar megtett minden lépést annak érde-
kében, hogy a jövõben minden évben
annyi BSc beiskolázási helyet kaphas-
sunk, amennyien az alapszakon végez-
tek. Az oktatási fõhatóság erre ígéretet
tett, és reméljük, hogy ezen ígéretnek
birtokában a jövõben minden BSc okle-
veles erdõmérnök tovább folytathatja
tanulmányait az okleveles diploma
megszerzéséig.

Az erdészeti felsõoktatás hagyomá-
nyainak, a selmeci-soproni örök-
ség megõrzésének jelentõsége, a

szakmai összefogás szükségessége
Az Erdõmérnöki Kar vezetése a kétszin-
tû oktatás kényszerû bevezetése óta fo-
lyamatosan dolgozik az osztatlan 5 éves
erdõmérnökképzés visszaállításának
megvalósításán. Tudjuk – és a munka-
erõpiac, a gyakorlati erdõgazdálkodás-
ban, a szakma minden területén dolgo-
zó kollégák folyamatos érdeklõdése is
ezt bizonyítja –, hogy a lineáris képzési
formát nem a mi szakmánkra találták ki,
a jelenleg folyó középfokú (erdész-
technikus) és felsõfokú (okleveles er-
dõmérnök) közé ékelõdõ „félig mér-
nök”-nek nem találja a helyét a szakmai
hierarchiában. Az alapképzést azonban
meg kellett szervezni Sopronban, és el

kellett indítani, mert a jelenlegi felsõok-
tatási versenyben esetleg más egyetem,
kar is szemet vethetett volna e képzési
ágra. Az ezzel kapcsolatos veszélyeket
az Erdõmérnöki Kar ez idei dékánja, dr.
Náhlik András az OEE 139. vándorgyû-
lésén Debrecenben tárta a szakma elé,
szavait az Erdészeti Lapok 2008. július-
augusztusi számának 221-222. oldalán
mindenki olvashatja, megismételni fe-
leslegesnek tartom. Az ott megfogalma-
zott veszélyek valós voltának bizonyítá-
sára csak egyetlen tényt kívánok a szak-
mai közönség elé tárni:

Az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um 2007-2008. évi Oktatás-statisztikai
évkönyvében (ld. a minisztérium hon-
lapján) olvasható: 2008-ban Magyaror-
szágon 118 erdészeti felsõfokú végzett-
séget igazoló diplomát adtak ki, megyei
bontásban: Gyõr-Moson-Sopron me-
gyében 33, Pest megyében 50, Heves
megyében 18, Hajdú-Bihar megyében
17 fõ kapott ilyen oklevelet. Vajon ki
tudná felsorolni, mely intézményekben,
milyen szakon vagy annak szakirányá-
ban végzettek büszkélkedhetnek a sop-
roni Alma Materen kívül szerzett felsõ-
fokú erdészeti végzettséggel? És hová
vezethet az, ha ma szakirányban né-
hány tárgyat lehallgatva, valamely átte-
kintõ enciklopédikus erdészeti ismere-
tet szerezve lehet ilyen oklevelet kapni?
Vajon milyen munkakörben lehet elhe-
lyezkedni e végzettségekkel, illetve
eredményesen kopogtatnak-e az ilyen
oklevél birtokában az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium által is felsõfokú er-
dészszakmai végzetteknek titulált fiata-
lok a szakmai foglalkoztatók ajtaján? 

Az elõbbiekben ismertetett tény azt
bizonyítja, hogy más felsõfokú intéz-
mény is az erdõmérnökképzés felé ori-
entálódik, igyekszik legalább egyik
lábát beerõszakolni a látszólag nyitva
hagyott ajtón, hogy aztán a késõbbiek-
ben erre hivatkozva teljes testtel léphes-
sen be abba a térbe, melyben vélemé-
nyem szerint nincs keresnivalója. Hogy
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milyen sikerrel járnak ezek az ajtófesze-
getések, csak rajtunk múlik: összefo-
gunk-e a próbálkozással szemben,
nyújtunk-e segítséget bármilyen formá-
ban az erdõmérnökképzéssel kacérko-
dó egyetemeknek, fõiskoláknak? Er-
dész felsõfokú végzettséggel, tudomá-
nyos minõsítéssel bíró erdõmérnök ok-
tatókkal nem rendelkezõ felsõfokú in-
tézmény nem képes megfelelni az ak-
kreditációs megmérettetés során!

A jövõ reménye
A régi osztatlan, 10 féléves erdõmérnök-
képzés visszaállítása érdekében tett
erõfeszítések úgy látszik, meghozzák
eredményüket.  

E téren teljes összefogást tapasztalt a
Kar az elmúlt évben, társadalmi és szak-
mai szervezetek, a szakma egésze: a Fa-
gazdaságok Országos Szövetsége, az
Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszer-
vezete, az Országos Erdészeti Egyesü-
let, a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége, nem
utolsósorban pedig a hallgatói szerve-
zetek levélben fogalmazták meg véle-
ményüket és juttatták el dr. Hiller Ist-
ván miniszternek. 

Az erdészszakképzést és annak kü-
lönbözõ szintjeit a közelmúltban külön-

bözõ fórumokon több ízben tárgyalta a
Magyar Tudományos Akadémia Agrártu-
dományi Osztályának Erdészeti Bizottsá-
ga, az Országos Erdészeti Egyesület Ok-
tatási Szakosztálya, az Erdõmérnöki Kar
vezetõ oktatói értekezlete, de a végzett
mérnököket foglalkoztató gazdálkodó-
tervezõ-szakigazgatási-felügyeleti szer-
vekkel való egyeztetést, fórumot is tar-
tott a Kar vezetése. A vitafórum hozzá-
szólói elmondták, hogy nem látják bizto-
sítottnak a megfelelõ szintû szakember-
utánpótlást, figyelembe véve, hogy a
BSc-re iratkozott kollégáknak csak 30%-
a juthat be a következõ, az MSc szintû
képzésbe. Az FVM Természeti Erõforrá-
sok Fõosztálya felmérte, hogy a munka-
erõpiac várhatóan hány erdõmérnököt
képes évente foglalkoztatni a jövõben,
illetve hány okleveles erdõmérnökre tart
igényt – alátámasztva ezzel az osztatlan
képzés szükségességét. 

A különbözõ fórumokon hangsúlyo-
san kifejezésre juttatták a hozzászólók,
hogy az osztott képzés az emberi kap-
csolatokat is tönkreteszi: pontosan azo-
kat az értékeket, amelyekrõl a 200 éves
oktatási, nevelési hagyományaink szól-
nak. Általános véleményként hangzott
el a szakma részérõl, hogy a kétszintû
képzés az erdõmérnök esetében feles-

leges, vissza kell állítani az osztatlan 10
szemeszteres képzést.

2008. november 7-én a Magyar Fel-
sõoktatási Akkreditációs Bizottság elnö-
két, dr. Bazsa Györgyöt tájékoztatta az
NyME rektora, az MTA Erdészeti Bizott-
ságának elnöksége, az Erdõmérnöki
Kar vezetése a szakmai igényekrõl, a je-
lenlegi helyzet tarthatatlanságáról. 

Mindezek az erõfeszítések oda vezet-
tek, hogy a szakmán kívül az oktatási kor-
mányzat, a felsõoktatás minõségi ellenõr-
zéséért felelõs Akkreditációs Bizottság el-
nökségének támogatását is sikerült el-
nyernünk, a benyújtott kérelmünket meg-
vizsgálva, arról támogató döntést hoztak.
Legutoljára éppen e szakmai tájékoztató
cikk írása közben, 2009. február 27-én ho-
zott elsöprõ arányú támogató határozatot
a Magyar Rektori Konferencia. 

Ezután egy hét alatt megfogalmazás-
ra került az osztatlan 5 éves okleveles
erdõmérnök (MSc) Képzési és Kimene-
teli Követelménye, melyet a Kar Taná-
csa jóváhagyott. E dokumentum be-
nyújtásával elindul az a folyamat, mely-
nek során elõször az új osztatlan erdész
MSc mintatantervét, ezután szaklétesí-
tés, végül szakindítás dokumentációit
kell elkészítenünk, majd elfogadtat-
nunk az illetékesekkel.

Nem eladó sem a magyar államerdészet, sem az erdõ!
(A hírközlõ szervekhez eljuttatott nyilatkozat)

A hazai erdõk magánosításának szándéka idõrõl idõre bekerül a híradásokba.
2007-ben, amikor a magyar erdészeti ágazat számos feszítõ gondja miatt fordult az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége Gyur-

csány Ferenc akkori miniszterelnökhöz az április 16-án kelt levélben, amelyben többek között arról írtunk, hogy a kormány napirendjén
van az állami vagyonkezelés új rendszerének kialakítása. 

Kértük, hogy valósuljon meg az állami erdõk egységes vagyonkezelése. 
Kértük, hogy az állami erdõk közül az emberek életét közvetlenül és hosszú távon befolyásoló, több emberöltõn át tenyészõ, nagy ki-

terjedésû állami erdõk vagyonkezelését továbbra is csak 100 százalékos állami tulajdonú erdészeti vagyonkezelõ gazdasági szerveze-
tek végezhessék. Ezen erdõk és gazdasági szervezetek bármilyen fokú privatizációja megengedhetetlen – írtuk levelünkben.

Ma, 2009-ben úgy tûnik, ismét napirendre került ez a – reményeink szerint – már nyugvópontra jutott ügy.
Napjaink gazdasági válsága, az ország szûkös pénzügyi helyzete adhat a gyanúnak alapot, hogy az egyik utolsó állami vagyontest,

az állami erdõtulajdon, az államerdészet is dobra kerülhet. 
A helyzetet bonyolítja, hogy az állami erdõtulajdon nem azonos az erdõket kezelõ állami erdészeti (zártkörûen mûködõ) részvénytár-

saságokkal. Tovább árnyalja a képet, hogy a társaságok fafeldolgozó üzemeket (pl. parkettagyárakat) mûködtetnek, vadhúsfeldolgozást
végeznek. Ezek a vállalatrészek kínálkoznak az önálló értékesítésre.

Hasonló folyamaton évtizedekkel ezelõtt már átment az ágazat, s az utóbbi idõben nagy erõfeszítésekkel, új beruházásokkal, jelen-
tõs állami forrásokkal kellett ismét megteremteni az elsõdleges fafeldolgozás feltételeit.

Kár volna az immár jól mûködõ, jövedelmezõ, és ezáltal a több lábon állást biztosító üzemeket piacra dobni.
Az állami erdészeti társaságok történetük során számos átszervezésen mentek keresztül. A környezõ országok gyakorlata azt mutat-

ja, hogy az erdészet gazdasági szervezete egy központi – ha úgy tetszik – holdingból és kisebb szervezeti egységekbõl, vállalatokból
épül föl. Ez a formáció hazánkban is fölmerült, de csak akkor fogadható el, ha nem lesz kiindulópontja egy esetleges privatizációnak. 

Ezért az ilyen szándékok ellen az Országos Erdészeti Egyesületnek is föl kell emelnie szavát.
Az 1851-ben alapított, 4100 tagot számláló Országos Erdészeti Egyesület tehát ellenez mindenféle magánosítási törekvést, amely az

erdészettel kapcsolatos, legyen szó az állami erdõterületekrõl vagy az állami erdészeti részvénytársaságokról.

Budapest, 2009. június 17.
Dr. Pethõ József 
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