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Dr. Páll Miklós kollégánk az Erdészeti
Lapok márciusi számában tette fel ezt a
kérdést, és igen tanulságos okfejtéssel
járta körül az erdõmérnöki diploma ér-
tékének témakörét, az „erdész kamara”
szükségességét, illetve a képzettséghez
köthetõ jogosultságok pontosítását.

Miután én magam erdésztechnikus,
erdõmérnök, valamint építész üzem-
mérnök, illetve építészkamarai tag is
vagyok, és ezeket a szakmákat évtize-
dek óta és napjainkban is folyamatosan
gyakorolom, így van némi rálátásom a
kamarai összehasonlíthatóság ügyére.

Nekünk erdészeknek nincs kama-
ránk, de nálunk kvázi kamaraként mû-
ködik az Országos Erdészeti Egyesület,
mint szakmai érdekvédõ szervezet, és
hasonlóan kvázi kamaraként mûköd-
nek az erdõfelügyelõségek (erdészeti
igazgatóságok) is, amelyek bizonyos
kamarai jellegû jogosítványokat már ki-
adnak. Kiadják például a szolgálati iga-
zolványokat (a jogosult erdészeti szak-
személyzeti szolgálati igazolványt), ki-
adják az erdõgazdálkodói kódszámokat
(gazdálkodóként vagy erdõrészleten-
ként), és kiadják a tanúsítványt is, hogy
a kolléga részt vett a kötelezõ szakmai
továbbképzéseken, és hogy a szakirá-
nyítói névjegyzékbe is bevezették.
Ezekben a jogosítványokban – helye-
sen – nem tesznek különbséget akö-
zött, hogy valaki középfokú vagy felsõ-
fokú (erdõmérnöki) képzettséggel ren-
delkezik-e, de ez nem is lenne életsze-
rû, mert a szakma egységes, és a gya-
korlati kivitelezõi ismeretek általában
az erdésztechnikusok számára jelente-
nek jobb fogódzót.

Az építészet területén nincs olyan erõs
és egységes országos szakmai egyesület,
mint nálunk az OEE, az engedélyezõ ha-
tóságok településenként (várhatóan járá-
sonként) mûködnek, az építésfelügyele-
tet pedig megyei szinteken gyakorolják,
eltérõen az erdõfelügyelõségek területi
felosztásától, amelyek több megyére is
kiterjedõen az erdõgazdálkodási tájak-
hoz igazodóan engedélyezõ és felügye-
leti hatóságként is mûködnek.

Mindezek miatt is alakult meg az or-
szágosan mûködõ, de megyei szerveze-
tekre lebontott építészkamara, amely
kezdetben szakmai egyesületként mû-
ködött, majd a kamarai jogszabályok
alapján kamarává alakult át, és fontos
szakmai érdekvédelmi feladatokat lát el.

Elvégzi és nyilvántartja a jogosultsági
bejegyzéseket, hogy ki és mit tervezhet,
továbbképzéseket szervez, beszedi a
tagdíjakat, közgyûléseket tart, és az
összetartozás érzését általában is erõsíti
az építész kollégákban.

Ami a tervezési – mérnöki munkákat
illeti, abban mindkét szakterületen az
általános rendezési elvek és tervek je-
lentik a legfontosabb szakmai alapokat.

Ahogyan a körzeti erdõtervek 10
évekre meghatározzák az elvégezhetõ,
illetve az elvégzendõ feladatokat, úgy a
települések építési rendezési terveiben
is megadják a beépíthetõség jellemzõ
paramétereit (beépítési százalék, zöldfe-
lület, építménymagasság, funkciók stb.).

Mindkét szakterületen a szakma csú-
csának tekinthetõk ezek a rendezési
tervek, amelyet mérnöki, középfokú
végzettségû és adminisztratív munka-
társak a tervezõirodák keretében, csa-
patmunkában készítenek, és ahol a
szakmai tudás, a helyismeret, a szerve-
zõkészség és a szorgalom egyaránt fon-
tos szerepet játszanak.

Korábban a mérnöki munkát valami-
féle mûszaki rajzos tervekhez társítot-
tuk, de maga a rajzolás a jó mûszaki raj-
zolók és a számítógépek korában már
nem feltétlenül igényel mérnöki tudást,
hiszen még egy vezetõ építésztervezõ is
mûszaki rajzolókkal dolgozik, és csak
az alapelveket határozza meg.

Ezért sem hiszem, hogy egy erdõmér-
nök attól mérnök, hogy meg tud-e rajzol-
ni egy átereszt vagy egy feltáró utat, és ha

meg is tudja rajzolni, akkor van-e jogosít-
ványa az engedélyezési terv aláírására,
vagy hogy ismeri-e a folyton változó en-
gedélyezési eljárások menetét.

Az erdõmérnöki munka szerintem
akkor igazán mérnöki, ha a kolléga fel
tudja „MÉRNI” a szakma elõtt álló helyi
és országos lehetõségeket és feladato-
kat, és ezeket meg is tudja szervezni
vagy azok megszervezésében feladato-
kat tud vállalni.

Az erdõk területi méretéhez kötött
képzettségi elõírásokat a vállalati vagy
hatósági munkaköri, pályázati kiírások-
ban lehet érvényesíteni.

A magán-erdõgazdálkodásban nem
lenne életszerû elõírni, hogy egy-egy
erdõrészletet milyen képzettségi szint-
tel lehet kezelni, ráadásul egy-egy erdõ-
gazdálkodó mûködési területe ritkán je-
lent összefüggõ erdõtömböt.

Az építészkamara is csak alapkategó-
riákat állított fel (É1 – vezetõ tervezõ, É2
– általános tervezõ, É3 – két szintig és
két lakóegységig és FMÜV – felelõs mû-
szaki vezetõi), ezért ha lenne erdészka-
mara, ott is több kategóriát kellene felál-
lítani, de senkit – legkevésbé az erdész-
technikusokat – sem szabadna kizárni.

Ha megalakulna egy megyékre osz-
tott erdészkamara, akkor az erdõfelü-
gyelõségek – mint erdészeti hatóságok
– több adminisztratív feladattól szaba-
dulhatnának meg, – míg az OEE ugyan
kiüresedne, kivéve, ha maga alakulna
át erdészkamarává.

… és ezen már érdemes elgondolkodni!

Lesz-e nekünk erdészkamaránk…,
avagy mit ér ma az erdõmérnöki diploma?

Az együttmûködés szép példájaként a fotón a Ráckevei Peregi Parkerdõ terméskõ kilátó-
ja látható. Az erdõ ma már országos védettségû természetvédelmi terület, amelynek ter-
vezése és kivitelezése egy igen szép erdõmérnöki–erdésztechnikusi és építészfeladat is volt.
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