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Az erdészeti foglalkoztatási piramis
1990-után sajátos fejlõdésen esett át. A
piramis négy szintje, a szakképzettség
nélküliek (betanított munkások), az er-
dészeti szakmunkások, az erdésztech-
nikusok és az erdõmérnökök. Rumpf
János közlése szerint az erdõgazdálko-
dásban a kívánatos foglalkoztatási pira-
mis eloszlása a 12:3:1 arány a szakmun-
kás–technikus–mérnök viszonylatában.
A foglalkoztatási piramist az 1. diagra-
mon ábrázoltuk. Az idealizált jövõkép a
fenti foglalkoztatási arány betartásával,
azonos számú aktív erdõmérnök mel-
lett, több technikust és szakmunkást és
arányaiban kevesebb szakképzettség
nélküli munkavállalót mutat. Az Erdé-
szeti Lapokban tervezett foglalkoztatási
cikksorozatunk elsõ megjelenésében az
erdõmérnökök munkaerõ-piaci helyze-
tével és karrierlehetõségeivel foglalko-
zunk. A cikksorozat következõ részei-
ben lesz részletesen szó a technikusok,
szakmunkások és szakképzetlenek
helyzetérõl, létszámáról, karrierlehetõ-
ségeirõl.

Az erdõmérnökképzés 1808-ban kez-
dõdött Selmecbányán, ahol a kor elvárá-
sainak megfelelõ biológiai, mûszaki és
gazdasági ismeretekkel rendelkezõ szak-
embereket kezdett a felsõoktatás kibo-
csátani. Az erdészképzés Trianon után –
rövid budapesti tartózkodás után – Sop-
ronban talált végleges helyére. Az erdõ-
mérnökképzés számos átalakuláson
ment keresztül az elmúlt 200 évben. Az I.
Mária Terézia Osztrák Császár és Magyar
Király által 1735-ben alapított Bányászati
Akadémiából kivált és 150 évig fõisko-
laként mûködõ tanintézmény 1962-ben
Erdõmérnöki Karrá és Faipari Mérnöki
Karrá tagozódott, és egyetemi rangot ka-
pott. Ettõl fogva ötéves, osztatlan képzés-
ben történt az erdõmérnökképzés, amely
tradíciót az elmúlt néhány évben, kisebb
megingással, megtartotta az Erdõmérnö-
ki Kar. Az erdészeti üzemmérnökképzést
a szakma elkerülte a kétszintû BSc-MSc
képzés bevezetésével, ami azonban így
is rövid ideig volt rendszerben. Az aktív
korban lévõ (23-64 éves), diplomát szer-
zett erdõmérnökök létszámáról a 2. di-
agram közöl adatokat.

Az erdészeti felsõoktatás 1945-ig
alapvetõen az állami (királyi) erdõk ke-
zelésére, ill. a magánkézben lévõ nagy-
birtokra és az egyházi birtokok vezeté-
sére szakosodott. 1945 után az állami
erdõgazdaságok, az állami gazdaságok
és a termelõszövetkezetek, valamint a
szakhatósági munka jelenthettek kar-
riert a végzett erdõmérnökök számára.
Emellett sok kolléga a földmérésben és
az útépítésben helyezkedett el. Az úté-
pítésben az építész jellegû mûszaki
mérnöki végzettséggel rendelkezõ dip-
lomások mellett szükség volt a kivitele-
zéshez is értõ mérnökökre.

Az agrár-felsõoktatás az 1990-es évek
változásai után nem reagált kellõ gyorsa-
sággal a magánosítás folyamatára. A ko-
rábbi termelõszövetkezetek és állami
gazdaságok átalakulásával a hagyomá-
nyos növénytermesztõ-, állattenyésztõ-
mérnökképzés iránti igény megszûnt,
mivel a mezõgazdasági terület 90%-a
magánkézbe került, a maradék 10% je-
lentõs részét szintén magántulajdonú

vállalkozások bérlik. A kialakult birtok-
struktúra jelentõs részén nagybérlõk,
ezerhektáros nagyságrendû vállalkozá-
sok mûködnek. A nagybérlõk mellett a
kialakult hazai családi gazdaságok (far-
mok) a Nyugat-Európában és Észak-
Amerikában ismeretes farmer (vagy
Bauer) BSc végzettségû mezõgazdasági
mérnököt igényelnék. Olyan szakem-
bert (gazdát), aki a traktor vezetéséhez
éppúgy ért, mint a pályázatíráshoz.

Az erdészeti felsõoktatás esetében ár-
nyaltabban alakult a magánosítás után a
szakma és a gazdaság igénye. Az erdõte-
rületnek több mint a fele állami kézben
maradt (fõleg a termelõszövetkezetek és
állami gazdaságok erdei kerültek magá-
nosításra), a korábbi erdõgazdaságok ál-
lami tulajdonú erdészeti részvénytársasá-
gokká alakultak, szinte kivétel nélkül ki-
szervezték a kivitelezési tevékenységet
(magánosították az erdészeti kivitelezést
és a faanyagszállítást, valamint számos fa-
feldolgozó üzemet is). Az állami erdõgaz-
daságok erdészeti menedzsment szerve-

* Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmér-
nöki Kar, Erdõvagyon-gazdálkodási és Vi-
dékfejlesztési Intézet

Az erdõmérnökök foglalkoztatási
helyzete és karrierlehetõségei
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1. diagram. Erdõgazdálkodásban foglalkoztatottak munkakör szerinti megoszlása.
Forrás: APEH, NAV, ONYF, EVGI kivitelezõi felmérés
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2. diagram. Diplomát szerzett erdõmérnökök létszámának alakulása 1970–2010 kö-
zött. Forrás: NYME EMK



Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 7-8. szám (2011. július-augusztus) 231

zetekké alakultak át. Ebben a környezet-
ben a magánerdõ-gazdálkodás mind tu-
lajdonosi, mind erdõgazdálkodói, mind
kivitelezõi oldalról csak nagyon korláto-
zott mértékben nyújtott lehetõséget az er-
dõmérnökök számára. A kialakuló magán-
erdõ-gazdálkodásban a tapasztalattal és
mûszaki háttérrel rendelkezõ erdésztech-
nikusok és erdészeti szakmunkások
könnyebben megtalálták a helyüket, hi-
szen az erdészeti kivitelezés olyan szol-
gáltatás, amire a magánerdõben is elemi
szükség van. Az erdõmérnökök számára
a szakirányítási tevékenység (erdészeti
szakszemélyzet) nyújt jelenleg szélesebb
lehetõséget a magánerdõben történõ el-
helyezkedésre, ezt azonban elsõsorban
megbízással vagy vállalkozási szerzõdés-
sel (alvállalkozóként) végzik.

Az elmúlt 40 évben összesen 2044
erdõmérnök kapott diplomát Sopron-
ban, ebbõl 219 nõ, és 43 külföldrõl ér-
kezett (nem határon túli) személy volt.
Ebbõl a szakembergárdából kb. 1500-
1600 fõ az élõk száma (az átlagnál na-
gyobb a halandóság, mivel döntõen fér-
fiak lettek erdõmérnökök), akiknek
többsége az erdészszakmában helyez-
kedett el, bár sok kollégánk aktív a kap-
csolódó vagy kevésbé kapcsolódó
szakmák életében is (mezõgazdaság,
faipar, földmérés, útépítés, természet-
védelem, környezetvédelem, vízügy).

Az erdõmérnökként foglalkoztatottak
száma 2003–2006 között stagnált (kb.
640 fõnél), 2007–2009 között egyértel-
mûen csökkent, és az ONYF adatai alap-
ján ma már csak 560 fõ van erdõ- és ter-
mészetvédelmi mérnöki (FEOR 2126)
munkakörben bejelentve. Ezen adat
alapján a kb. 1600 fõs aktív szakember-
gárda kétharmada nem erdõmérnökként
dolgozik. Ennél az adatnál valószínûbb
azonban az a tény, hogy sok kolléga er-
dõmérnöki feladatokat lát el, csak nem
erdõmérnökként vannak bejelentve, mi-
vel eltérõ a végzettség, a szakképesítés,
a munkakör és a foglalkozás fogalmak
általános használata.

Az erdészeti kivitelezõ vállalkozások
körében készített felmérés kimutatta,
hogy az erdõmérnökök 2-3%-a dolgo-
zik a kivitelezõknél fõállásban. A magán-
erdõ-gazdálkodás és az erdõmérnöki
végzettség nem tartozott szorosan
össze az elmúlt két évtizedben. Az er-
dõmérnökök jellemzõen az állami er-
dõgazdálkodóknál, ill. az erdészeti
szakhatóságnál helyezkedtek el.

Az erdõmérnökök keresetszínvonala
a többi nemzetgazdasági ágban dolgo-
zó mérnökéhez viszonyítva alacsony.
Az egyetemi végzettségûek átlagkere-

sete a teljes nemzetgazdaságban 431
ezer Ft, míg az erdõmérnököké csak
323 ezer Ft (azaz kereken 25%-kal ma-
rad el az átlagtól, KSH adatok alapján).
A 3. diagram az erdõmérnökök kereset-
színvonalát mutatja be. Éveken keresz-
tüli emelkedés után, 2009 az elsõ év,
amikor csökkent az átlagkereset.

Az elmondottak alapján látható,
hogy az erdõmérnökök karrierlehetõsé-
gei ma is alapvetõen két fõ irányba mu-
tatnak. Az állami erdõgazdaságok mû-
szaki szakembereiként, valamint az er-
dészeti szakhatóság munkatársaiként
(erdõtervezõ, erdõfelügyelõ) juthatnak
álláshoz.

A magánerdõ-gazdálkodásban az er-
dõmérnökök szerepe már árnyaltabb.
Az erdészeti szakirányítói testület (3022
fõ) harmada erdõmérnök, döntõ része
erdésztechnikus. Az állami erdõgazdasá-
gok 118 erdõterületes erdészete (ahol az
erdészetvezetõ a szakszemélyzet is egy-
ben) mellett a magánerdõ egy részén
másodállású erdõmérnökök végzik a
szakirányítói feladatokat. Az erdészeti
kivitelezõ vállalkozások vezetõi és mun-
katársai között nagyon kevés erdõmér-
nök dolgozik, ez a kör kb. 20-30 kollégá-
nak ad munkát. Az erdõtulajdonosi sze-
rep hazánkban jellemzõen nem jelent
foglalkoztatási szerepet is, hiszen alig
van olyan méretû erdõbirtok, ami önálló
igazgatási munkatársat igényelhetne.

A magán-erdõgazdálkodók közül az
erdõbirtokossági társaságok kis része
foglalkoztat állandó munkatársat. A je-
lentõs erdõvel (vagy erdõvel is) rendel-
kezõ családi gazdaságok száma szintén
csekély. A komoly családi-gazdasági
kultúrával rendelkezõ Németország-
ban, Ausztriában sok erdészeti üzem-
mérnök (mezõgazdász-erdész BSc) ta-
lál munkalehetõséget. Ott döntõen saját
tulajdonú vagy bérelt farmon, a napi
munkavégzésbõl aktívan részesedve
dolgoznak a felsõfokú végzettségû er-
dészkollégák. Ez a sajátrezsis erdészeti

kivitelezéssel mûködõ gazdálkodási
modell hazánkban nagyon szerény
számban van jelen.

Az erdészeti integrátori tevékenység
(ahol az erdõgazdálkodói, a szakirányítói
és a kivitelezõi szerepek változó mérték-
ben, de együtt vannak jelen) szintén kí-
nál munkahelyeket az erdõmérnökök
számára. A ’90-es évek elején a Bartha
Pál által szorgalmazott erõs erdészeti in-
tegrátori hálózat jelentõs és minõségi
foglalkoztatási potenciált generált volna.
Az erdészeti integrátorok és a magáner-
dészeti üzemek megerõsítésére irányuló
koncepció azonban nem valósult meg,
az erdészeti kivitelezést ma 3000 (döntõ-
en egybrigádos) mikrovállalkozás végzi.
Ezek – nehéz gazdasági helyzetükben –
képtelenek minõségi foglalkoztatási po-
tenciált teremteni. Ezen vállalkozások-
nak több mint a felét erdészeti végzett-
séggel nem rendelkezõ vezetõ irányítja.

Az állami erdõgazdálkodás és az er-
dészeti szakhatósági feladatok mellett a
magánszféra nagyon csekély foglalkoz-
tatási lehetõséget kínál az erdõmérnö-
kök számára. Az erdészeti integrátori há-
lózat szerves fejlõdésével számos új, mi-
nõségi munkahelyet lehetne teremteni,
és ezen a téren is helyzetbe lehetne hoz-
ni frissen végzett erdõmérnökeinket. Az
erdõmérnöki karrierlehetõségek diverzi-
fikálásával az erdõgazdálkodás minõsé-
ge és gazdasági helyzete javulna, hiszen
ez is egy lépés lenne a tudásalapú (szak-
értelem-alapú) társadalmi berendezke-
dés erdészeti vonatkozásaiban.

Az Erdõvagyon-gazdálkodási és Vi-
dékfejlesztési Intézet a magánerdõ-gaz-
dálkodásban dolgozó erdõmérnökök-
kel, országos felmérés keretében sze-
mélyes interjút tervez készíteni. A fel-
mérés célja, hogy pontosabb képet
kapjunk az erdõmérnökök számára a
magánszektor vonzó és taszító tényezõ-
irõl, a fiatal generáció gazdaságátvételi
(üzemátvételi) támogatásának lehetõsé-
geirõl, körülményeirõl.
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3. diagram. Erdõmérnökök keresetszínvonala 2003-2009 között. Forrás: ONYF




