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– Folytatva a beszélgetést,
hogyan látod a Kar doktori
iskoláinak mûködését, prob-
lémáit, feladatait?

– Az Erdõmérnöki Karon
jelen pillanatban két dokto-
ri iskola mûködik. A Roth
Gyula Erdészeti és Vadgaz-
dálkodási, illetve a Kitaibel
Pál Környezettudományi
Doktori Iskolák.  Az elõbbi-
nél igazából nincs oktatói
utánpótlási problémánk, jelenleg is jó
esély van a hosszú távú fennmaradásra
és fejlõdésre.  Ettõl függetlenül azt tud-
ni kell, hogy egyre nagyobb az elvárás
az egyetemi oktatók felé. Nagyon sok
mindent kell teljesíteni ahhoz, hogy va-
laki a megfelelõ és szükséges szakmai
lépcsõfokokon sikeresen tudjon lép-
kedni. Már az elõzõ dékáni vezetés ide-
jén is sarokpontos szabály volt, hogy
egyetemi docens csak az lehet, aki ha-
bilitált. Az egyetemi tanári beosztás és
cím elnyerése is egyre nehezebb az
utóbbi években. Már-már azt mondhat-
juk, majdnem azokat a feltételeket kell
teljesíteni, mint egy akadémiai doktori
cím elnyeréséért, melyet az utóbbi idõ-
szakban szintén jelentõsen megszigorí-
tott feltételekhez kötöttek. Még akkor
is, ha az MTA Agrártudományi Osztálya
nem is a legszigorúbb ebben az érte-
lemben, az akadémián belül. Ezeket a
feltételeket teljesíteni egy olyan oktatói
helyzetben, amikor a kutatási projektek
keretében gyakorlatilag pénzt, forráso-
kat kell elõteremteni, nagyon nehéz.

– Ez az a kényszerpálya, amirõl ko-
rábban beszéltünk, hogy az oktatók le-
terheltsége elsõsorban az intézetek költ-
ségvetésének támogatására fordítódik a
pályázati, kutatási források megszerzé-
sével.

– Jelen pillanatban még szerencsés
helyzetben vagyunk, hisz vannak olyan
nagy volumenû pályázatok, TÁMOP
projektek, mint az AGRÁRKLÍMA és a
Silva Naturalis, amelyek 2014 végéig
megfelelõ hátteret biztosítanak a benne
résztvevõ intézetek mûködéséhez.
Hogy pontosan mi lesz 2015-ben, azt
már kevésbé látom elõre. 

Visszakanyarodva a dok-
tori iskolák kérdéshez. A
Kitaibel Pál esetében már
nagyon alsó határon közelí-
tettük meg azokat a feltéte-
leket, amelyek a mûködés-
hez kellenek, annak ellené-
re, hogy a doktori iskola ve-
zetõje mindent megtett an-
nak érdekében, hogy ezt a
problémát sikeresen meg-
oldjuk.

– Ez azt jelenti, hogy kevés egyetemi
tanár oktat a doktori képzésben?

– Így van! Meghatározott számú,
olyan aktív egyetemi tanárra van szük-
ség, aki csak ezen az egyetemen és az
Erdõmérnöki Karon oktat. Kicsit
messzebbrõl indulva, korábban ennek
a doktori iskolának része volt a szom-
bathelyi Természettudományi Kar dok-
tori programja is, ami kiválással önálló-
sulni szeretett volna. Menetközben
azonban kiderült, hogy ez nem lehetsé-
ges. Így most visszatért a Kitaibel Pál
Doktori Iskola kebelébe, ahol ezzel két
doktori képzési program fog futni pár-
huzamosan. 

– Gyakorlatilag így két lábon fog áll-
ni ez a doktori képzés?

– Mivel az egyetem is a fennmaradás
mellett áll ki, így nem jelent gondot,
hogy tulajdonképpen két Karhoz kötõ-
dik. Fõleg a doktori iskola tématerületé-
nek komplexitása ismeretében nem. Ez
jelentheti a megoldást.

– Az erdõmérnökként végzõk közül
mennyien lépnek tovább a doktori fo-
kozat megszerzése felé, illetve milyen
arányban vannak a külsõ jelentkezõk?

– Nagyon változó, hogy ezek a jelent-
kezési számok hogyan alakulnak. Ko-
rábban többen jöttek külsõsként. A kül-
sõ jelentkezõk is két csoportra bontha-
tóak. Egyrészt az ERTI és más kutatóin-
tézetek munkatársai, akiknek fõ hivatása
a tudományos kutatás. Õk azok a cso-
port, akik viszonylag könnyen ugrották
meg a lécet. A másik ritkább csoport a
gazdálkodásból vagy az erdészeti ható-
sági oldalról jelentkezett, vagyis a gya-
korlatból jött. Nekik már jóval nehezebb
dolguk van. A mindennapok hivatali fel-

adatai nem igazán engedik meg számuk-
ra, hogy valami egészen mással is foglal-
kozzanak. Ráadásul a doktori iskolák-
ban is szigorodtak a feltételek, gondolok
itt például akár az elõírt impakt faktorral
(a tudományos folyóiratok átlagos idé-
zetségi mutatószáma – a szerk.) rendel-
kezõ publikációkra. Az a vonulat, hogy
valaki a szakmai gyakorlatból szerez
doktori címet, egyre szûkülõben van. A
fordított helyzet szerintem hasznosabb
lenne az ágazat számára. A frissen vég-
zett okleveles erdõmérnök elvégzi a
doktori iskolát valamilyen témakörben
és utána kerül ki a gyakorlatba majd ott
hasznosítja a tudását. Ilyenre van azért
néhány példa, ha nem is túl sok.

– Ez számszerûsítve mennyi szak-
embert jelent?

– Ha jók az információim, akkor az
utóbbi évtizedben kb. tíz erdõmérnököt.

– A gazdálkodók mennyire igénylik
az ilyen magasabb szinten kvalifikált
szakembereket? 

– Meglátásom szerint nem nagyon.
Talán csak néhány egészen speciális
szakmaterületen. 

– Nem lenne annak szakmai létjogo-
sultsága, ha maga az Erdõmérnöki Kar
is jobban, hatékonyabban motiválná
erre a gazdálkodókat?

– Célszerûnek biztos, hogy célszerû
lenne, akár egyes erdõgazdaságokkal is
leülni és egyeztetni, hogy van e olyan
témakör, amit õk úgy látnak, hogy egy
doktori hallgató, vagy egy általuk beis-
kolázott fiatal szakember részleteiben
kidolgozhatna és késõbb átültetné az
erdõgazdaság gyakorlatába. Biztos va-
gyok abban, hogy ennek az elõremoz-
dításában a Kar maga is többet tehetne.

– Már csak azért is, mert ez bevett
európai gyakorlat. Hogyan látod a
2014-2020 közötti új költségvetési idõ-
szakban milyen pályázati lehetõségek
nyílnak meg a Kar elõtt?

– Jelenleg az EU-s kutatási források
megszerzésében igen kicsi a sikerszáza-
lék.  Tíz pályázatból egyet nyerünk el.
Egy-egy pályázat rendkívül sok energiát
emészt fel. Ráadásul nagy a konkuren-
cia. A TÁMOP pályázatok egyik kifeje-
zett kormányzati célja éppen az volt,
hogy felkészítse a felsõoktatási intézmé-
nyeket, hogy az új uniós pályázati lehe-
tõségekkel élni tudjanak. Erre az egye-
tem egészének és az intézeteknek is fel
kellett készülnie. Úgy gondolom, hogy
az utóbbi idõk fejlesztéseinek is köszön-
hetõen, sikereket lehet majd elérni a pá-
lyázati források elnyerésében. 
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