
Sok átalakuláson ment át az utóbbi években a Magyar Mérnöki Kamara (MMK), 
azon belül is a kamara Agrár (korábban Erdészeti és Faipari) Tagozata. Sajnos ezek 
az átalakulások többnyire negatív irányba hatottak – az utóbbi évtizedben egyre 
szűkültek a faipari mérnökök lehetőségei, mígnem 2008 után az Agrár Tagozattól 
– és ezen belül a faipari mérnököktől – szinte minden jogosultságot megvontak. 
Az elmúlt fél év folyamán a kamara faipari mérnök tagjaiból és a NymE Faipari 
Mérnöki Kar munkatársaiból összeállt kisebb csapat igyekezett megtalálni azokat a 
megoldásokat, amellyel ezen az áldatlan állapoton segíteni lehet.

Ennek a folyamatnak a részeként 2011. november 25-én került sor a Magyar 
Mérnöki Kamara Agrár Tagozata és az Erdészeti és Faipari Szakosztálya szerve-
zésében egy konferenciára Dobogókőn, melyen több mint 100 szakember – köz-
tük a NymE Faipari Mérnöki és Erdőmérnöki Karának több mint 30 munkatársa 
– vett részt. A konferencia célja a jelenlegi helyzet felmérése és állásfoglalás meg-
fogalmazása volt a faipari és az erdészeti terület kamarán belüli hovatartozásáról, a 
szükséges jogosultságokról, és az ennek érdekében teendő lépésekről.

A konferencián Dr. Dobó István, az Agrár Tagozat elnökhelyettese köszön-
tötte röviden a megjelenteket, majd Dr. Ronkay Ferencnek, a MMK titkárának 
adta át a szót, aki hangsúlyozta: a kamara vezetése részéről megvan a nyitottság a 
szakosztály részéről megfogalmazódó, értelmes javaslatok megfontolására. Ezt kö-
vetően Dr. Véha Antal jelenlegi, és Dr. Szlovicsák Gábor korábbi tagozati elnökök 
fejtették ki véleményüket, miszerint az erdészeti és faipari szakterületek mérnöki 
jogosultsági problémái összekapcsolódnak az agrármérnöki területtel, példákkal 
is bemutatva, hogy milyen méltánytalan és káros, hogy a jogosultságok itt sem 
mindig a megfelelő kezekben vannak. Támogatásukról biztosították az erdészet 
és a faipar képviselőit a szakterület jogosultsági rendszerének rendezésére irányuló 
törekvéseik tekintetében. A MMK és az Agrár Tagozat elnöksége részéről elhang-
zott szavak után Dr. Jereb László, a Faipari Mérnöki Kar dékánja, és Dr. Lakatos 
Ferenc, az Erdőmérnöki Kar dékánhelyettese ismertette néhány szóban a két kar 
helyzetét, és az ott folyó oktatási és kutatási tevékenység főbb fókuszpontjait.

A kissé hosszúra nyúlt köszöntőket követően a megjelent szakemberek két 
szekcióban folytatták munkájukat. A faipari szekció levezető elnöke Dr. Németh 
László az Agrár Tagozat faiparért felelős elnökségi tagja a szekció munkáját három 
szakaszra osztotta: először az ipari gyakorlatban dolgozó mérnökök és szakértők 
számoltak be, mondták el véleményüket a mérnöki kamarai jogosultságok hely-
zetéről, majd a Faipari Mérnöki Kar három előadására került sor, végül pedig egy 
szakmai vita keretében minden megjelent elmondhatta a véleményét, javaslatait.

Beszámolónk folytatódik a 28. oldalon, az Élet rovatban.
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