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Erdôtanúsítás a magánerdôben
BARTUCZ ÉVA, BENKÔ PÁL

A privatizáció óta eltelt idôszak
alatt hazánkban több magáner-
dô-gazdálkodással foglalkozó

cég alakult, ezek gazdálkodási formája
eléggé vegyes, ugyanakkor vala-
mennyi alkalmas arra, hogy az erdô-
gazdálkodási tevékenységet és a hozzá
kapcsolódó vállalati folyamatokat biz-
tosítsa.

Az idei évtôl kezdôdôen megnôtt a
magánerdôk gazdálkodásával és fej-
lesztésével kapcsolatos tevékenységek
jelentôsége, mivel a kérdés a hazai er-
dôterület 40%-át érinti. A privatizációt
követôen 1996-ban 270 000 gazdálko-
dó 1,7 millió ha területen gazdálkodott,
az 1990-ben nyilvántartott 1933 gazdál-
kodóval szemben, akik 1,66 millió ha
területen gazdálkodtak.

A Magán Erdôtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége az ér-
dekképviseleti tevékenységen túl vál-
lalta, hogy meghatározza a terület fej-
lesztésére vonatkozó prioritásokat. Mi-
vel szakemberei állami területen szer-
zett szakmai tapasztalattal is rendelkez-
nek, az itt megszerzett, további felhasz-
nálásra alkalmas gyakorlatot és tapasz-
talatokat építik be a vállalatirányítási
folyamatokba.

Az erdôtanúsítás kérdése az idei év-
tôl került az érdeklôdés középpontjá-
ba, mivel a nemzetközi felmérések ér-
telmében 1997 óta 12,5 millió ha erdô-
terület lett tanúsítva. A folyamat elsô-
sorban az északi országokban hódított
teret, Svédországban az erdôterületek
42%-a lett az FSC által tanúsítva.

Mielôtt az erdôtanúsításról részlete-
sen beszélünk, célszerû kitérni arra a
történelmi háttérre, amely a tartamos
gazdálkodás nemzetközi alapjait meg-
teremtette.

Az 1970-es évektôl felgyorsult a kör-
nyezetvédelem kérdésével kapcsolatos
cselekvési programok és alapelvek ki-
dolgozása.

A tartamosság kialakulásának nem-
zetközi állomásai I.

A tartamosság kialakulásának nem-
zetközi állomásai II.

Hazánkban az erdôvel kapcsolatos
tudatos gazdálkodás kérdése régebbre
nyúlik vissza. I. Miksa császár, Mária
Terézia, Kaán Károly koruk jelentôs
gondolkodóinak megfelelôen felmér-
ték az erdôvagyonnal való ésszerû gaz-
dálkodás jelentôségét.

A hazánkban eddig megjelent öt er-
dôtörvény mindegyike korának megfe-
lelô mértékben foglalkozik a tartamos-
ság kérdésével. Az 1996-os erdôtör-
vény már a nemzetközi környezetvé-
delmi irányelveket is beépítve került
megfogalmazásra.

Az erdôtanúsítás az a folyamat,
amely igazolni tudja, hogy az adott te-
rületen biológiailag megalapozott, a
tartamosság elvét szem elôtt tartó gaz-
dálkodás folyik.

Hazánk még nem rendelkezik erdô-
tanúsítási gyakorlattal.
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+
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(tanúsítás elôkészítése)
RENDSZERÉPÍTÉS

A szakma egybehangzó véleménye
az, hogy a magán erdôgazdálkodásban
a pán-európai erdôtanúsítási rendszer-
nek kell inkább teret engedni, mivel

nonprofit rendszerrôl van szó, és a
nemzeti testület felállításával és a nem-
zeti elvárásoknak megfelelô követel-
ményrendszer kialakításával sokkal in-
kább teret enged az egyéni sajátossá-
goknak.

Hazánkban az Állami Erdészeti Szol-
gálat rendelkezik olyan több évtizede
létrehozott adatbázissal, amely megfe-
lelô kiindulási alapot jelenthet a rend-
szer kialakításához. Hiszen már a kör-
zeti erdôtervek feladatai között is sze-
repel a tartamos erdôgazdálkodás biz-
tosítása.

Mi is az a PEFC?

A vevôk, faforgalmazók részérôl
egyre fokozottabban jelentkezô igény,
hogy az általuk vásárolt áru származása
és a gazdálkodás minôsége is bizonyít-
ható legyen.

Erre szolgál az erdôtanúsítás rend-
szere, amely független harmadik fél ál-
tal tanúsítható.

A tanúsítvány egyben igazolása an-
nak, hogy a faanyag származási helyén
a tartamosság elvét betartó erdôgazdál-
kodás folyik.

Az elsô tanúsítási rendszer kiépí-
tése elsôsorban a trópusi esôerdôk-
ben folyó gazdálkodásra vonatko-
zott, sokan nem kívántak ezzel azo-
nosulni, így 1998-ban alapos elôké-
szítô munka után memorandum for-
májában Helsinkiben megfogal-
mazták a tartamos erdôgazdálkodás
6 alapelvét:

PEFC 6 ALAPKÖVETELMÉNYE:

• Az erdôk fenntartása és szakszerû
fejlesztése, részvételük az aktív
szénkörforgásban

• Az erdei ökorendszerek egészségé-
nek és vitalitásának fenntartása

• Az erdôk produktivitásának fenn-
tartása

• A biodiverzitás elvének betartásával
védelem és szakszerû fejlesztés

• Az erdôk védelmi szerepének fenn-
tartása, szakszerû fejlesztése

• Egyéb szociális, gazdasági funkciók
és körülmények fenntartása

A Helsinkiben megrendezésre ke-
rült konferencián kezdôdött meg a
PEFC Pán-Európai Erdôtanúsítás rend-
szerének szervezése.

ENSZ Közgyûlés (1989)
ENSZ Környezeti és Fejlesztési Konferencia
(1992)

Fenntartható fejlôdés megfogalmazása
AGENDA 21

ENSZ Környezeti és Fejlesztési Konferencia
(1996)

a tartamosság erdészeti követelményei-
nek meghatározása (kritériumok, indiká-
torok)

FAO Római Erdészeti Nyilatkozat (1995)

ENSZ Környezeti és Fejlesztési Konferencia
(1996)

a magyar Erdôtörvényben megfogalma-
zásra került

ENSZ Kormányközi Erdészeti Panel (IPF)
(1997-ig)

ENSZ Kormányközi Erdészeti Fórum (IFF)
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Jelenleg a PEFC tagsága: Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia,
Franciaország, Finnország, Németor-
szág, Írország, Litvánia, Norvégia, Por-
tugália, Spanyolország, Svédország,
Svájc.

A Pán-Európai Erdôtanúsítási Tanács
önálló nemzeti testületekbôl áll, egyé-
nileg kidolgozott nemzeti követelmény-
rendszerrel.

A nemzeti testületeket a kormány-
zat képviselôi a szakmai érdekképvi-
selet, szakszervezet, zöld mozgalom,
a szakmai felsôoktatás és egyéb terü-
letekrôl bevont 6 fôs csoport alkot-
ják.

Mi is a célja ennek a rendszernek?

PEFC CÉLJAI

• Önkéntes kezdeményezés, amely le-
hetôséget biztosít a tartamos erdô-
gazdálkodók széles körének nemze-
ti és regionális szinten történô össze-
hangolására.

• Nemzeti tanúsító rendszer kialakítá-
sa vagy a meglévôk elfogadása.

• Az erdôgazdálkodás és a faanyag
mint megújítható erôforrás pozitív
megítélésének visszaállítása.

• Az erdôk gazdaságilag életképes,
környezeti szempontból hasznot ho-
zó megítélése.

• A tanúsítvány biztosítékot jelent a
külsô felek számára.

• A tanúsítást független harmadik fél
végezze.

• A rendszer regionális tanúsítási szin-
tekre alapozott, de nyitott minden
más szempontra.

• Közös erdô- és faanyag-származás
tanúsítását részesíti elônyben.

Hazánkban a PEFC rendszeréhez va-
ló csatlakozás elôkészítése folyamatban
van. A nemzeti testület felállítására szü-

lettek alternatívák, mindenesetre egyér-
telmû a munkában résztvevôk köre. Ez
a feladat a MEGOSZ prioritási listáján az
elsôk között szerepel, annál is inkább,
mivel ez a rendszer, mint feljebb is lát-
szik, a magánerdô-gazdálkodók rend-
szerének is nevezhetô, nonprofit szer-
vezet.

ISO 9000 – 14000

A jelenleg elterjedt és közkedvelt
vállalatirányítási rendszerek közül az
ISO 9000–14000 szabványcsalád biz-
tosíthatja a tartamos gazdálkodás
alapjainak megteremtését. Az ISO
9000-es szabvány alapján kiépíthetô
minôségbiztosítási rendszer a vállalati
folyamatok áttekinthetôségét és a ve-
vôvel való kapcsolat egészét fedi le,
ezzel szemben az ISO 14001-es szab-
vány környezetközpontú irányítási
rendszer kiépítésére ad lehetôséget,
amely már a tervezés fázisától vizsgál-
ja a tevékenység környezetre gyako-
rolt hatását.

PHARE-támogatással

Hazánkban az állami erdôknél már
elindult a két rendszer kiépítésének
folyamata, jelentôs PHARE támogatás-
sal. A folyamat eredményeként a ma-
gánerdô-gazdálkodóknál a rendsze-
rek megléte követelményként fog je-
lentkezni, ezért ez a folyamat már a
magánerdô-gazdálkodóknál is napi-
renden lévô kérdés. A költségek csök-
kentése és a személyi erôforrásokkal
való ésszerû gazdálkodás, valamint a
rendszerek adta lehetôség kihasználá-
sa érdekében itt integrált rendszerek
bevezetésére kerül majd sor, amelyek
egyrészrôl az ISO 9000:2000 szabvány
és az ISO 14001:1996 alapján kerül-
nek kidolgozásra.

Pán-európai erdôtanúsítás alapelvei

PEFC

Felhívás
Cédrus-nagygyûlés
2000. május 25–26.

A cédrussal folyó magyarországi erdé-
szeti kísérletek tárgyában 2 napos érte-
kezletet szervezünk. Célunk, hogy az
eddig elért eredményekrôl és a további
lehetôségekrôl az érintettek véleményt
cserélhessenek. Május 25-én az OEE
klubtermében (Budapest, II. Fô u. 68.,
425. szoba) az elméleti kérdéseket tár-
gyalnánk, május 26-án Agostyánban és
Neszmélyben terepi bemutatót tartunk.

Kérjük mindazon kollégákat, akik a
témában érintettnek érzik magukat,
hogy vegyenek részt a rendezvényen.
Szeretnénk megvitatni a magtermelés,
maggyûjtés, magtárolás, a csemeteneve-
lés, a termôhelyigény, a mesterséges és
természetes felújítás és erdômûvelés
kérdéseit. Az értekezlet foglalkozna a fa-
anyag hasznosításával és a Cedrus
atlantica károsítóinak kérdésével is. A
terepi bemutatón a fafaj esztétikai szere-
pét és jelentôségét is megtárgyalnánk.

Különösen számítunk azoknak a kol-
légáknak a részvételére, akik az elmúlt
évtized folyamán Franciaországban ta-
nulmányozták a Cedrus atlantica erdé-
szeti jelentôségét.

Részvételi díj a jelentkezôk számától
függôen 5–7000 Ft/fô.

A jelentkezéseket és az elôadások,
hozzászólások témáját kérjük dr. Sárvári
János nevére: Országos Erdészeti Egyesü-
let, 1027 Budapest, Fô u. 68. megküldeni
legkésôbb 2000. február végéig.

Dr. Tóth János, Dr. Sárvári János
NIZZA, OEE Budapest
Dél-Franciaország, 

Erdôgazda
címmel jelent meg a Magán Erdôtulajdo-
nosok és Gazdálkodók Országos Szövet-
ségének folyóirata. A minden hónap utol-
só hetében jelentkezô szaklapot a Föld-
mûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
támogatja. Bemutatásában Telegdy Pál el-
nök elsôsorban az erdôtulajdonosoknak
ajánlja szíves figyelmébe. A mûszakilag
igényes kivitelû próbaszámot Telegdy Pál,
Fónagy István és Rozsnyai Aladár szer-
kesztôbizottsági tagok 22 A/4-es oldalon,
teljes terjedelmében színes technikával je-
lentették meg. Az „öreg” Erdészeti Lapok
gratulál az újszülöttnek, s reméli, hogy
hosszú távon is színvonalas – s nemcsak
színes vonalas – kamasszá cseperedik
anélkül, hogy megismerkedne a létfenn-
tartás keserveivel.

Tartamos
erdôgazdálkodás

Hitelesség,
tisztesség

Diszkrimináció
mentesség

Költség
hatékonyság

Érdekelt felek
bevonása

Áttekinthetôség

Támogatottság,
ellenôrzöttség

Önkéntesség


