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„A magyar szellem megállja a helyét a
hazai és a nemzetközi életben, és jó ok-
kal számíthatunk arra is, hogy méltó he-
lyünk lesz az európai együttmûködés
nagy családjában” – mondta Mádl Fe-
renc köztársasági elnök azon az ünnep-
ségen, amelyen Orbán Viktor minisz-
terelnök és Áder János, az Országgyû-
lés elnöke jelenlétében átadta az idei
Kossuth- és Széchenyi-díjakat csütörtö-
kön a Parlament kupolatermében.

A Magyar Köztársaság elnöke – a mi-
niszterelnök javaslatára – Széchenyi-dí-
jat adományozott Borhidi Attila aka-
démikusnak, a Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai és Botanikai Kuta-
tó Intézet igazgatójának a botanika, a
növénytaxonómia, az ökológia és a ter-
mészetvédelem szakterületein elért
eredményeiért, kivételesen magas szín-
vonalú, példaértékû és külhoni elisme-

rést is kivívó munkásságáért; dr.
Csapody István erdômérnöknek, cím-
zetes egyetemi tanárnak, nyugalmazott
botanikai szakfelügyelônek a termé-
szetvédelem, különösen a fitocönoló-
gia, erdôtipológia, növényföldrajz,
florisztika és erdészettörténet területén
végzett, nemzetközileg is nagyra be-
csült tudományos, kutatói, valamint
oktatói-nevelôi munkásságáért; dr.
Solymos Rezsô akadémikusnak, az
Erdészeti Tudományos Intézet tudomá-
nyos tanácsadójának a hazai ökológiai
adottságoknak megfelelô új erdôneve-
lési irányelvek és technológiák kidol-
gozásáért, a magyarországi erdôneve-
lési kutatások hálózatának kiépítéséért,
a hazai és nemzetközi erdôgazdálko-
dás fejlesztését szolgáló, világszerte el-
ismert tudományos eredményeiért.

Gratulálunk!

Rangos elismerés 
tudományos teljesítményért

1998-ban nyugat-európai vevôink egy
részétôl igény fogalmazódott meg társa-
ságunk felé FSC tanúsított akác faipari
alapanyag és félkész termék vásárlásá-
ra. Mivel ilyennel nem rendelkeztünk, a
társaság vezetése megvizsgálta, milyen
feltételek teljesítése esetén, milyen elô-
nyünk származhat, ha megszerezzük az
FSC tanúsítást.

Az FSC rövidítés a Forest Steward-
ship Council szavak rövidítésébôl szár-
mazik, magyarul Erdôgondnoksági Ta-
nács a legjobb megfelelôje, egy olyan
nemzetközi akkreditációs szervezet,
amely a környezetért felelôs, társadalmi-
lag hasznos és gazdaságilag életképes
erdôgazdálkodást hivatott támogatni.

Alapelve a fenntartható erdôgazdál-
kodás – fától a fatermékig –, jellemzôje
az ökológiai, társadalmi és gazdasági
tartamosság, vagyis az erdôtanúsítás ga-
rantálja, hogy az adott erdôt a környe-
zetvédelmi, szociális és gazdasági
szempontok együttes figyelembevételé-
vel kezelik.

A tanúsítást az FSC által elismert
szervezetek – esetünkben a SKAL hol-
land illetôségû tanúsító szervezet – az

FSC alapelvei és feltételeinek 1–10.
pontja szerint hajtják végre.

Joggal felvetôdhet a kérdés, szükség
van-e erre, hiszen a magyar erdôgazdál-
kodás a tartamosság elveire épül, figye-
lemmel az erdôk hármas hasznosításá-
ra, mely gyakorlatilag megfelel az FSC
alapelveinek és feltételeinek.

A SKAL tanúsítás garantálja:
• hogy megfelelôen kezelik az erdôt

FSC alapelvek és kritériumok, valamint
SKAL szabványok szerint,

• hogy a mezôgazdasági termékek
megfelelnek az EU-ban elfogadott szer-
ves anyag minôségi elvárásainak,

• hogy az FSC címkével ellátott vég-
termékek minden termelési szinten ga-
rantáltan ellenôrzöttek.

1999 szeptemberében aláírásra került
a szerzôdés, majd ezt követôen október-
ben egy holland, majd 2000 májusában
egy német erdészeti szakértô 3-3 napos
helyszíni vizsgálatot tartott társaságunk-
nál. A riport elkészítésekor vizsgálták a
társaság szakmai gazdálkodását, kap-
csolatrendszerét, a természetvédelmi el-
várásoknak való megfelelôséget és sok
más, egyéb kérdést, melyet egy közel 60

oldalas riportban foglaltak össze. A
SKAL szakértôt munkájában magyar er-
dészeti szakértô és szociológus munka-
társak is segítették. Az anyagot meg-
küldték különbözô hatóságoknak, NGO
szervezeteknek stb., véleményüket be-
építették a végleges riportba.

Ennek alapján a SKAL igazgatósága
2000. év december elején alkalmasnak
ítélte a NYÍRERDÔ Rt.-t az FSC alapel-
vei és feltételei szerint, és kiadta ré-
szünkre a tanúsító okiratot.

Reményeink szerint a tanúsítás lehe-
tôséget ad arra, hogy adott esetben ex-
portárainkat stabilizáljuk, netán emel-
jük, valamint olyan új piacokra tegyünk
szert, amelyek kimondottan FSC tanúsí-
tott anyagot igényelnek. (Pl. a Magyar-
országon is jelenlévô nemzetközi
barkácsáruház-láncok kizárólag vagy
egyre növekvô arányban olyan fatermé-
keket forgalmaznak, melyek FSC tanú-
sított termékekbôl készültek.)

Megjegyezni kívánom, hogy az FSC
tanúsítás érdekében korábban elkez-
dett munka nagy segítséget jelentett az
ISO 14001 környezetirányítási rendszer
kiépítése folyamán. A jelenleg elterjedt
és közkedvelt vállalati irányítási rend-
szerek közül az ISO 9000–14000 szab-
ványcsalád biztosítja a tartamos gazdál-
kodás alapjainak megteremtését.

Oláh Tibor
erdôgazdálkodási osztályvezetô-

fômérnök

A talaj savanyodása
és a túlzott mértékû
nitrogénülepedés –
fenyegetés az 
osztrák erdôkben?
A növények számára felhasználható nit-
rogénvegyületek levegôbôl ülepedett
mennyisége 12–30 kg/ha/év között mo-
zog, helyileg ennél is több lehet. A kö-
vetkezmény: borulhat a tápelem-egyen-
súly, egyes tápelemekben hiány mutat-
kozhat, mindez hátráltathatja a fák nö-
vekedését. A káros környezeti jelensé-
get célzott trágyázással és a nitrogén-
körforgalom jobb megismerésével kí-
vánják elhárítani.

[Hivatkozás: G. Glatzel: Soil acidifi-
cation and excess nitrogen deposition –
a threat to Austrian forests? In Szabolcs
I. (edit.): Ecological impact of acidifica-
tion. Bpest., 1989, 25–37. o.]
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