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KIVONAT 
 
Az erdőtanúsítás, mint eszköz létrejöttének eredeti szándéka szerint a tartamos erdőgazdálkodás 
terjesztését és igazolását kellene szolgálnia különösen azokban a régiókban, ahol ezt az állami 
ellenőrzés nem képes létrehozni. Az elmúlt két évtized tapasztalatai azt mutatták, hogy az erdőtanúsítás 
fenti céljait csak korlátozottan tudta elérni, emellett viszont rengeteg ellentmondást szült az 
alkalmazásuk. Mindezek ellenére az erdőtanúsítási rendszerek a nemzetközi kereskedelemben képesek 
hatékonyan közvetíteni a tartamossági kritériumok betartását a fogyasztók felé, képesek javítani az 
erőgazdálkodók és a fatermékek társadalmi megítélését, és ezáltal hozzáadott értéket teremteni az 
erdőgazdálkodók és a faipar számára.  
 
Kulcsszavak: PEFC, FSC, erdőirtás, tartamos erdőgazdálkodás 
 
 
GONDOK AZ ERDŐK KÖRÜL 
 
 

A közvélemény előtt az ipari szennyezések veszélyei az ipari forradalom óta 
ismertek, de a II. világháborúig az erősen iparosodott városok és régiók helyi 
problémájaként merültek fel. A környezeti problémák ezen fajtája a lakosságot 
közvetlenül érinti, mint például a légszennyezés, zaj, megnövekedett forgalom és 
annak járulékos hatásai, valamint az ipari balesetek közvetlen hatásai. Ezek közvetlen 
megtapasztalása hívta fel az iparilag fejlett és emiatt a legjobban érintett társadalmak 
figyelmét a környezetvédelem fontosságára. 

A II. világháború utánra tehető, hogy az ipari szennyezés léptéke és hatásai nem 
csak helyi, de globális szinten is kifejtik hatásaikat, és nem csak közvetlenül, hanem 
messze nyúló hatásai az emberi életre sokféleképpen visszahatnak, valamint időben 
késleltetve is jelentkezhetnek.  A természetes vizek és az ivóvízkészletek 
szennyezése, az ózon réteg elvékonyodása, az üvegházhatású gázok légköri 
felhalmozódása, vagy a savas esők csak aktív kommunikáció révén juthatnak el a 
lakossághoz.  

De a környezeti problémák nem csak az ipari termeléssel kapcsolatban merülnek 
fel, hanem a termőföld használata során is keletkeznek. Ezek jelentősége és 
hatásmechanizmusai még a szakemberek számára is csak lassan, évtizedes időtávon
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váltak ismertté, a közvélemény elé pedig leginkább a problémahalmazok szimbólumai 
jutnak el, az összetett összefüggések nem. 

Ilyen problémák főként a vegyszerhasználat, az élőhelyvesztések, az élőhelyek 
izolációja, a biológiai sokféleség csökkenése és a termőföld különböző leromlási 
formái. Mindezek közül egyes fajok (főként nagyragadozók és egyéb emlősök) 
védelme és az erdőterületek fogyása a környezeti problémák legerősebb szimbólumai.  
(EU, 2015) 

A földhasználat változása az egyik legjelentősebb globális környezeti probléma, 
amelynek része az erdőterületek más művelésű területté alakítása is. A jelenség valós 
veszélyeket hordoz az emberiség jövőjére nézve, de lassan ható és nem közvetlenül 
érzékelhető probléma, különösen azért, mert jellemzően a fejlődő országokban 
figyelhető meg. Ennek ellenére a közvélemény azonosulása a problémával mégis 
nagyon erős, mert legalább szimbolikusan jól összekapcsolható a lakosságot 
közvetlenül érintő lakóterületi fakivágásokkal. A leegyszerűsített kommunikáció 
következtében a szakszerű fahasznosítás összemosódott a környezetkárosítással, 
amely az erdőgazdálkodás számára számos probléma forrásává vált, és 
nélkülözhetetlenné tette a társadalom felé mutatott kép aktív formálását. 

 
 
 

AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS ÁLLAMI ÉS CIVIL FELÜGYELETE 
 
 

Az erdőgazdálkodás sok százéves történelmi fejlődése már 300 éve elérkezett 
annak felismeréséhez, hogy az erdők, mint erőforrások előrelátó tervezés és 
hasznosítás mellett tarthatók csak fenn. A kezdetben a kitermelhető fára alapuló 
tartamossági elv napjainkban kibővült az erdők sokrétű funkcióinak és 
szolgáltatásainak hosszú távú fenntartásával.  

Az erdőgazdálkodás szabályozása elsősorban jogszabályok útján történik, 
amelynek hatásossága az állam működésétől függ. Nyugat-Európában és Észak-
Amerikában a társadalmi elvárások és az emberiség létfenntartási érdekei 
megkövetelték a környezetvédelem, a természetvédelem és a természeti erőforrások 
hasznosításának részletes szabályozását, és az állam aktív szabályozó szerepe 
tartósan érvényesült, ezért tényleges hatást tudott kifejteni. A fejlődő országokban 
ezzel szemben a szabályozás hatásosságát nagyban korlátozta az állam korlátozott 
működése. Az instabil államszervezet, a periodikusan visszatérő politikai és gazdasági 
bizonytalanság nem teszi lehetővé az erdők esetében elengedhetetlen hosszú távú 
szabályozás érvényesülését. (Durst et.al., 2006) (Buligaés Nichiforel, 2018) 

Az 1980-90-es évekre tehető, hogy a környezeti problémák globális jellege 
világossá vált, és a környezeti problémák kezelésére nemzetközi egyezmények 
születtek. Harmonizálni volt szükséges a nemzeti szabályozások tartalmát, le kellett 
fektetni a természeti erőforrások használatának normáit és nemzetközi szabályait, 
valamint olyan pénzügyi mechanizmusokat is létrehoztak, amelyek megteremtették a 
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közös érdekek szolgálatának motivációit. Emberi léptékkel mérve, valamint a 
megoldandó problémák sürgető jellegéhez képest azonban ezek a folyamatok 
rendkívül lassúak voltak, eredményességük pedig nehezen értékelhető, hatásuk csak 
hosszútávon lenne kimutatható. Különösen nagy akadályozó tényező, hogy a 
nemzetközi vagy globális szinten nincsenek felelős, megfelelő felhatalmazással 
rendelkező testületek, kizárólag az önérdekkövető nemzetállamok önkéntes 
együttműködésére lehet támaszkodni.  

Az erdőirtások visszaszorítása érdekében a hosszas és csak bizonytalan 
eredménnyel kecsegtető államok közötti megoldások helyett az 1990-es években az 
erdőtanúsítás formájában kialakult egy civil kezdeményezés is. Lényegét tekintve ez 
egy önkéntes vállalásokon alapuló pozitív megkülönböztetés, amely a tartamos 
erdőgazdálkodás termékeit egy a végterméken feltüntetendő védjeggyel 
megkülönbözteti, és a megkülönböztetés révén piaci előnyhöz juttatja.  

Az állami, vagy a nemzetállamok megállapodásain alapuló nemzetközi szabályozás 
alkalmazása végrehajtó típusú,felülről vezérelt, amelynek működési logikája a 
folyamatok, esetleg állapotok totális ellenőrzésére alapul, azonban sokszor elégtelen 
erőforrások mellett. A környezettől függően fennállhat a korrupcióveszély, amelynek 
eshetősége okozza az állami szabályozásokkal szembeni legnagyobb 
bizalomvesztést. Ezek a szabályozások csak az érintett nemzetállamokra terjedek ki, 
tartalmuk pedig a nemzetközi megállapodások során megkötött kompromisszumok 
miatt nem elégségesek a probléma kezelésére, gyakran csak látszatmegoldásoknak 
bizonyulnak. Az állami szabályozásnak, még ha megfelelően működik is, nagyon kicsi 
a marketingértéke, mivel ennek megteremtése az érintett állami intézményeknek nem 
feladata.  

 
A civil szervezetek által felépített ellenőrzési rendszerek jellemzője, hogy csakis 

önkéntes vállalásokon alapulhatnak, a hitelességük elsődleges forrása pedig a 
nyilvánosság és a sokféle érdekelt között zajló nyílt párbeszéd és konszenzus. 
Részben az erőforrások szűkössége, részben pedig a problémaorientált megközelítés 
miatt az eljárások igyekeznek a ráfordításokat és a várható eredményeket összhangba 
hozni. 
 
 
 
AZ ERDŐTANÚSÍTÁS ELTERJEDÉSE 
 
 

Az erdőtanúsítások a megjelenésüket követően nem éltek át robbanásszerű 
növekedést, de az elmondható, hogy a terjeszkedésük az 1990-es évek óta 
folyamatosan halad. 2017-ben a világon összesen 428 millió hektár erdő tanúsított, 
amely a világ erdeire vetítve 10,6%-os részesedést tesz ki. Ebből 70 millió hektár a két 
meghatározó erdőtanúsítás (PEFC és FSC) által is egyszerre tanúsított. A PEFC 313 
millió, az FSC 200 millió hektár tanúsított területet jelentett le. (UNECE, 2018) A fentiek 
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alapján a tanúsított erdőterület 57%-án PEFC, 30%-án FSC szabványt alkalmaznak, 
16%-án pedig párhuzamosan mindkettőt. 

A fakereskedelem, valamint a fatermékek különböző piacain a tanúsított faanyag 
részesedése és a különböző tanúsítási rendszerek átfedései nehezebben mérhetők. 
Összességében elmondható, hogy FSC szabvány szerint tanúsított fafeldolgozással 
foglalkozó vállalkozások száma meghaladja a 30 ezret, a PEFC szabványt alkalmazók 
pedig a 11 ezret. A feldolgozott faanyag 30%-ára becsülhető a tanúsított fa 
részaránya.   

Az erdőtanúsítás, mint piacalakító eszköz elsősorban az alacsony állami 
szabályozás alatt álló erdők tanúsítására jött létre, amellyel azonban nem csak az 
ugyanezen országokból származó, tanúsítással nem rendelkező faanyagot juttatta 
versenyhátrányba, hanem azt is, amelyet erős állami szabályozás alatt termesztettek 
fejlett országokban, de megkülönböztető jelzés nélkül került piacra. Ennek eredménye 
az lett, hogy az erdőtanúsítást a jól szabályozott erdőgazdálkodással rendelkező 
országokban is tömegesen vezették be, és ahogyan az 1. táblázat adataiból látható 
jelenleg sokkal elterjedtebb Európában és Észak-Amerikában, mint például Afrikában 
és Dél-Amerikában. 

 

1. táblázat: Az FSC és a PEFC erdőtanúsítási rendszerek elterjedése a világban 
(Adatok forrása: PEFC, 2018 és FSC, 2018) 

 

Világrész 
Összes 

erdőterület 
FSC PEFC 

terület arány terület arány 
millió ha millió ha % millió ha % 

Európa 1 005  99,7 10% 102,0 10% 
Afrika 674  7,0 1% 0 0% 
Észak-Amerika 705  69,6 10% 173,1 25% 
Dél-Amerika 864  13,8 2% 6,6 1% 
Ázsia és Óceánia 783  8,9 1% 25,8 3% 
Világ összesen 4 033 199,1 5% 307,5 8% 

 
 
 
AZ ERDŐTANÚSÍTÁS TAPASZTALATAI, LEHETŐSÉGEI ÉS HIBÁI 
 
 

Az erdőtanúsítás Magyarországon rossz fogadtatásban részesült, amelynek 
elsődleges oka, hogy a hazai szakemberek a szigorúnak ítélt jogszabályi és ellenőrzési 
környezetben feleslegesnek látták újabb, és más típusú ellenőrzés bevezetését. Az 
erdőtanúsítás költségeit az erdőgazdálkodásból és a fagazdaságból történő 
pénzkivonásnak tekintették. Ezen vélemény alátámasztásául szolgál, hogy az 
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erdőtanúsítás valóban azokban a fejlett erdőgazdálkodású régiókban terjedt el 
leginkább, ahol az erdőtanúsítás díja megfizethető, az erdőtanúsítás követelményei 
egyébként is teljesülnek, a környezeti állapoton az erdőtanúsítás bevezetése nem 
változtat, (Villalobos et.al., 2018)éppen ezért a tartamos erdőgazdálkodási gyakorlat 
fenntartásához az erdőtanúsításra kevés szükség van. 

Az ilyen fejlett erdőgazdálkodású országokban is van azonban hozadéka az 
erdőtanúsításnak, mégpedig a nemzetközi piacokon elérhető marketingelőny és a 
társadalmi megítélés javítása. Az erdőtanúsítási rendszerek annak ellenére képesek a 
tartamossági szempontok érvényesítésülésének igazolására és a termékeken történő 
megjelölésére, hogy a fogyasztónak bármilyen ismerete lenne a származási ország 
erdőgazdálkodásáról, az erdőgazdálkodás ellenőrzési rendszeréről, vagy akár csak 
magáról az országról. 

Az erdőtanúsítás eredeti modelljében a tudatos vásárló többletáldozatot vállal a 
környezeti ártalmak csökkentése érdekében, és ez az értéktöbblet képes lesz 
finanszírozni a tanúsítási rendszer működését. Az látható viszont, hogy a tanúsított 
termékekkel szembeni többletvállalási hajlandóság csak kismértékű (FAO, 2009), 
sokkal inkább vált a környezeti tanúsítási védjegyek használata a termékgyártók 
kommunikációs eszközévé, amelynek ráfordításait a kommunikációs költségvetésükbe 
építik be.  Az finanszírozás forrásától függetlenül, az alapanyag termelők, az 
erdőgazdálkodók a tanúsított erdei termékeik után ár prémiumra tarthatnak számot, 
amelynek mértéke a piaci helyzettől függ, de általában nem haladja meg a 10%-os 
mértéket.  

Mivel a fogyasztók oldalán nem jön létre többletkereslet az erdőtanúsítási 
védjeggyel ellátott termékek iránt, az erdőtanúsítás csak korlátozottan képes a 
piacszabályozásra, jobbára marketing és közönségkapcsolati eszköz marad. (Paulus 
et.al., 2018)Az erdőtanúsítás piacszabályozó szerepe főként azon piaci 
szegmensekben jelenik meg, ahol a közbeszerzések előírják az erdőtanúsítások 
valamelyikének meglétét. Ezek az előírások általában az egyes erdőtanúsítási 
rendszereket megfelelősségük szerint értékelik, és csak a pozitív értékeléssel 
rendelkezőket fogadják el.  

A fentiek alapján érthető az is, hogy az erdőtanúsítás nem kizárólag az értékes 
erdei termékek esetében bír jelentőséggel a tömegtermékek piacán ugyanolyan 
szerepe van. Mivel nem a végtermék értéke, hanem a feldolgozó kommunikációs 
tevékenysége befolyásolja az erdőtanúsításra fordítható pénzforrásokat, a 
tömegtermékek (papír, forgácslap, energetikai fa) ára is elviseli a tanúsítással együtt 
járó költségeket, amit a termékek nagy volumene is elősegít. 

Az erdőgazdálkodók Magyarországon is érzékelik, hogy a tájékoztatás, a tudatos 
kapcsolatápolás a társadalmi csoportokkal és a közvélemény formálása nem csak 
jószolgálati tevékenység, hanem a hosszú távú kiegyensúlyozott tevékenységük 
előfeltétele is. Ennek érdekében sokféle eszközt alkalmaznak, amelynek egyik, 
jelenleg kihasználatlan területe az erdőtanúsítás. A nemzetközi standardok szerint 
végzett tevékenység elismerése bármely szakterületen jól kommunikálható, ezt 
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azonban még azon erdőgazdálkodók is csak kevéssé használják ki, amelyek 
rendelkeznek már ilyen tanúsítvánnyal.   

Az erdőtanúsítási rendszerek között évtizedes múltra visszatekintő rivalizálás 
alakult ki. Ennek pozitív hatása, hogy a mai tanúsítási rendszerek sokkal fejlettebbek a 
korábbi változatokhoz képest mind a tartamossági kritériumok gyakorlati 
megfogalmazása terén, mind pedig a működési rendszer életszerűsége és 
használhatósága tekintetében. Emiatt az erdőtanúsítási rendszerek lehetőségei 
nagyban közelítettek egymáshoz, és a korábbi éles különbségek egyre jobban 
elhalványodnak, mégsem teremtődött meg a rendszerek közötti átjárhatóság, nem jött 
létre a rendszerek közötti együttműködés. Sokkal inkább jellemző, hogy az 
erdőtanúsítási rendszerek igyekeznek egymás hitelességét rontani, és akár maguk, 
támogatóik, vagy más szövetséges szervezetek által a rivális megbízhatóságát 
aláásni. Ez sokkal inkább jellemző az FSC PEFC-cel szembeni támadásaira, mint 
fordítva. A jelenségben azt a sajnálatos tényt érdemes felismerni, hogy a piacszerzés 
fontosabbá vált, mint az erdőtanúsítás létrejöttekor kitűzött célok teljesülése. 

Az erdőtanúsítási rendszerek közötti választás az erdőgazdálkodók szintjén 
lényeges kérdés, hiszen általában hosszú távú kötelezettségvállalásról van szó. A 
döntési kritériumok közül elsődleges a vevői igény, az elérhető értéktöbblet, valamint a 
megbízhatóság és kiszámíthatóság. 

Elvileg lehetséges, hogy kettős tanúsítás jöjjön létre, azonban a tapasztalat 
azonban azt mutatja, hogy ez kevésbé elterjedt, a tanúsított területek csupán 16%-án 
fordul elő. Megfigyelhető, hogy az egyes országokban is inkább azt tapasztaljuk, hogy 
valamelyik rendszer jelentős előnyre tesz szert. Ezzel ellenkező példa csak azon 
országokban van, ahol az erdei választékok jelentős része kerül export piacra. 
Jellemző emellett az is, hogy akár állami intézmények, akár érdekképviseletek 
szervezőmunkája kell ahhoz, hogy az erdőtanúsítás egy országban elterjedjen. 
Kifejezetten megfigyelhető ez a PEFC erdőtanúsítás korai nagy terjeszkedésének 
időszakában, ahol a regionális és csoportos erdőtanúsítás igen nagy területek 
hatékony bevonását tette lehetővé. 

 
 
 

FELHASZNÁLT IRODALOM 
 
 
Buliga B, Nichiforel L, Voluntaryforestcertificationvs. stringentlegalframeworks: Romaniaas a casestudy, 

Journal of CleanerProduction (2018), doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.021. 
Durst P.B., McKenzie, P.J., Brown, C.L., Appanah, S; 2006: Challengesfacingcertification and eco-

labelling of forestproducts in developingcountries, International ForestryReview, Vol 8, Nr 2, pp 193-
200 

EU; 2015: Surveyon Public Perceptions of EnvironmentalRisks, European Commision, Luxembourg, 
ISBN 978-92-79-54020-2 

FAO; 2009: State of the world’sforest 2009, Global demandfor woodproducts, Rome, ISBN 978-92-5-
106057-5 



14
14 

FSC; 2018: Facts&Figures, ic.fsc.org; 2018 szeptember 
Paulus H, Parobek, J, Sulek R, Lichy J, Salka J; 2018: UnderstandingSustainable Forest Management 

Certification in Slovakia: Forest Owners’ Perceptionof Expectations, Benefits and Problems, 
Sustainability 2018,10,2470; doi:10.3390/su10072470 

PEFC; 2018: PEFC Global Statistics: SFM&CoC Certification, www.pefc.org, 2018 június 
UNECE; 2018: Forest ProductsAnnual Market Review 2017-2018, ISBN 978-92-1-117174-7 
Villalobos L,Coria,J, Nordén A; 2018: Has Forest Certification Reduced Forest Degradation in 

Sweeden?,LandEconomics 93(3): 390-112, ISSN 0023-7639 
  


