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Elôzmények és hozzáállás
Mi vezetett idáig? Hogyan kezdôdött a
„minôségügyi rendszerépítési hullám”
az erdôgazdálkodásban?

Az ÁPV Rt.-hez tartozó 19 erdôgaz-
daság közül elsônek és önként a
NEFAG Rt. (Szolnok) vezetett be és ta-
núsíttatott ISO szabvány szerinti minô-
ségügyi rendszert. A rendszerépítést
1995 szeptemberében kezdték és 1996
októberében került sor a tanúsító audit-
ra. A nemzetközi tanúsítványt az SGS
Yarsley angol illetôségû cég adta. Szin-
tén önkéntesen építették rendszerüket,
de már a német eredetû TÜV Rheinland
Euroqua céggel tanúsíttatták, ismere-
tem szerint a tanúsítás sorrendjében: a
ZALAERDÔ (Nagykanizsa) és a Mecse-
ki (Pécs) 1999 januárjában, a BEFAG
(Keszthely) 1999 nyarán (zalahalápi
parkettagyárukat még 1996 végén).
Még önként kezdte meg a NYÍRERDÔ
(Nyíregyháza) és a KEFAG (Kecske-
mét), akiknél már 2000-ben történt meg
a tanúsító audit.

1999 októberében kapta feladatul a
maradék 13 részvénytársaság az ISO
9002 szabvány szerinti minôségirányí-
tási rendszer, és az összes rt. az ISO
14001 szabvány szerinti környezetköz-
pontú irányítási rendszer kiépítését, a
PHARE-pályázat költségére. Tehát be
kellett vezetni és tanúsíttatni kellett az
irányítási rendszereket. Ha KELL és
mert IDEGEN az erdészektôl, ezért
több helyen automatikusan ellenszen-
vet váltott ki.

Mert a bármi, bárki iránt gyakorolt
• idegenkedés: távol tart, elzárkóz-

tat, megnemértést, ellenállást és gyûlö-
letet kelt,

• megismerés: közel enged, nyílttá,
megértôvé, elfogadóvá tesz, szeretetet
ébreszt.

Ezért törekszem arra, hogy közelebb
hozzam, erdész fejjel, erdész szívvel is
elviselhetôvé tegyem a minôségrend-
szert, hogy az ismeretlen minôségügy
iránt érzett idegenkedést feloldjam és
megértéssé változtassam.

A közös célért azonosulást az érintet-
tek felvilágosításával, megfelelô tájé-
koztatásával, döntésbe vonásával, a cé-
lok megértésével lehet elérni.

• A kölcsönös bizalom jellemzôje,
ha a célokért azonosulás érdekében be-

vonják a dolgozókat a célok kitûzésé-
be, megtervezésébe, az üzleti és straté-
giai tervek megismerésébe, a kapcsoló-
dó döntésekbe. Ezzel hozzák létre az
érdekazonosságot, teremtik meg a dol-
gozók elégedettségét.

• A dolgozók azonosulni tudnak a
kitûzött célokkal. Magukénak érezve
törekednek és büszkék munkájuk jó
minôségére, amivel vállalatuk elérheti a
vevôk elégedettségét.

• A vállalat tevékenységével érintett
területen a kívülállók nemcsak hírként
hallják, hanem tapasztalják tevékenysé-
gének megbízható minôségét, környe-
zetkímélô voltát, a társadalom iránt ér-
zékeny segítôkészségét, ezzel kiérdem-
li a társadalom elégedettségét is.

Ha a minôségszemlélet általános és
természetes viselkedéssé válik, ez cso-
dálatos harmóniát teremt mind a válla-
laton belül, mind a vállalat és partnerei,
valamint a vállalat és környezete között.

A hibafeltárás és hibaelemzés
nem bûnbakkeresés!
Nem a hibást, hanem a HIBÁT kell ke-
resni! Aki nem megfelelôen végezte
munkáját, bizonyára nem tud valamit,
tehát a tudatlanságot kell felszámolni,
nem mindjárt büntetni.

Ezért foglalkozik a szabvány külön
fejezetben (4.18.) a képzéssel. Fontos,
hogy a minôségüggyel foglalkozók fris-
sítsék és bôvítsék saját ismereteiket is,
csak így tudják a többieket megfelelôen
tájékoztatni, felvilágosítani.

De a hibák nemtörôdömség miatti is-
métlôdését nem szabad elnézni. Ezt se-
gíti a statisztika (4.20.) is, felszínre hoz-
za az ismétlôdést, azokat kell elôször
megszüntetni.

Legyen a minôségügyi megbízott
a szervezet élô lelkiismerete!
Eltérés észlelésekor nem hatalmi szó-
val, hanem az elôírásokra hivatkozás is-
métlésével érhetô el, hogy azok tudato-
sulva a megszokott cselekvés részévé
váljanak. A munkatársak ne megijedje-
nek, ha meglátják a „minôségügyest”
vagy „izóst”, hanem „lelkiismeretfurda-
lást érezzenek”, ha valamit nem az elô-
írások szerint tettek.

Dokumentáld, amit csinálsz, és
azt csináld, amit dokumentálsz!

A szabvány azt feltételezi, ha jól sza-
bályozzuk a folyamatot, eredményül

mindig egyenletes minôségû terméket,
szolgáltatást állítunk elô. Ne a legmaga-
sabb minôséget próbáljuk megcélozni,
hanem a lehetôségeink között tartósan
elérhetô egyenletes minôséget! De ne
essünk a túlszabályozás hibájába sem:

• A minôségügyi eljárással a folya-
matokat kell szabályozni, a „recepte-
ket” a munkautasításokban (technoló-
giai, kezelési, karbantartási utasítások)
kell megadni.

• Az élet szerencsére végtelenül vál-
tozékony, ezért nem lehet minden hely-
zetet pontosan „leszabályozni”. Ha túl-
részletezzük, lehetetlen végrehajtani.

Az ÁPV Rt. megtakarította a rend-
szerépítés költségét az erdôgazdálko-
dóknak, de a TESTRESZABÁS munkáját
senki nem tudja jól elvégezni az érintett
szervezet helyett. Adott szakterületre
vonatkozó eljárás megfogalmazója
rosszul jár, ha ezt a gyötrelmes munkát
bármilyen indokkal kikerüli.

Gyötrelmes és egyben gyönyörû fel-
adat a minôségügyi eljárásokat úgy
megfogalmazni, hogy egyszerre

• tegyen eleget a szabvány követel-
ményeinek, és

• mégse akadályozza napi feladata-
inkat erdész módon és emberi hozzáál-
lással elvégezni.

Ahol nem sajnálják a munkát az ala-
pos elôkészítésre, ott viszonylag köny-
nyen, zökkenômentesen lehet bevezet-
ni és mûködtetni a rendszert. ÉS EZ
FORDÍTVA IS IGAZ!

Amikor egy már bevezetett, mûködô
eljárásnál kiderül, hogy nehéz betartani
az elôírást, választani kell: az elôírást
vagy a megszokott gyakorlatot kell erô-
szakkal megváltoztatni. Ebben csak a
bölcsesség fohásza segíthet (mint álta-
lában az életben, ha komoly választás
elôtt állunk).
„Uram, adj nekem
– erôt, hogy megváltoztathassam,

amit nem tudok elviselni,
– türelmet, hogy elviseljem, amit

nem tudok megváltoztatni,
– bölcsességet, hogy a kettôt meg tud-

jam különböztetni!”
Az erdôgazdasági részvénytársasá-

gok minôségügyi dokumentációja a
szabványnak megfelelôen elkészült, és
bevezetésre kerülve megkezdôdött a
minôségrendszer bejáratása.

ISO 9002 minôségrendszer
az erdôgazdasági gyakorlatban
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A minôségrendszer 
felépítettsége

Az ISO 9001 szabvány négy fejezetre
oszlik. A 4. fejezet 20 pontban
(4.1.–4.20.) részletezi a minôségrend-
szer elemeit. Ezek „Minôségügyi eljá-
rás”-okkal történô szabályozása és
megvalósítása által jön létre a minôség-
rendszer.

A 4.4. „A mûszaki tervezés szabályo-
zása” valójában a gyártmányfejlesztésre
vonatkozik, csak az ISO 9001 szabvány-
nak eleme. Erdôgazdaságokra nem jel-
lemzô ez a tevékenység, ezért hozunk
létre a 9002 szabványnak megfelelô
rendszert.

A többi 19 pontban felsoroltakat ne-
künk is szabályoznunk kell, de nem
szükséges minden pontra önálló eljá-
rást kidolgozni. Ezért a szakmai folya-
matok (4.9.) szabályozásába, beépítet-
tük a 4.8., 4.10., 4.12., 4.15. szabvány-
pontokat is.

A minôségügyi és a környezetirányí-
tási rendszer együttes (integrált) létre-
hozása pedig lehetôséget ad az egymást
érintô területek közös szabályozására.
Így a 4.5., 4.6., 4.11., 4.14., 4.17., 4.18.
pontokra általában közös minôségügyi
és KIR eljárások alakítottak ki.

A minôségügyi rendszer és doku-
mentációja felépítettségét egy „minô-
ségügyi piramis” ábrája teszi világossá.

Az rt. minôségpolitikáját (4.1.), nyíl-
tan hirdeti a piramis csúcsán lengô
zászló. A minôségpolitikát szembetûnô
helyen kell kifüggeszteni a vállalatnál,
hogy mind a dolgozók, mind a vállalat
partnerei megismerjék és megértsék.

A „Minôségügyi kézikönyv” a pira-
mis tetôzete. Ez magában foglalja a mi-
nôségpolitikát és rövidítve a teljes mi-
nôségügyi rendszert (4.2.).

A „Minôségügyi eljárások” az épít-
mény „emeletén” elôíró jelleggel szabá-
lyozzák a vállalat folyamatait. Ezek kö-
zül a szabvány 4.9. pontját teljesítô eljá-
rások szabályozzák a szakmai folyama-
tokat, általában: Mag- és csemeteterme-
lés, Erdômûvelés, Fahasználat, Vadgaz-
dálkodás és vadászat, Karbantartás (és
gépüzemeltetés), Fafeldolgozás cím-
mel.

A munkautasítások a piramis „föld-
szintjén” a napi tevékenység munka-
mûveleteit írják elô (technológiai, keze-
lési, karbantartási stb. utasítások).

A minôségügyi feljegyzések képezik
az épület „alapját”. Ezek már nem elô-
író, hanem regisztráló jellegûek. Ide tar-
tozik minden olyan megállapítás, jegy-
zôkönyv, mérési eredmény stb., ame-
lyek a tevékenység tényleges minôségi
állapotára utaló adatot, megfogalmazást
tartalmaznak.

A piramis csúcsa a legnyilvánosabb,
lefelé egyre kevésbé nyilvánosak a do-
kumentumok.

A minôségrendszer 
létrehozása

A minôségügyi rendszer kiépítéséhez
és mûködéséhez a következô feltétele-
ket kell biztosítani:

– szervezeti, személyi feltételek
(SZMSZ módosítása, kinevezések, meg-
bízások, oktatások, belsô auditorok ki-
képzése stb.),

– anyagi, pénzügyi feltételek (etalo-
nok, mérôeszközök beszerzése, hitele-
sítése, kalibrálása, minôségügyi doku-
mentáció készítésével kapcsolatos ok-
tatások, belsô auditok költségei stb.),

– szabályozási feltételek (jogszabá-
lyok, szabványok jegyzékének összeál-
lítása, szabályzatok, utasítások aktuali-

zálása, átdolgozása, minôségügyi doku-
mentáció kidolgozása és bevezetése),

– tárgyi feltételek. (Az etalonok
gyors beszerzése, a kalibrálásra vonat-
kozó utasítás vagy házi szabvány kiadá-
sa és végrehajtása a feltétele, hogy a mi-
nôségrendszer hatásos mûködéséhez
szükséges mérôeszközök megfelelô
mennyiségben, kalibrált, illetve hiteles
állapotban mindenütt idôben rendelke-
zésre álljanak, ahol mérni kell.

Miben nyilvánul meg a mi-
nôségrendszer mûködése?

A minôségügyi rendszer kialakításának
folyamata a kiépítés feltételeinek létre-
hozásával párhuzamosan halad. A már
bevezetett rendszer mûködésének
megfelelôsége különféle ellenôrzések
során állapítható meg. Ezek megtörtén-
tét és az elôírásokhoz képest megállapí-
tott eltéréseket dokumentálni és helyes-
bíteni kell. E szempontból felértékelô-
dik az erdészeknél, vadászoknál a szol-
gálati napló jelentôsége! A minôségügyi
rendszerben e célból alkalmazzuk a
„nemmegfelelôségi” jelentések és a ve-
vôi reklamációk gyûjtését, kezelését, az
auditokat és a vezetôségi átvizsgálást.

A „nemmegfelelôségi” jelentések a
megfelelôségi elôírásokhoz képest ta-
pasztalt eltérések jelzésére és megszün-
tetésére szolgálnak. A nem megfelelô
állapotot fel kell oldani, úgy kell helyes-
bíteni, hogy ismétlôdését elkerüljük.
(4.14.)

A vevôi reklamációk a legfontosabb
nemmegfelelôségek, a vevôi elégedet-
lenséget, illetve igényeket is jelzik, így
az rt. piaci pozícióját is befolyásolják. A
vevôi reklamációk csökkenése, a vevôi
elégedettség erôsödésének fokmérôje.

Belsô rendszerauditot a központban
és az összes erdészetnél kell tartani,
elôször a tanácsadó cég auditoraival. Az
auditon a minôségügyi rendszer eleme-
inek megvalósulását kell vizsgálni, ké-
sôbb visszatérni a szükséges helyesbíté-
sek megtörténtének ellenôrzésére is.
(4.17.)

A vezetôségi átvizsgáláson a teljes
vezetôi kör tájékoztatást kap a minô-
ségügy egész addigi tevékenységérôl.
Határozatot kell hoznia, hogy mikorra
tartja alkalmasnak rendszerét a tanúsító
auditra, valamint az ezzel kapcsolatos
feladatokról.

Minôségügyi szabványkövetelmény,
hogy minden munkát a hatályos elôírá-
sok (jogszabályok, szabványok) betar-
tásával kell végezni.

Minden munkahelyen, minden mun-
kát végzônek, minden elôírás és mérô-



eszköz rendelkezésére
álljon ahhoz, hogy azok-
nak megfelelô egyenle-
tes minôségû munkát
tudjon végezni.

Az erdésznek a terüle-
tén végzendô minden
munkamûveletre vonat-
kozó munkautasítás le-
gyen a keze ügyében
(gépkocsiban, melegedô
bódéban stb.), a munkát
végzônek (vagy brigád-
vezetôjének) elég, ha az
adott munkahelyen, az
adott mûvelet elvégzésé-
re vonatkozó elôírások
vannak kéznél.

Vállalkozónál nem
kell vizsgálnunk, hogyan
tesz eleget a hatályos
elôírásoknak (munka-
ügyi, munkavédelmi,
szakmai stb.), mert vál-
lalkozói igazolványa ki-
váltásakor kellett igazol-
nia, hogy megfelel ezek-
nek. De:

• vállalkozói igazolvá-
nya másolatát a vele kap-
csolatban álló erdészetnél le kell fûzni,

• a vállalkozói szerzôdésbe, illetve a
technológiai utasításba bele kell írni és
aláírásával kell elismernie, hogy felhív-
tuk figyelmét a vonatkozó munkavédel-
mi, tûzrendészeti és környezetvédelmi
elôírások betartására.

A mûködtetés hátrányai, 
elônyei az erdészeti 

munkában
Mi okoz többletmunkát az eddigiekhez
képest?

Eleinte a megszokottól eltérô, új elô-
írások betartása. De ha jól testreszabot-
tak, hamar begyakorlódnak, természe-
tessé válnak. Ugyanakkor biztos szak-
mai hátteret is adnak, az erdésznek a
fônökeivel, a dolgozóival és a vállalko-
zókkal kapcsolatos bármilyen félreértés
tisztázásához. (Annak van igaza, aki be-
tartotta az elôírásokat!)

A minôségügyi feljegyzések, nem-
megfelelôségi jelentések készítése is fö-
lösleges tehernek tûnik. A termelôtevé-
kenységben tevékenykedô naponta
többször észlel eltérést az elôírásokhoz
képest, a jól kialakított nyomtatványt
pedig percek alatt ki lehet tölteni. A
Szolgálati naplóba, kicsit részletesebb
bejegyzéssel, eleget tehetünk az ellen-
ôrzés és a megfelelôség igazolásának is.

Erdészszemmel az elsô reakció ter-
mészetesen az, hogy mindkét rendszer
fölösleges. Az ISO szabványokat ipari
üzemekre találták ki, csak egy halom
megszorítást okoznak az erdôgazdál-
kodónak, látszólag elônyök nélkül. A
minôségügyi rendszerre sorozatgyár-
tásnál van szükség, a környezetköz-
pontú irányításra pedig azoknál, akik
alapanyag-termelésükkel (pl. külszíni
bányászat) vagy termékükkel (pl. ce-
mentgyár, vegyi üzem) rongálják a
környezetet.

De megismerve a rendszert és ta-
pasztalva a mûködését, más színben lát-

juk a világot. A hosszú
vágásforduló miatt az er-
dészszakmában nincs
módunk mindenrôl ma-
gunknak meggyôzôdni,
meghatározó szerepe
van a (termôhelyi viszo-
nyokkal és a lakosság
életvitelével kapcsolatos)
helyi tapasztalatok átadá-
sára épülô szakmai szo-
kásoknak. Ezek sokszor
megbízhatóbb, eredmé-
nyesebb gazdálkodást
biztosítottak, mint bizo-
nyos tudományoskodó
szakmai eszmefuttatá-
sok, amelyek csak általá-
ban igazak. Viszont ép-
pen ez az „apáról fiúra”,
erdészrôl erdészre száj-
hagyományként szálló
szaktudás, jelentôs bi-
zonytalanságot is rejtett
magában. A folyamatsza-
bályozó minôségügyi el-
járások és az általános
technológiai utasítások
gondos írásba foglalása
és átadása a végrehajtók-

nak, egységessé, nyomon követhetôvé
teszi a folyamatokat.

A minôségügyi rendszer megfelelô
mûködése feltételeinek kidolgozása
együtt jár az rt. szakmai és egyéb folya-
matainak minden eddiginél hatéko-
nyabb, nagyobb mennyiségû és mély-
ségû átvilágításával, újragondolásával,
megfelelô döntési szinteken való elfo-
gadtatásával, ellenôrizhetôvé, mérhetô-
vé tételével és elôíró dokumentumok-
ban megfogalmazott, naprakész szabá-
lyozásával. A rendszer kiépítése és mû-
ködése szinte minden munkaterülettel
érintkezik, átszövi és ezáltal rendezet-
tebbé teszi az rt. mûködését.

Az erdôgazdaságok a kiépítés elôtt is
igyekeztek szakszerûen és eredménye-
sen gazdálkodni, a minôségrendszer
bevezetésével viszont további kötele-
zettségeket vállaltak magukra. Ezek a
kötelezettségek szûkítik és merevítik a
mozgásterüket, de egyúttal biztosítják
termékeik/szolgáltatásaik egyenletes és
jó minôségû elôállítását, illetve teljesíté-
sét, javítják a vevôi elégedettséget és
ezáltal piaci pozícióikat.

A rendszer mûködése során rendkí-
vül fontos a helyesbítô és fejlesztô tevé-
kenység, mert az eltérések folyamatos
feltárásán és helyesbítésén át vezet az
út a rendszer egyre tökéletesebb mûkö-
déséhez!
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A minôségrendszerrel egy idôben
kell megvalósítani a környezetközpon-
tú irányítási rendszert is. A környezet-
központú irányítás a tevékenységnek a
teljes környezetre gyakorolt hatását te-
szi a társadalom számára kedvezôbbé.

Az erdészek az erdôk kezelésével,
folyamatos gondozásával (kitermelés-
sel, újraerdôsítéssel és erdôneveléssel)
nemcsak az újra elôállítható és termé-
szetes úton lebomló fanyersanyag ter-
melését végzik el, hanem szabályozzák
(nem mindegy, hogy segítik vagy aka-
dályozzák) az erdô többi szerepének,
hatásának érvényesülését is!

Az erdô jelentôs mértékben hat a
környezet minden elemére:

• a levegôre (oxigéntermelés, por ki-
szûrése),

• az élô- és talajvízre (párologtat, az
esô lefutását lassítja),

• a földre, talajra (a talajt megköti, az
eróziót csökkenti),

• az élôvilágra (élôhelyet, élelmet,
együttélési lehetôséget teremt, segíti a
biodiverzitás fenntartástá),

• a mûvi környezetre (szélvédô, ta-
lajvédô, zajvédô, klímakiegyenlítô),

• az emberre (egészségmegôrzô, pi-
henési, üdülési funkció),

• esztétikai, tájképi (vizuális) kör-
nyezetre.

Ezért úgy kell bánnunk az erdôkkel,
hogy alkalmasak legyenek mindezen
szerepük megfelelô betöltésére! Ez iga-
zán erdészi, minôséget és környezetet
szolgáló feladat egyszerre. A tartamos
gazdálkodású, „természetszerûen” ke-
zelt erdô, minden funkcióját tekintve,
kedvezôbb hatású lehet, mint a kezelet-
len, „bántatlan” erdô. Az emberi beavat-
kozástól nem „védeni” kell az erdôt, ha-
nem tudatosan hosszú távon gazdál-
kodni vele. Környezetünket sem lehet
„megvédeni” a változásoktól, hanem tu-
datos, kíméletes környezetgazdálko-
dást kell folytatni!

Mi erdészek sokkal kevésbé terhel-
jük környezetünk, mint amivel idôn-
ként rágalmaznak bennünket, mégis ér-
demes környezetünkre több figyelmet
fordítanunk. Hazánk területe kb. 12%-
ának az állami erdôk erdészei viseljük
gondját, hogy alkalmasak legyenek az
erdôk összes funkciójának teljesítésére.
Nemcsak az számít, hogy mi mennyire
kíméljük vagy terheljük környezetün-
ket, hanem az is, hogy ezen a területen
felügyeljük, hogy mások se károsítsák!

Ezért volt elôrelátó és gazdaságos
megoldás egy év alatt az összes erdô-
gazdaságnál megvalósítani e rendsze-
reket.
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Szakmánkat a Mezôgazda Könyvkiadó és a Szaktudás Kiadó képviselte

Pokorni Zoltán oktatási miniszter a kiadványok fontosságáról beszélt


