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Az 1990-es évtized közepén az
erdõgazdaságok kereskedelmi partne-
rei közül néhányan javasolták, hogy aki
valamilyen tanúsítási rendszert alkal-
maz, az üzleti elõnyt élvezhet a többi-
ekkel szemben. Nyugat-Európa példái
alapján elõször a minõségrendszerekre
irányult a figyelem.

Saját kezdeményezésre elsõként a
NEFAG (Nagykunsági Erdészeti Rt.,
Szolnok) vezetett be és tanúsíttatott
1996-ban az ISO 9002 szabvány szerinti
minõségügyi rendszert, majd 1999-tõl a
ZALAERDÕ Rt. (Nagykanizsa), a MEFA
Rt. (Mecseki Erdészeti Rt., Pécs), a
BEFAG (Balatonfelvidéki Erdészeti és
Faipari Rt., Keszthely, a zalahalápi par-
kettaüzemükben már 1996 végétõl),
majd 2000-ben a NYÍRERDÕ Rt. (Nyír-
egyháza), és a KEFAG (Kiskunsági Er-
dészeti és Faipari Rt., Kecskemét).

1999 októberében az ÁPV Rt., értesí-
tette a fennhatósága alá tartozó 19
erdõgazdasági részvénytársaságot,
hogy a PHARE pályázat keretében
történõ rendszerépítéssel valamennyi
erdõgazdaságnál be kell vezetni, és
2000. augusztus végéig tanúsíttatni kell
az ISO 9002 szerinti minõségügyi és az
ISO 14001 szerinti környezetközpontú
irányítási rendszert (KIR).

Akik a minõségügyi rendszert már
bevezették, szereztek tapasztalatokat a
rendszerépítésrõl, az ISO szabvány lo-
gikai felépítését is ismerték, és csak a
környezetközpontú rendszerrel kellett
foglalkozniuk, ezért több idejük jutott
erre. Az eddig nem érdeklõdõknek vi-
szont, egyszerre két (nem kívánt) rend-
szer építése szakadt a nyakukba. A
Capitalinvest tanácsadó cég tartott
ugyan rendszeres oktatásokat, és segí-
tett a rendszer dokumentumainak kiala-
kításában, de a gazdálkodó sajátosságai-
hoz igazításban, a legkézenfekvõbb volt
azoktól a társ-erdõgazdaságoktól taná-
csot kérni, melyek már korábban beve-
zették. A tapasztalatok átadása, az adott
szabványpontoknak megfelelõ eljárások
közös kialakítása, illetve kölcsönzése, át-
adása során, közvetlen kapcsolat és jó vi-
szony alakult ki, az ISO rendszerekkel
foglalkozó szakemberek között. 

2000. év augusztusára felépítették és
tanúsíttatták a rendszereket, a tanács-
adó cég eltávozott, megszûntek a ta-
pasztalatcseréket lehetõvé tevõ közös
oktatások. De a tanúsítvány csak akkor
maradhatott érvényben, ha évente a fe-
lülvizsgálatok (auditok) során, a külsõ

tanúsító szerv jónak ítéli a rendszer mû-
ködését. A mûködtetésében és az audi-
tokra felkészülésben megint azoktól le-
hetett tapasztalati tanácsot kérni, akik
korábban építették rendszerüket.

Mivel a Zalaerdõ Rt.-tõl 12 társ-
erdõgazdaság kért és kapott saját rend-
szere kiépítése során, különféle taná-
csot, ötletet, eljárást, megoldást, ezért a
Zalaerdõ Rt. minõségügyi és KIR
vezetõjéhez fordultak, hogy keressen
lehetõséget a további rendszeres ta-
pasztalatcserére. 

A hatályos jogszabályok szerint
2002. év elejétõl az élelmiszer-elõállító-
nak és vendéglátónak (pl. erdõgazdasá-
gi melegkonyhás vadászházaknak)
szükséges volt a HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) élelmi-
szerhigiéniai minõségbiztosítási rend-
szert is kialakítania, másrészt a faanyag
kereskedelemben egyre inkább igé-
nyelték a mexikói FSC (Forest Steward-
ship Council, magyarul Erdõgondnok-
sági Tanács), illetve a PEFC (Pan Euro-
pean Forest Certification System = Pán-
Európai Erdõtanúsítási Rendszer) alkal-
mazását.

Mindezen igények kielégítését tûzte
ki célul az akkor megalakuló Tanúsítá-
si Rendszerek Szakosztálya.

A szakosztály megalakítása
2000 augusztusában küldte el a
Zalaerdõ Rt. minõségügyi és KIR
vezetõje, Iványi Miklós, az érintett
erdõgazdasági részvénytársaságokhoz
a szakosztály alapítását indítványozó tá-
jékoztatót, amelyre az alakuló ülésig
27-en (késve még ketten) adták írásban
szándéknyilatkozatukat.

2000. október 26-án a szakosztály
alakuló ülésén Ormos Balázs OEE
fõtitkár jelenlétében, az alapító tagok
közül jelen levõ 19 fõ, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül választotta Iványi
Miklóst a szakosztály titkárává, az õ ja-
vaslatára pedig Marosi Györgyöt a szak-
osztály elnökévé. (Ezt megelõzõen
ugyanis, az FvM megbízásából, Marosi
György vezetésével dolgoztak ki javas-
latot a PEFC magyar szabványára.) Az
alakuló ülésen a tagok megvitatták és
elfogadták a szakosztály megnevezését,
szakmai mûködési körét, célját, és
2001. végéig szóló munkatervét.

A szakosztály szakmai mûködési
köre

A szakosztály olyan szakmai ügyekkel

foglalkozik, amelyek az erdõgazdálko-
dóknál, fafeldolgozóknál, erdészettel és
fafeldolgozással kapcsolatos szervezetek-
nél, intézményeknél kiépítendõ, illetve
már mûködõ tanúsítási rendszerek és
módszerek alkalmazásából fakadnak. Pl.:

– minõségirányítási rendszer (MIR),
– környezetközpontú irányítási rend-

szer (KIR),
– munkaegészségügyi és -biztonsági

irányítási rendszer (MEBIR),
– információvédelmi irányítási rend-

szer (IVIR),
– erdõ/fa eredettanúsítási rendszer

(PEFC, FSC) stb.
A szakosztály munkájában részt ve-

het minden OEE tag, aki a tanúsítási
rendszerekkel kapcsolatban véleményt,
tapasztalatot kér, illetve ad.

A szakosztály célja
Lehetõséget biztosítani mûködése szak-
területén az ismeretek, tapasztalatok át-
adására, cseréjére.

Fórumot teremteni tájékoztatók szer-
vezésével, a tapasztalatok értékelésé-
vel, közös szemlélet és megoldások ki-
alakítására, valamint a szakmai és a ma-
gyar sajátosságoknak megfelelõ folya-
matos fejlesztésére.

Közremûködni a szakterülettel kap-
csolatos döntések elõkészítésében.

Együttmûködni más hasonló tevé-
kenységi körû hazai és külföldi szerve-
zetekkel.

A szakosztály elmúlt évi
tevékenysége

– 2006. február 28-án szakosztályülés
a MTESZ székház hivatali helyiségében
Budapesten. A tisztújító ülésen részt
vett Halász Gábor, az OEE Választási
Bizottság elnöke is. Elõször dr. Marosi
György szakosztályelnök ismertette az
ülés lefolyását, majd értékelte a szak-
osztály 2005. évi tevékenységét, és fel-
vázolta a 2006-ban várható helyzetet. A
szakosztály tagjai ellenszavazat nélkül
újraválasztották a szakosztály eddigi
elnökét és titkárát.

– 2006. szeptember 12-13-án kihe-
lyezett ülés Fakereskedelmi Szakosz-
tállyal együtt a KEFAG Zrt. Bugaci Erdé-
szeténél. Kiss Béla vezérigazgató bemu-
tatta a KEFAG Zrt. gazdálkodásának
idõszerû jellemzõit. Majd Illyés László, a
Fakereskedelmi Szakosztály elnöke tá-
jékoztatva a fa energetikai hasznosítá-
sának kereskedelmi hatásairól megálla-
pította, hogy jelentõsen növelte a fa-
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anyag iránti keresletet. Az FSC erdõ-
tanúsítási rendszert már mûködtetõ
Nyírerdõ Zrt.-tõl Elek Miklós, Mecseki
Zrt.-tõl Pott Imre, SEFAG Zrt.-tõl Puskás
Zoltán osztotta meg tapasztalatait a
hallgatósággal.

A PEFC Magyarországi Egyesület el-
nöke Sódar Pál, és titkára Lengyel Atti-
la tájékoztatója szerint a további teendõ
az erdõgazdaságok tagbelépését elren-
dezni, és a PEFC nemzeti szabványát ki-
dolgozni.

Másnap a Bugaci Erdészet vezetõje,
Fodor Mihály vezetésével megtekintet-
tük az õsborókást, az erdészet által kivi-
telezett erdõtelepítéseket, az alsómonos-
tori csemetekertet, a barázdás ültetésû
mesterséges erdõfelújítást, a faipari
üzemben pedig a raklapgyártást, végül
Bugacon az Alföldfásítási Múzeumot.

– 2007. március 27-én szakosztály-
ülés a MTESZ székház hivatali helyisé-
gében Budapesten. 

Dr. Lengyel Attila, a PEFC Magyaror-
szág Egyesület fõtitkára és dr. Marosi
György adott tájékoztatást az erdõ-
tanúsítási szabványkidolgozás helyzeté-
rõl, majd Urbán Pál, az OEE Erdõmû-
velési Szakosztály elnöke ismertette az
Erdõmûvelési Szakosztály ez évi céljait.

A szakosztály úgy ítélte meg, hogy
együttmûködésre kell törekedni az
Erdõmûvelési Szakosztállyal és a Fa-
használati Szakosztállyal, valamint a
közeljövõben figyelemfelhívó újság-
cikkben kell megismertetni és elfogad-
hatóvá tenni az erdõtanúsítás céljait.

A Tanúsítási Rendszerek Szakosz-
tálya az erdész szakmának nem egy
szakterületével foglalkozik, hanem az

egész szakmát érintõ, a szakmai tevé-
kenységet is rendszerezõ, szabályzó szem-
léletmód kialakulását, érvényesülését segí-
ti megvalósítani és fenntartani. Teszi ezt
annak érdekében és oly módon, hogy
nyilvánvaló, érthetõ, és egyértelmûen iga-
zolható legyen, más nemzetek erdész-tevé-
kenységével összehasonlítva, illetve az er-
dészszakmán kívüliek, a társadalom egé-
sze számára is, sõt világszerte elfogadott
nemzetközi mércékkel mérve is, hogy 

– a magyar erdészeti tevékenység
szakmailag helyesen, „fenntartható
módon”, és gazdaságosan, kezeli az
erdõket, 

– egyúttal kielégíti a társadalom
többirányú (erdõ, faanyag, közjóléti)
igényeit is.

Iványi Miklós
szakosztálytitkár

Páskom legelõ
tanösvény
A Magyar Nemzeti Parkok Hete prog-
ramsorozat egyik eseménye volt a Pás-
kom legelõ tanösvény átadása, amely
Dejtár községet (történet, népviselet),
az Ipoly-völgy értékeit (réti csík, fekete
kökörcsin, sisakos sáska, gémtelepek)
és hagyományos gazdálkodási módjait
(marhalegeltetés, rét- és leg-
elõgazdálkodás) mutatja be.

A tanösvény INTERREG támogatás-
sal épült. A program címe: Az Ipoly és a
Duna vizes élõhelyeinek természetvé-
delmi bemutatása és határon átnyúló
Natura 2000 monitoring rendszer kiala-
kítása. A program részeként a Duna-ka-
nyarban, az Ipoly mentén és a Bör-
zsönyben 32 db kétnyelvû (szlovák-ma-
gyar) információs táblát helyeztünk el.
Két tanösvényt építettünk ki, az egyik a
Dejtár melletti „Páskom legelõ tanös-
vény”, a másik a Drégelyvárhoz vezetõ
„Apródok útja tanösvény”. Utóbbi át-
adási ünnepségét július 15-én tartjuk a
Szondi napok keretében.

Kõvári Anita
Duna-Ipoly Nemzeti Park

Jogsegély szolgálat

Dr. Derzsenyi
Tibor

Telefon: (30) 908 2812

Az Erdei Sportok Szakosztálya éves mun-
katervének megfelelõen az egyik jelen-
tõs hazai tájfutó esemény keretében, a
Mátra D-i oldalán a Hidegkúti Túris-
taháznál rendezett Középtávú és Váltó
Bajnokságon tartotta összejövetelét.

Urbán Imre, aki egyben a tájfutóver-
seny ellenõrzõ bírája volt, tájékoztatta a
résztvevõket, hogy a verseny rendezõi
kiválóan együtt mûködtek és az
erdõgazdálkodási szempontokat is fi-
gyelembe vették. A pályák kitûzése so-
rán kerülték a tölgyesek természetes-
felújítása folyamataként végvágott
területeket(ezt az erdõtörvény is elõír-
ja), melyet a rendezõk a térképen tiltott
területként jelöltek.

Az Erdei Sportok Szakosztálya e so-
rokon keresztül is felhívja az állami
erdõkben gazdálkodók figyelmét, hogy
használják ki a tájfutóversenyeket(e

versenynek közel 1000 résztvevõje
volt) az erdészek munkájának, tevé-
kenységének ismertetésére.

A szakosztály vezetõse részérõl Gerely
Ferenc tájékoztatást adott az Erdész Szak-
szervezeti Sportnap elõkészületeirõl. A
Sportnap házigazdája a Nyírerdõ Zrt. és
szeptember elsõ hétvégéjén, Nyíregyhá-
zán lesz. A légpisztoly lövészettel kombi-
nált tájékozódási verseny szervezésének
irányításával Gabnai Ernõt bízta meg a
szakosztály vezetése.

A klasszikus Erdész Tájfutó bajnok-
ság az Alföldön a Kalocsa kupa kereté-
ben szeptember 15-16-án lesz. A magas
színvonalú versenyt Dénes Zoltán tag-
társunk által vezetett rendezõgárda és
Spiegl János ellenõrzõbíró személye ga-
rantálja. A verseny kiírás megjelenése
követõen közzé tesszük azt az erdésze-
ti médiában is.

Az összejövete-
len megjelent az
észtországi Erdész
Tájfutó Európa Baj-
nokságon részt-
vevõ magyar csa-
pat csak nem teljes
egésze. A rendez-
vényen 37 fõ kép-
viseli Hazánkat er-
dészek, erdõtulaj-
donosok, erdõ-
gazdálkodók, er-
dész tanulók és
családtagok.

Urbán Imre

Erdei Sportok Szakosztálya


