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A Tanúsítási Rendszerek Szakosztály az
elégtelen tájékoztatásból származó is-
merethiányt érzi a felismerés és az ér-
vényesülés akadályának. Az erdõtanú-
sítást fontos közönségkapcsolati eszköz-
nek tekintjük, de ez nem tudatosult
eléggé még az erdészszakmán belül
sem. Ezért legjobb a tájékoztatással fog-
lalkozókat ráébreszteni az ügy fontos-
ságára, céljaink helyességére, akkor
bármilyen közönségkapcsolati tevé-
kenység során képviselni és terjeszteni
tudják ennek fontosságát az erdészek
és nem erdészek között is. 

Az erdészek gazdálkodásának célja:
a tartamos erdõgazdálkodás, ezt szol-
gálja az erdõtörvényünk is. Erdészként
úgy gondoljuk, hogy munkánkat az ala-
pos szakmai és bõséges jogi szabályo-
zásnak megfelelõen, legjobb tudásunk-
kal a köz javára végezzük, de a kívülál-
lók ezt nem így látják, sõt azt gondolják,
többet értenek az erdõhöz, mint mi.

Ismert az a mondás, hogy: Nem elég
becsületesnek lenni, annak is kell
látszani!

Hát ez igaz a szakmánkra is. A szabá-
lyoknak megfelelõen és jól végzett
munka nem elég, külsõ, független
szervnek kell ezt igazolnia, hogy a kö-
zönség is elhiggye.

Az 1990-es évtized második felében
az erdõgazdaságok néhány kereskedel-
mi partnere már ajánlotta, hogy érdemes
valamilyen tanúsítási rendszert alkal-
mazni, mert üzleti elõnyt jelenthet a töb-
biekkel szemben. Nyugat-Európa példái
alapján elõször a minõségrendszerekre
irányult a figyelem. A 2000. évben az
ÁPV Rt.-hez tartozó erdõgazdaságok fe-
ladatul kapták és be is vezették a PHA-
RE-pályázat keretében a minõségirányí-
tási, majd a környezetirányítási rendsze-
reket. Társerdõgazdaságoknál magam is
segítettem a rendszer építését, így több
rt.-tõl gyûjtöttem tapasztalatokat. Eleinte
mindenki ellenszenvesnek találta az is-
meretlen, szakmánk sajátosságaitól ide-
gen, merev szabályozórendszert. Aztán
a rendszerépítés során kiderült, hogy
szakmai területen mennyi szabályozat-
lan, addig a helyi szokások szerint kü-
lönbözõ módon végzett tevékenységet
folytattunk. Amikor ezekre a minõségi
követelményeknek megfelelõ, és szak-
mailag is helyes szabályozást kellett al-
kotni, nagy segítséget jelentett, hogy má-
sik erdõgazdaságnál már mûködõ, kész
szabályzatot tudtam mintaként adni. A
kölcsönös tapasztalatok kicserélésének

és hasznosításának érdekében 10 éve
tartottuk azt az alakuló ülést, amelyen
létrehoztuk az OEE Tanúsítási Rendsze-
rek Szakosztályát. 

Az erdõgazdálkodási gyakorlatban
a minõségi rendszerek nem hoztak ke-
reskedelmi hasznot, a tanúsítványok ér-
vényességének megújítását a tanúsítók
nagyon drágán végezték, ezért az erdõ-
gazdaságok többsége nem újította meg
a tanúsítványokat. De általában ott is ér-
vényben hagyták a szakmai tevékeny-
ségre kidolgozott szabályozásokat, ahol
nem mûködtetik a rendszert. 

A faanyag-kereskedelemben viszont
egyre inkább igényelték az FSC erdõta-
núsítás igazolását. 

Az FSC hihetetlenül ügyesen tömeges
igényt, keresletet tudott támasztani ma-
ga iránt!

El kellene tanulni tõlük, hogyan ala-
kították közönségkapcsolataikat!

Tény, hogy egyes vevõk valóban
jobb üzletet (nagyobb árat, nagy
mennyiségû vásárlást) ajánlottak an-
nak, aki FSC tanúsítást tud igazolni.
Még arra is hajlandók voltak, hogy vál-
lalták az FSC-rendszer bevezetéséhez
és a tanúsítvány megszerzéséhez szük-
séges költség jelentõs részét. 

Hazánkban néhány erdõgazdasági
rt. üzleti érdekbõl vállalta az FSC beve-
zetését és tanúsítását.

A környezettudatos vásárlóközön-
ség, aki hajlandó a szelektív hulladék-
gyûjtésre is, ma már tömegesen igényli
az FSC-vel jelölt árut, pedig gyakran
csak annyit tud, hogy „FSC fából” ké-
szült kerti bútort vagy gyermekjátékot
akar venni. Úgy tekinti, mintha egy
olyan fafaj lenne, amely biztosan nem
az õserdõk kivágásából származik,
ezért ha ilyet vásárolt, nyugodt lehet a
lelkiismerete, nem rontotta a Föld öko-
lógiai egyensúlyát.

A mexikói központú FSC (Forest
Stewardship Council, magyarul Erdõ-
Gondnoksági Tanács), tulajdonképpen
az õserdõk védelme érdekében, helyi
intézkedések megkövetelésével igyek-
szik lehetõvé tenni a fenntartható fejlõ-
dést a Gondolkodj globálisan, csele-
kedj lokálisan! elvnek megfelelõen.

Mivel az õserdei viszonyokra kimun-
kált helyi intézkedéseket vár el a gaz-
dálkodótól, ezért nem illik Európába,
csak bonyolult belemagyarázásokkal
alkalmazható. A helyi viszonyokra
megfogalmazott szabályozásokban a ta-
núsító cég azért hajlandó idõnként az

érthetetlent is megérteni (pl. „bennszü-
löttek” jogai), mert neki is jó üzlet a ta-
núsítás. 

A tartamosság mérésének vannak
konkrét, az erdõtanúsítási rendszerben
meghatározott kritériumai. A kritériu-
mok teljesítésének mérésére szolgálnak
a döntõ mértékben számszerûen meg-
határozható indikátorok. Ez utóbbiak
szintjét és változásukat ellenõrzi a kül-
sõ, független szervezet. Kedvezõ elbírá-
lás esetén kapja meg az erdõgazdálko-
dó a tanúsítványt arról, hogy tartamo-
san kezeli a rábízott (vagy a tulajdoná-
ban lévõ) erdõket.

Ez a tanúsítvány a civil társadalom és
a kereskedelmi partnerek elõtt egyaránt
kedvezõ színben tünteti fel az erdõgaz-
dálkodót, így válik az erdõtanúsítás
fontos közönségkapcsolati eszközzé, és
segíti a piacok megtartását vagy újak
megszerzését. A kedvezõ piaci pozíció
pedig növeli az erdõgazdálkodók gaz-
dasági stabilitását és ezáltal még aktí-
vabbá tehetik a közönségkapcsolati te-
vékenységüket.

Az erdõtanúsítás pénzbe kerül. Je-
lenleg az SGS QUALIFOR tanúsítás sza-
vatolja, hogy a fa, illetve a termék olyan
erdõbõl származik, melynek gazdálko-
dása az FSC által meghatározott társa-
dalmi, gazdasági és környezetvédelmi
szempontok szerint történik.

Mivel az FSC nem jól alkalmazható
az európai viszonyokra, ezért hozták
létre Európában a PEFC (Pan European
Forest Certification System = Pán-Euró-
pai Erdõtanúsítási Rendszer) erdõtanú-
sítási rendszert. 

Magyarországon kívánatos lenne ezt
az európai viszonyoknak jobban meg-
felelõ rendszert mûködtetni, ehhez
szükséges a nemzeti PEFC-rendszer ki-
dolgozása és alkalmazása. 

A PEFC Magyarország céljai:
– A tartamos és fenntartható erdõ-

gazdálkodás igazolása és elõsegítése.
– A tartamos és fenntartható erdõ-

gazdálkodás közérthetõ megjelenítése.
– A tartamos és fenntartható erdõ-

gazdálkodásból származó termékek lát-
hatóvá tétele és piaci elõnyhöz juttatá-
sa.

A PEFC-tanúsítás mûködésének
alapelvei:

– tartamos gazdálkodás,
– közmegegyezés,
– nyilvánosság,
– folyamatos javítás szándéka,
– tanácsadás és ellenõrzés.

Az erdõtanúsítás mint PR-eszköz
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Steiner László
(1941–2011)

Búcsúzunk tõled,
kedves barátunk!

Az erdõ a világ
legcsodá la tosabb
életközössége örök,
de az erdész, aki
szolgálja, sajnos mú-
landó. Tragédiád a
közvélemény elõtt
csak hír: Steiner Lász-

ló erdõmérnök a Mecseki Erdészeti Rt. nyu-
galmazott gazdasági vezérigazgató-helyette-
se élt 70 évet. Nekünk, munkatársaidnak és
barátaidnak így kegyetlen és személytelen.
Az erdõ ennél méltóságteljesebben mond
végsõ istenhozzádot szolgáinak.

Te elmentél. A szíved eltörött. Az az erdei
ösvény, amelyen közel 70 évig lépkedtél, és
amely hol fényben fürdött, máskor esõ áztat-
ta, most véget ért.

Ugye, Kedves Barátunk, így békésebb a
hazatérésed!

Ha az életutad nem is volt olyan hosszú,
de emberileg és szakmailag annál gazda-
gabb. Miért volt ez így? Azért mert mindig
hittünk a jó Istenben és a családban, mert
évszázadon keresztül a közvetlen természet-
re és a családunkra voltunk utalva. Az er-
désznek nem katarzisra, hanem lelki békére
van szüksége hivatása gyakorlásához. Ezt
kaptad meg feleségedtõl, Mártitól és leá-
nyodtól, Esztertõl. Így már érthetõ volt a be-
lõled sugárzó béke és belsõ derû, amelyet
keretbe foglalt szerénységed.

Hidd el, ezért volt gazdag életutad, szere-
tettel és tisztelettel övezve. Minden olyan tu-
lajdonságod és erényed megvolt, hogy akár
mint lelkipásztor is segítsd munkatársaidat.
De nem ezt választottad. 

Életed végéig hû szolgája voltál ennek
a gyönyörû mediterrán környezetnek.
Csak a munkaköröd változott, ahogy érde-
meid és gazdag tapasztalataid révén végig-
jártad nagy ívû pályádat. Mint az Árpádte-
tõi erdészet fahasználati mûszaki vezetõjé-
nek – a mecseki szénbányászat virágkorá-
ban 1966–1978 között – naponta kellett
igazságot osztani az erdészeti gyakorlat
legkeményebb területén, a fahasználati
ágazatban a város peremérõl szervezõdõ
fakitermelõk és a fizetésnapok után néha
kezelhetetlen fogatosok között. A csendes
szó itt gyakran nem használt. A megszer-
zett tapasztalat azonban annál többet segí-
tett, mert 1979-tõl kezdõdõ központi pá-
lyafutásod ahhoz a munkaügyhöz kap-
csolt, amelyhez kellett az esõben, sárban,
fagyban és ködben dolgozó munkások lé-
lektanának ismerete. 

Tudtad, hogy a számokkal keretbe foglalt
tervek emberi sorsokról is szólnak. 1993-tól
jött a legnagyobb kihívás, közgazdasági ta-
nulmányaid koronájaként a Mecseki Erdé-
szeti Rt. gazdasági igazgatója, majd gazdasá-
gi vezérigazgató-helyettese lettél.

Ezen idõszakod uralkodó hányadát még
nem kötötte béklyóba a késõbb felerõsödõ
kegyetlen monetáris politika, a szakember-
áldozatokkal járó hatékonysági mutatók
mindenhatósága. A szíved közben már biz-
tosan jelzett. Tiszteletre méltó nyugalmad,
csendes hangon elmondott érveléseid mö-
gött olyan hatalmas mérvû önuralom állt,
amely a több száz éves tölgyet is kikezdte
volna.

2000-tõl kezdõdtek békés, nyugdíjas
éveid boldog hétköznapokkal és rád jellem-
zõ szolid távlati tervekkel. Megérdemelted. 

Betegeskedõ szíved miatt szükséged volt
a belsõ békére és harmóniára. A sors más-
képp döntött.

Kedves Laci! Örök álmod legyen békés,
mert mint erdész tudod, a fák tavasszal ismét
kivirágzanak, az élet megy tovább.

A jó Isten nyugtasson békében
Üdv az Erdésznek

Dr. Papp Tivadar erdõmérnök

Huber Mihály
(1956–2010)

2010.október 3-án
Székesfehérvárott 54
éves korában váratla-
nul elhunyt Huber
Mihály erdész, faipari
mérnök.

1956-ban Várpalo-
tán született. Az álta-
lános iskolát itt vé-
gezte, majd 1970-ben

felvételt nyert Sopronba a Roth Gyula Erdé-
szeti Szakközépiskolába. A középiskola
meghatározó volt életében, neves mérnök-
tanárok nevelõ munkája mellett a humán
tárgyakat is magas szinten oktatta a tanári
kar. Mindig fogékony volt az irodalom, tör-
ténelem, ének-zene iránt, ez az irányultság
áthatotta személyiségét, igazi humanista
volt.

Érettségi után közgazdasági pályával
próbálkozott, sikertelenül, egy évig erdész-
kedett Zámolyon, majd az Erdészeti és Fai-
pari Egyetem Faipari Mérnöki Karára nyert
felvételt 1975-ben. Egy év katonáskodás
után 1976-ban kezdte meg mérnöki tanul-
mányait Sopronban.

Évfolyamtársai talpig becsületes, megbíz-
ható embernek ismerték, akinek volt tartása
és belsõ kisugárzása. Nem volt bohém, de a
közösségi életben mindig aktívan részt vett.
A selmeci hagyományokat lelkesen ápolta, a
közös nótázások, rendezvények alapembe-

A PEFC kritériumai:
1. Az erdei erõforrások fenntartása,

lehetséges elõmozdítása és ezek hozzá-
járulása a globális szénkörforgalomhoz.

2. Az erdei ökoszisztéma egészségé-
nek és életerejének fenntartása.

3. Az erdõk gazdasági funkciójának
(fa- és másodlagos termékek) fenntartá-
sa és elõmozdítása.

4. Az erdei ökoszisztémák diverzitá-
sának fenntartása, megõrzése és lehet-
séges javítása.

5. Az erdõgazdálkodás védelmi
funkcióinak (különösen talaj és víz)
megõrzése és lehetséges elõmozdítása.

6. Az erdõk szocio-ökonómiai funk-
cióinak és feltételeinek fenntartása.

Az FSC már betört a magyar erdõgaz-
dálkodásba is, hol tart a PEFC?

2004. évben a Fõvárosi Bíróság beje-
gyezte a PEFC Magyarország Egyesületet.

2007 októberében a Tihanyban ren-
dezett FAGOSZ Fakonferencián jelen-
tette be dr. Lengyel Atilla, a PEFC Ma-
gyarországi Egyesület fõtitkára, hogy a

PEFC Magyarország Egyesület és a
NYME RET együttmûködése keretében
2007 szeptemberétõl megindult a PEFC
magyar nemzeti szabvány kidolgozá-
sa. A cél az volt, hogy 2008 végére akk-
reditált PEFC magyar szabvány alapján
a gyakorlati erdõtanúsítás regionális
egységekben megindulhasson, illetve a
faterméklánc-követési tanúsítás elter-
jedhessen. A szabványrendszer leírja az
erdõgazdálkodás tartamos és fenntart-
ható gyakorlatát, illetve követhetõvé te-
szi a fatermék termékpályáját.

A tanúsított erdõgazdálkodó, illetve
faipari és fakereskedelmi cég a tanúsí-
tás során önkéntesen vállalja a hazai
szabványrendszer betartását. Az önkén-
tes vállalás teljesítését igazolja a függet-
len tanúsító szervezet. 

Tudomásom szerint az országban 3
faipari cég rendelkezik PEFC fatermék-
lánc-követési tanúsítással.

Magyarországon a PEFC tanúsítási
rendszer kidolgozása még nem fejezõ-
dött be, meg kellene vitatni és elfogad-

tatni. Ha mûködik, lehetõséget ad egyé-
ni, csoportos és régiós tanúsításra is, ami
költségcsökkentési lehetõség.

A magyar erdõgazdálkodás jelenlegi
mûködése gyakorlatilag megfelelhet a
PEFC erdõtanúsítás követelményeinek,
nem kell átalakítani, csak ügyes tálalás
és dokumentálás szükséges.

Ma a bevezetés feltétele: elsõsorban
szándék és a tanúsítási díj megfizetése.

Az OEE erre érzékeny szakosztályai
kezdeményezhetnék, a magánerdõ-tulaj-
donosok támogathatnák a PEFC Magyar-
ország kiépítését. A szabvány létrehozása
néhány millió forintba kerülne, de a PEFC
Magyarország Egyesületnek nincs pénze,
a gazdálkodóknak kellene összeadniuk. 

Kérem a Közönségkapcsolatok Szak-
osztály tagjait, fõleg azokat, akiknél
már mûködik erdõtanúsítási rendszer
(FSC, PEFC), hívják fel a szakmabeliek
figyelmét arra, hogy az erdõtanúsítás
valóban üzleti elõnyt és hasznot hoz, és
segítsék a PEFC elterjesztését!

Iványi Miklós




