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Egy éven belül Magyarorszá-
gon is elérhetõ lesz a világ
legnagyobb erdõtanúsítási
rendszere, a PEFC – ezt a célt
tûzte ki a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdõvagyon-
gazdálkodási és Vidékfejlesz-
tési Intézete (EVGI) által ve-
zetett munkacsoport. Elsõ lé-
pésként 2012. szeptember 7-én a III. Er-
dész-ökonómus Találkozó keretében
mintegy 50 ember ismerhette meg a
környezõ ország PEFC tanúsítási gya-
korlatát, és tájékozódhatott a magyaror-
szági bevezetés lehetõségeirõl. A ren-
dezvény az EVGI, az OEE Közgazdasá-
gi Szakosztálya és az OEE Tanúsítási
Rendszerek Szakosztálya közös szerve-
zésében valósult meg.

A PEFC 1999-ben alakult európai ér-
dekképviseleti szervezetek, köztük ál-
lami és magán-erdõgazdálkodók kez-
deményezésének köszönhetõen, akik
felismerték, hogy szükséges egy olyan
erdészeti tanúsító rendszer, amely a ter-
mészetvédelem mellett figyelembe ve-
szi a gazdálkodási szempontokat és a
kisebb erdõterületet mûvelõk érdekeit
is. Az eredetileg európai kezdeménye-
zés a kezdeti elképzeléseket túlnõve a
tanúsított erdõk 70%-át (240 millió ha)
fedi le, és ma már a világ legelterjed-
tebb erdõtanúsításává vált. 

Az erdõtanúsítás szerepe, hogy a tar-
tamos erdõgazdálkodásból származó fa-
anyagot megjelöli, és az erdõtõl a végfel-
használóig nyomon követi. A vevõ –

megismerve a tanúsítás emblé-
máját – az ilyen termékeket
nagyobb bizalommal veszi
meg. Ez még azokban az or-
szágokban is fontos, ahol a
jogszabályok szigorú kerete-
ket szabnak az erdõgazdálko-
dók számára, hiszen egyrészt
a szigorú szabályozásról a lai-

kus fogyasztók semmit sem tudnak, más-
részt a fatermékek a világ bármely részé-
re eljuthatnak, ahova nem követi õket a
származási ország jó, vagy rossz híre.

Az egyes erdõgazdálkodók számára
a különbözõ tanúsítványok megszerzé-
se kifejezetten nagy tortúrával jár, és
különösen az adminisztráció, valamint
az életszerûtlen követelmények teszik
bonyolulttá és fárasztóvá ezen rendsze-
rek bevezetését. A PEFC természetesen
nem teljesen mentes mindezektõl, de
kifejezett elõnye, hogy minden ország
saját körülményeihez igazíthatja a be-
tartandó kritériumokat, és ebbe nem
csak a civil szervezetek, hanem a gaz-
dálkodók képviselõi is beleszólhatnak. 

A regionális és a csoportos tanúsítási
formának köszönhetõen azok is köny-
nyen és egyszerûen csatlakozhatnak,
akik viszonylag kis területen gazdál-
kodnak. Ez a lehetõség lényegesen

csökkenti az egyes gazdálkodóra esõ
adminisztratív feladatokat, és mindenki
számára megfizethetõvé teszi a tanúsí-
tást. A környezõ országokban mûködõ
ilyen rendszerekben a fizetendõ díjak
nagyon különbözõek: Szlovákiában a
gazdálkodási terület szerinti sávokban
határoznak meg díjakat, míg Németor-
szágban és Szlovéniában erdõterületre
vetített fajlagos díjak vannak. A fejlett
agrárkamarai rendszernek köszönhetõ-
en Ausztriában külön tanúsítási díjat
nem szednek, az a kamarai tagdíj része.

Az erdõtanúsítás mellett külön kate-
góriát jelent a terméklánc (chain of cus-
tody) tanúsítás, amely a fafeldolgozók és
a fakereskedõk tevékenységérõl igazolja,
hogy a felvásárolt tanúsított fát a többitõl
elkülönülten kezelik, és így az eladott
árujukat õk is tanúsítvánnyal adhatják to-
vább egészen a vásárlóig. Az õ számukra
a fizetendõ díjak is különbözõek és álta-
lában a forgalmazott famennyiség, vagy
az árbevétel alapján határozzák meg.

A PEFC nem lesz megoldás a magyar
erdõgazdálkodás minden problémájá-
ra, de megakadályozhatja, hogy a ma-
gyar hengeres fa és a feldolgozott fater-
mékek kiszoruljanak a nyugat-európai
piacokról, és mindezt elfogadható költ-
ségszinten érhetjük el.

A gazdasági elõnyök mellett gondoljuk
csak meg, hogy milyen nehezen tudunk
védekezni az erdõgazdálkodást vagy a fa-
felhasználás gyakorlatát (pl.: erõmûvi) érõ
kritikákkal szemben, amelyek többsége
esetén nincs sem idõ, sem lehetõség a
részletes magyarázkodásra. Pedig elég
lenne csak annyit mondani, hogy a gaz-
dálkodásunk gondosságát egy világmére-
tû szervezet igazolja.

Az elõttünk álló egy év feladata,
hogy a magyar szabványt létrehozzuk.
Ebben minden érintett fél részt vehet
annak érdekében, hogy egy konszen-
zuson alapuló tanúsítási rendszer jöjjön
létre. A PEFC bevezetésének folyamatá-
ról a www.pefc.hu oldalain tájékozód-
hatnak az érdeklõdõk.
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