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Kelt:: 2011/12/01 
 
Nyilvános közzététel, minden érdekeltnek 
 
 
Tárgy: NYÍRERDŐ Zrt FSC felülvizsgálati auditja 
 
Vállalat NYÍRERDŐ Zrt 
Központi cím 4200 Nyíregyháza, Kótaji út 29. 
Audit helyszínei Nyíregyháza központ, Halápi és Fehérgyarmati Erdészetek 
Vezető auditor Farkas Szilárd 
Audit típusa Felülvizsgálat 
Szabvány A CUC magyarországi kiértékelésekre adaptált erdőgazdálkodási 

szabványai (FSCCUSTAND-HUN_R01v08-1) 
Idő 08-09/12/2011 
Hatály Az audit során a CUC auditorai ellenőrzik a tanúsítás feltételeinek meglétét, 

illetve bemutatják, és egyben ellenőrzik a CUC általános szabványainak 8. 
verzióját, pontosabban annak Magyarországra adaptált változatát, 
amennyiben a NYÍRERDŐ Zrt gyakorlata és az FSC szabványok közötti 
lehetséges és/vagy nyilvánvaló ellentmondásokat találnak, hiányosságot 
állapítanak meg és határidőt szabnak a hiányosság lezárására. 

 
A Control Union Certifications (CUC) közzéteszi, hogy FSC erdőgazdálkodás felülvizsgálati auditot 
folytat a CUC magyarországi kiértékelésekre adaptált erdőgazdálkodási szabványai (FSCCUSTAND-
HUN_R01v08-1) alapján. A szabvány megtekinthető az Interneten az alábbi linken: 
 
http://cogent.controlunion.com/cusi_production_files/SISI_files/FL_101411110626_FSCCUSTAND-HUN_R01v08-1_HUN.pdf 
 
Szándékunk szerint az audit menetrendje a a következő: 
 
Tevékenység Dátum 
Konzultáció az érintettekkel 2011/12/01 – 2011/12/08 
Nyitóértekezlet, terepi bejárás, Haláp 2011/12/08 08:00 – 14:00 
Az előzőleg feltárt hiányosságok áttekintése a 
vállalat dokumentumainak, irányítási 
rendszerének vizsgálata 

2011/12/08 14:00 – 17:00 

Záró értekezlet, hiányosságok ismertetése 2011/12/09 15:00 – 16:00 
Jelentéskészítés 3 hét a záró értekezlettől számítva 

 
A konzultáció az érintettekkel a tanúsítási folyamat egyik legfontosabb lépése. Az érintettek 
véleménye pozitív irányba befolyásolhatja a tanúsítási döntést, ezért kérjük, írják meg véleményüket 
a NYÍRERDŐ Zrt erdőgazdálkodási gyakorlatáról, illetve más, kapcsolódó tevékenységeiről. 
Bátorítjuk Önöket arra, hogy hozzászólásaikat, javaslataikat 2011/12/08 előtt juttassák el nekünk. 
Válaszaikat postai úton, faxon, e-mailben vagy bármely, Önöknek tetsző módon eljuttathatják a 
Control Union-nak. 
 
E-mail:  sfarkas@controlunion.hu 
Fax:  06 1 278 41 61  
Postacím:  : 1211 Budapest, Petróleum u. 5-7. 
 
Válaszaikat bizalmasan kezeljük, csak az olvasásukra felhatalmazott személyek láthatják a CUC és 
az FSC szervezetén belül. Ugyanígy kezeljük válaszaikat a jelentéskészítés során, az észrevételek 
név nélkül jelennek majd meg a jelentésben. 
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Amennyiben az FSC tanúsítás hatálya alá eső, lényegi megjegyzést kapunk, ezeket a NYÍRERDŐ 
elé tárjuk. A tanúsítási folyamat végeztével a jelentés nyilvános összefoglalóját közzétesszük 
honlapunkon (www.controlunion.com). 
 
Ha az Öntől származó információt rosszul értelmeztük, kérjük, hogy egyeztetés végett lépjen 
kapcsolatba velünk. 
 
Amennyiben a tanúsítással kapcsolatban a későbbiekben bármilyen észrevétele, esetleg panasza 
van, azt eljuttathatja a Control Union Certifications ügyvezetőjéhez írott levélben (Control Union 
Certifications, Control Union Certifications P.O. Box 161 8000 AD Zwolle The Netherlands) vagy 
faxon (Fax +31-38-4237040). Kérjük, az ilyen levél feltétlenül tartalmazza a következőket: 1. A 
probléma leírását 2. Az érintett gazdálkodó nevét 3. Azt, hogy milyen módon érinti a panaszost az 
eset 4. Az adott információ bizalmas voltát 5. A bizonyítékot. Ezeket az észrevételeket illetve 
panaszokat a Control Union Certifications értékeli, ennek eredményéről írásban tájékoztatja. 
Amennyiben ez az eredmény Önnek továbbra sem megnyugtató, panasszal fordulhat az FSC 
titkárságához, mint az ilyen panaszok elbírálásának végső fórumához. Ha részletesebb információra 
van szüksége a panaszkezelési eljárásról, lépjen kapcsolatba a Control Union Certifications-el. 
Munkatársaink segítenek Önnek, illetve elküldik a megfelelő dokumentumokat vagy azt le is töltheti 
angol nyelven a következő linkről: 
http://cogent.controlunion.com/cusi_production_files/SISI_files/FL_050911055449_Dispute_form_on_
CUC_website.doc  
 
Bármely egyéb, erdőgazdálkodás tanúsítására vonatkozó információval kérésre szolgálunk. 
 
Előre is köszönjük erre szánt idejét és hozzászólását. 
 
Tisztelettel,  
 

 
Gerben Stegeman 
Control Union Certifications 
Programigazgató 
 
 

 
 
Farkas Szilárd 
Control Union Certifications 
Erdőgazdálkodási auditor 
 
 


