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1. RÉSZ: BEVEZETÉS

A Control Union Certifications (továbbiakban: CUC) az Erdőgondnoksági Tanács (Forest Stewardship
Council, FSC) által akkreditált tanúsító szervezet, jogosult megfelelőségi auditokat végezni és FSC
tanúsítványokat kiadni olyan erdőgazdálkodóknak, amelyek az országukban alkalmazandó FSC szabványnak
megfelelő erdőgazdálkodást folytatnak.
A CUC Általános Erdőgondnoksági Szabványai általános eljárási és rendszerszabványokat kínálnak a
természetes erdők és ültetett erdők kezeléséhez, összhangban az Erdőgondnoksági Tanács (FSC) tíz
alapelvével és követelményével. Ez az általános szabvány szolgál a helyi adaptációk alapjául azokon a
területeken, ahol nincsenek nemzeti, regionális vagy helyi, FSC által jóváhagyott erdőgondnoksági
szabványok. A CUC általános szabvány helyi adaptációját az FSC-STD-20-003 3.0-ás változatú szabvány (az
általános erdőgondnoksági szabványok struktúrája, tartalma és helyi adaptációja) alapján kell elvégezni. A
helyi viszonyokra adaptált szabványok megjelennek a CUC honlapján (www.controlunion.com/certification)
a terület hivatalos nyelvén, amelyen használni fogják.
Ahol a nemzeti, regionális vagy helyi szabványokat az FSC jóváhagyta, ott a Control Union Certifications-nak
is azokat kell használnia.
Ahol ez alkalmazható, a CUC a szabványokat más FSC követelmények legfrissebb változataival együtt
használja, ilyenek például:
• Az FSC védjegy tanúsított szervezetek által történő felhasználásának szabályai (FSC–STD-50-001)
• Az erdőgazdálkodói csoportok tanúsítása esetén a csoport vezetőjére vonatkozó FSC szabvány (FSCSTD-30-005),
• Az FSC irányelv egyes területek tanúsítás hatálya alól történő kivonására (FSC-POL-20-003),
• A nagy területű erdőbirtokosságok részleges tanúsítására vonatkozó FSC politika (FSC-POL-20-002),
és/vagy
• Az FSC Növényvédőszer politikája. (FSC-POL-30-001).
Mivel Magyarországon vagy Magyarországra vonatkozóan nincs regionális, nemzeti vagy helyi
erdőgondnoksági szabvány, ezért a CUC az általános szabványokat adaptálta a magyar viszonyokra. E
szabvány célja, hogy minden érdekelt fél számára tájékoztatást nyújtson azokról az erdőgazdálkodási
műveletekről, amelyeket a CUC értékel annak érdekében, hogy az FSC tanúsítási rendszerében a tanúsítási
döntést meghozza.
A CUC megkísérelte felvenni a kapcsolatot egy FSC által akkreditált, erdőgondnoksági szabvány
kidolgozásával foglalkozó, Nemzeti Kezdeményezéssel, ill. az FSC által regisztrált Szabványfejlesztő
Csoporttal (lásd FSC-STD-60-006 1-2-es változat), , de Magyarországon egyik ilyen szervezet sem aktív,
illetve nincs regisztrálva. Ha az ökorégióban hasonló erdőtípusokra létezik más, FSC által akkreditált nemzeti
szabvány, akkor a CUC igazolni tudja majd, hogy a helyi viszonyokra adaptált szabványának követelményei
nagyjából összhangban vannak ezekkel a szabványokkal.
Mindig szívesen fogadják a CUC Magyarországra adaptált szabványának továbbfejlesztésére vonatkozó
észrevételeket, melyeket a CUC-nak lehet elküldeni. Továbbá FSC követelmény, hogy a CUC az adott
országra adaptált általános erdőgondnoksági szabványának legelső konzultációja alkalmával egy legalább
hatvan (60) napos hivatalos konzultációs időszak keretében az érintettek számára lehetőséget biztosít

FSCCUSTAND-HUN R01(10-1) HUN

3/70

CUC Adapted Standard for HUNGARY

Version 10 (JAN 2016)

észrevételeik benyújtásához. Ugyanazon országon belül (más ügyfelekre vonatkozó) ismételt konzultációk
esetében ez a hivatalos konzultációs időszak legalább harminc (30) nap. Minden konzultációs időszakot egy
legalább tíz (10) munkanapos időszak követ, amikor a CUC értékeli és beépíti a véleményeket az adaptált
általános szabványba, még mielőtt a helyi viszonyokra adaptált általános szabványt közzéteszi a honlapon.
A kötelező előaudit követelményeinek megfelelő műveleteknél (ahogy azt az FSC-STD-20-007 V3-0, 3.1.1es cikkelye meghatározza) a helyi viszonyokra adaptált általános szabványt legalább egy (1) hónappal a
főaudit terepbejárásainak megkezdése előtt véglegesíteni kell és meg kell jelentetni. Az érintett felekkel
folytatott konzultáció eredményéről készített jelentés a VI. mellékletben található.
A CUC-folyamatosan megőrzi a helyi viszonyokra adaptált szabvánnyal kapcsolatban benyújtott összes
észrevételről készített jelentést, és belátása szerint módosíthatja a szabványt annak érdekében, hogy
jobban összhangba hozza más, FSC által akkreditált nemzeti szabványok követelményeivel, vagy az FSC
Nemzeti Kezdeményezéstől érkezett további javaslatokkal (ahol ez értelmezhető). Mindemellett a CUC-ot
nem kötelezhetik arra, hogy tovább módosítsa az értékeléshez használt, helyi viszonyokra adaptált
szabványt a tanúsítás időszaka alatt, kivéve, ha azt összhangba szükséges hozni bármely új FSC
szakpolitikával, szabvánnyal, irányelvvel, útmutatással vagy javaslattal, melyet az FSC utólagosan hagyott
jóvá.
A CUC általános szabvány helyi adaptációjának célja az, hogy:
• felfedjék a szabvány bármely szempontját, amely esetleg ellentmondásban van arra a területre
érvényes jogi követelményekkel, ahol a szabványt használni fogják. Ha ilyen ellentmondást
azonosítottak, akkor azt az érintett felekkel egyeztetve a tanúsítás céljai érdekében értékelni kell;
MEGJEGYZÉS: Ellentmondás csak akkor fordul elő, ha egy jogi kötelezettség megakadályozza az
általános szabvány valamely szempontjának végrehajtását. Nem tekintendő ellentmondásnak, ha
az általános szabvány követelményei túllépik a jogi megfelelés minimális követelményeit.
• Azonosítsák az általános szabvány bármely aspektusát, amely a teljesítmény határértékét
alacsonyabban határozza meg, mint az érintett országban a minimális jogi követelmény. Ha ilyen
különbséget azonosítanak, akkor az érintett határértékeket módosítani kell, hogy azok
megfeleljenek a minimális jogi követelményeknek vagy túllépjék azokat;
• Specifikus mutatókkal (szükség esetén megfelelő igazolási móddal) és/vagy kereszthivatkozásokkal
bővítséka kérdéses dokumentációt azért, hogy értékeljék az FSC alapelveivel és kritériumaival
kapcsolatos nemzeti és helyi erdőtörvények kulcskövetelményeinek, az adminisztratív
követelményeknek és a többoldalú környezetvédelmi megállapodásoknak való megfelelést;
• Figyelembe vegyék az erdőgazdálkodással kapcsolatos nemzeti összefüggéseket;
• Figyelembe vegyék a nemzeti környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat;
• Biztosítsák, hogy a szabvány alkalmazható és megvalósítható legyen az érintett országban;
• Biztosítsák, hogy a szabvány alkalmazható és megvalósítható legyen az érintett erdőgazdálkodási
egységben folytatott gazdálkodás mérete és intenzitása vonatkozásában;
• Kezeljék azokat a specifikus kérdéseket, amelyek az ország bármely érintett csoportja számára
aggályosak, amennyiben a szabvánnyal összefüggésbe hozhatók.
A CUC-tól nem várható el, hogy az érintettek között konszenzust keressen vagy alakítson ki az általános
szabvány módosításával kapcsolatban. Ugyanakkor a CUC-nak az érintettek aggályait ésszerű módon
kezelnie kell. A CUC-ot ebben a következők segítik:
• A felvetett témával kapcsolatban más, FSC által akkreditált regionális, nemzeti vagy helyi
szabványokban található követelmények és igazolási módok ismerete;
• Az érintett országban az FSC által jóváhagyott munkacsoport írásbeli véleménye annak
valószínűségéről, hogy a javasolt módosítást támogatná-e az adott országban az FSC munkacsoport
egyes szakágaiban lévő tagok többsége;
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Az érintett ország FSC regionális irodájának írásbeli véleménye annak valószínűségéről, hogy a
javasolt módosítást támogatná-e az adott országban az FSC munkacsoport egyes szakágaiban lévő
tagok többsége;
Az FSC-GUI-60-100 „útmutató az FSC irányelvek és kritériumok értelmezéséről az erdőgazdálkodás
léptékének és intenzitásának figyelembe vételével ”;
Az FSC irányelvek és kritériumok végrehajtásával és más alkalmazandó FSC normatív
dokumentumokkal és bármely FSC által jóváhagyott „ajánlott” vagy „legjobb gyakorlatú”
indikátorral kapcsolatban az FSC által jóváhagyott tanács megfontolása.

Ez az adaptált szabvány hozzáférhető ismereteken és tapasztalatokon alapul, melyet a CUC saját
alkalmazottaival konzultálva alkotott meg. Minden kritériumhoz specifikus követelményeket
(indikátorokat) dolgoztak ki, a hitelesítés lehetséges módjaira vonatkozó példákkal együtt. A CUC általános
szabvány helyi adaptációra vonatkozó módosítását dőlt betűvel jelöljük. Útmutatásként szolgáló
megjegyzések is szerepelhetnek, hogy segítsék az auditorokat, erdőgazdálkodókat és másokat a szabvány
használatában. Az igazolási módok és az útmutatásként szolgáló megjegyzések NEM tekintendőek
irányadónak.
A kisterületű vagy alacsony intenzitással kezelt erdőkre (SLIMF) néhány követelmény nem vonatkozik, míg
mások csak a SLIMF-re vonatkoznak. Ezt az adott követelménynél említjük.
Ez az adaptált szabvány hozzáférhető ismereteken és tapasztalatokon alapul, melyet a CUC saját
alkalmazottaival konzultálva alkotott meg a lehető legjobban követve az FSC- GUI-60-004 (VI-0)
útmutatásait. Azon követelményeken alapul, melyeket az FSC irányelvek és kritériumok
erdőgondnokságokra dokumentumokban (FSC-STD-01-001 verzió 4-0) és más FSC előírásokban
megfogalmaztak. Minden kritériumhoz specifikus követelményeket (indikátorokat) dolgoztak ki, a
hitelesítés lehetséges módjaira vonatkozó példákkal együtt.
Az általános szabványban használt indikátorok a szabvány körébe tartozó valamennyi erdőre vonatkoznak,
beleértve a kis területű és alacsony intenzitással kezelt (SLIMF) erdőket, ha más kikötés nincs.
A CUC által adaptált szabvány megváltoztatása vagy kiegészítése indokolt lehet új vagy más észrevételek,
illetve a gyakorlatban szerzett tapasztalatok és kiegészítő helyi ismeretek alapján.
A CUC általános szabványának fejlesztésére vonatkozó javaslatokat mindig örömmel veszik, melyeket a
CUC-hez kell benyújtani.
Ahol egy követelmény egy eljárás vagy rendszer dokumentálását írja elő, ott annak bevezetése, valamint az
erdőgazdálkodó részéről a bevezetésért felelős vezető kijelölése is követelmény.. Amennyiben tehát egy
követelmény „rendszer” vagy „eljárás” meglétére vonatkozik, annak gyakorlati bevezetését is igazolni kell.
Az adaptált szabványnak való megfelelés igazolása az adaptált szabványok minden egyes követelményének
az erdőgazdálkodási egység szintjén megfigyelt teljesülése alapján történik.
Ez a kiadvány részleteiben a kiadó írásos beleegyezése nélkül nem publikálható, sem nyomtatásban, sem
fénymásolatban vagy mikrofilmen, illetve egyéb módon.
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2. RÉSZ: ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZABVÁNY
1. SZÁMÚ ALAPELV: A TÖRVÉNYEK, ILLETVE AZ FSC ALAPELVEINEK TISZTELETBEN TARTÁSA
Az erdőgazdálkodást az adott ország összes vonatkozó jogszabályának betartásával kell
végezni, valamint tiszteletben kell tartani azokat a nemzetközi egyezményeket és
megállapodásokat, melyeknek az ország aláírója, továbbá meg kell felelnie az FSC
Alapelveinek és Kritériumainak.
1.1 kritérium: Az erdőgazdálkodást az összes nemzeti és helyi jogszabály betartásával kell végezni, valamint be
kell tartani az adminisztratív előírásokat.
Követelmények
Igazolás módja
1.1.1 követelmény: Az erdőgazdálkodót az
alkalmazható előírásoknak megfelelően
nyilvántartásba vették, akinek meg kell felelnie a
nemzeti és helyi jogszabályoknak,
rendelkezéseknek.

1.1.2 követelmény: Az erdőgazdálkodó
rendelkezzen legalább az alkalmazandó FSC
szabvány mellékleteiben hivatkozott jogi és egyéb
szabályozási követelmények szövegének
másolatával.

Jogi ügyiratok, irányelvek és eljárások felülvizsgálata
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, hatóságokkal és egyéb
érintett felekkel
Regionális útmutató:
17. § (1) Erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett
erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy
jogszerű használó.
Nyilvántartások
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival

A SLIMF-re: nem alkalmazható
1.1.3 követelmény: Amennyiben az erdőgazdálkodó Ügyiratok és nyilvántartások
vagy az érintett felek jogi vagy szabályozási
követelmények megsértését vagy nem megfelelést Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal és egyéb érintett
észlelnek, dokumentálniuk kell azokat, és
felekkel
hatékonyan fel kell lépniük, hogy megakadályozzák
ennek ismételt előfordulását.
1.1.4 követelmény: Az erdőgazdálkodónak
bizonyítania kell, hogy hatékony, érvényben lévő
eljárásokkal biztosítja, hogy az erdőgazdaság
dolgozói, az erdészeti munkások ismerik és
betartják az alkalmazandó jogi követelményeket, és
az erdőgazdálkodási egységben dolgozó
alvállalkozók esetében pedig hatékonyan ellenőrzi
azt.

Eljárások
Terepi megfigyelések
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, erdészeti munkásokkal
és egyéb érintett felekkel

A SLIMF-re: nem alkalmazható
1.2 kritérium: Minden, jogszabályban előírt díjat, illetéket, adót és más járulékot be kell fizetni.
Követelmények
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1.2.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó igazolja,
Nyilvántartások (pl. adók, társadalombiztosítás, bérek
hogy teljesíti az összes, törvényben előírt pénzbeli kifizetése)
tartozását azzal, hogy megfelelő nyilvántartást
vezet kifizetéseinek naprakész állapotáról.
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, erdészeti munkásokkal
és hatóságokkal
1.2.2 követelmény: Ha az erdőgazdálkodó
kifizetései nem naprakészek, az érintett
intézményeknek a kifizetések teljesítéséről egy
tervben kell megegyezniük.

Nyilvántartások
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, erdészeti munkásokkal
és hatóságokkal

1.3 kritérium: Az aláíró országokban tiszteletben kell tartani az összes kötelező érvényű nemzetközi egyezményt,
így például a CITES, az ILO egyezmények, az ITTA és a Biológiai Sokféleség Egyezmény előírásait.
Követelmények

Igazolás módja

1.3.1 követelmény: Az erdőgazdálkodónak
Ügyiratok és nyilvántartások
tiszteletben kell tartania a veszélyeztetett vadon élő
állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival
szóló egyezmény (CITES) előírásait, továbbá a
helyileg előforduló CITES fajokról nyilvántartást kell
vezetni
A SLIMF-re: nem alkalmazható
1.3.2 követelmény: Az erdőgazdálkodónak
Ügyiratok és nyilvántartások
tiszteletben kell tartania a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (ILO) alkalmazandó egyezményeit (pl.
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, erdészeti munkásokkal
alapszabványokként 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, és helyi érintettekkel
182– lásd FSC-POL-30-401).
A SLIMF-re: nem alkalmazható
1.3.3 követelmény: Az erdőgazdálkodónak
tiszteletben kell tartania a trópusi faanyagokról
szóló nemzetközi megállapodás (ITTA)
követelményeit.
A SLIMF-re: nem alkalmazható
1.3.4 követelmény: Az erdőgazdálkodónak
tiszteletben kell tartania a biológiai sokféleség
egyezmény (CBD) rendelkezéseit.

Ügyiratok és nyilvántartások
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, erdészeti munkásokkal
és helyi érintettekkel

Ügyiratok és nyilvántartások
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, erdészeti munkásokkal
és helyi érintettekkel

A SLIMF-re: nem alkalmazható
1.3.5 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): Az
Ügyiratok és nyilvántartások
erdőgazdálkodó igazolni tudja az alkalmazandó FSC
szabványban felsorolt, vonatkozó nemzetközi
Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal és a hatóságokkal
egyezmények jogi és adminisztratív
kötelezettségeinek ismeretét, megértését és azok
végrehajtását.
1.4 kritérium: A jogszabályok, rendelkezések és az FSC Alapelvei és Kritériumai közötti ellentmondásokat a
minősítést végzőnek és a résztvevő vagy érintett feleknek esetről esetre a minősítés céljából értékelni kell .
Követelmények

Igazolás módja

1.4.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó azonosít és Nyilvántartások
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dokumentál minden olyan esetet, amelynél a
jogszabályok, rendelkezések és az FSC Alapelvei és
Kritériumai között ellentmondást tapasztal.
1.4.2 követelmény: Ellentmondás azonosítása
esetén azok feloldása érdekébenaz
erdőgazdálkodónak konzultál a megfelelő
szabályozó szervvel, az FSC Nemzeti
Kezdeményezővel (NI) és/ vagy a Control Union
Certifications-szel.
1.4.3 követelmény: Ellentmondás azonosítása
esetén az erdőgazdálkodó dokumentálja az
ellentmondás feloldására tett kísérlet eredményét.
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Nyilvántartások
Interjúk szabályozó szervekkel, az FSC NI-vel, az erdőgazdasági
dolgozókkal

Nyilvántartások

1.5 kritérium: Az erdőgazdálkodás területét meg kell védeni az illegális fakitermelés, letelepedés és más nem
engedélyezett tevékenységek ellen.
Követelmények

Igazolás módja

1.5.1 követelmény: Az erdőgazdálkodási egység
Térképek
határait egyértelműen meg kell jelölni, fenn kell
tartani és térképen rögzíteni. A terepen
Terepi megfigyelések
egyértelműen azonosítható határvonalak (pl. erdő
és mezőgazdasági terület határa) esetén a terepi
jelölés elmaradhat.
1.5.2 követelmény: Konkrét intézkedéseket kell
Eljárások és irányelvek
tenni az erdőgazdálkodási egységen belül az illegális
tevékenység megakadályozására
Terepi megfigyelések
Megjegyzés: Az erdőterület kiterjedésétől, valamint
az illegális tevékenység kockázatának mértékétől Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi érintettekkel
függően ezek az intézkedések lehetnek:
A nagy kockázatú területek megközelítése
ellenőrizhető legyen, illetve az erdészeti utaknál
kapuk felállítása
Az erdészeti utak lezárásra kerülnek fizikailag a
fakitermelés után.
Az erdészeti utak folyamatos szemlézése a területre
való illegális bejutás felderítése és megelőzése
céljából..
1.5.3 követelmény: Megfelelő intézkedéseket kell Eljárások
tenni az illegális tevékenységek felderítése esetén.
Megjegyzés: Az illegális tevékenység természetétől Ügyiratok
függően ezek az intézkedések lehetnek:
Bejelentés az illetékes hatóságok felé.
Nyilvántartások
Fegyelmi intézkedés vagy bírság kiszabása,
amennyiben a vállalat dolgozója érintett az ügyben. Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
Törvényes együttműködés az illetékes hatóságokkal
a jogszerűtlen tevékenységek ellenőrzésére.
A helyi önkormányzatokkal és /vagy hatóságokkal
való együttműködés azon sérelmek feloldására,
melyek alapul szolgálhatnak esetleges illegális vagy
jogszerűtlen tevékenység előfordulásának.
Perindítás (pl. feljelentés), ha szükséges.
A SLIMF-re: nem alkalmazható
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1.6 kritérium: Az erdészeti vezetőknek hosszú távú elkötelezettséget kell vállalniuk az FSC Alapelvei és
Kritériumai mellett.
Követelmények

Igazolás módja

1.6.1 követelmény: Álljon rendelkezésre az
Irányelv
erdőgazdálkodó vezetőjének vagy az erdő
tulajdonosa által jóváhagyott, nyilvánosan elérhető
politika, mely határozottan kinyilvánítja az FSC
Alapelveinek és Kritériumainak megfelelő
erdőgazdálkodás iránti hosszú távú
elkötelezettségüket.
1.6.2 követelmény: Erdőgazdálkodási terveknek
Gazdálkodási tervek
(lásd. 7. alapelv) és a folyamatban lévő
tevékenységeknek teljes mértékben meg kell
Terepi megfigyelések
felelniük az FSC Alapelveinek és Kritériumainak.
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal (alkalmazottakkal és
vállalkozókkal), valamint érintettekkel
1.6.3 követelmény: Működjön egy olyan program, Eljárások
melynek keretében a szellemi és fizikai dolgozókat
az FSC Alapelveiről és Kritériumairól, valamint a
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal, (alkalmazottakkal és
hosszú távú kötelezettségvállalásról tájékoztatják. vállalkozókkal), valamint érintettekkel
A SLIMF-re: nem alkalmazható
1.6.4 követelmény: Az erdőgazdálkodó felfed
minden információt az összes olyan erdőterületről,
mely felett valamilyen gazdálkodói jogot gyakorol,
továbbá bemutatja, hogy megfelel a részbeni
tanúsításra vonatkozó jelenlegi FSC irányelveknek.

Terepi megfigyelések
Igazolás ezen erdőterületek létezéséről
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal (alkalmazottakkal és
vállalkozókkal), valamint érintettekkel

Irányelvek
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2. SZÁMÚ ALAPELV: TULAJDONI- ÉS HASZNÁLATI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Az erdei erőforrásokhoz való hosszú távú tulajdoni- és használati jogok egyértelműen
meghatározottak, dokumentáltak és jogilag megalapozottak.
2.1 kritérium: Egyértelműen igazolni kell az erdő használatának hosszú távú jogára vonatkozó dokumentumokat
(pl. telekkönyvi adatok, szokásjogok, bérleti szerződés).
Követelmények
Igazolás módja
2.1.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó egyértelmű
dokumentáció bemutatásával (beleértve a
kapcsolódó térképeket) igazolja hosszú távú
jogszerű erdőgazdálkodói jogosultságát, miszerint
használhatja a területet és a vizsgált erdei
erőforrásokat.

Dokumentáció
Határokat szemléltető térképek
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal, helyi érintettekkel és
kormányzati hivatalokkal
Regionális útmutató:
Állami tulajdonú magyar erdők esetén: a gazdálkodónak
érvényes kezelési szerződést kell felmutatnia a tanúsítvány
hatálya alá eső erdőkre vonatkozóan.
Irányelvek

2.1.2 követelmény: A vizsgált erdőterületen
legalább egy vágásfordulót felölelő, hosszú távú
erdőgazdálkodásfolyik.
Gazdálkodási terv
2.2 kritérium: A törvényes vagy szokásjogon alapuló birtok- vagy használati joggal rendelkező helyi közösségek
fenntartják az erdőgazdálkodás feletti ellenőrzés jogát oly mértékben, hogy saját jogaik és erőforrásaik
megvédéséhez elegendő legyen, kivéve, ha az ellenőrzést más érdekképviseletre ruházzák át szabad
akaratukból, a kellő ismeretek birtokában.
Követelmények
Igazolás módja
2.2.1 követelmény: A helyi közösségek minden
Dokumentáció
törvényes vagy szokásjogon alapuló, a vizsgált
erdőgazdálkodási egységen belüli birtok- vagy
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi érintettekkel
használati jogát dokumentálni, valamint térképen
jelölni kell.
Regionális útmutató:
Az üzemtervhez kapcsolódó térképek
Az érintettekkel történt üzemtervezési egyeztetések
feljegyzései
2.2.2 követelmény: Azerdőgazdálkodónak
Dokumentáció (írásbeli megállapodások)
bizonyítania kell, hogy a helyi közösségek
egyértelmű módon és közvetlen ellenőrzik az
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
erdészeti műveleteket, vagy az ellenőrzést más
képviselőivel
érdekképviseletre ruházták át szabad akaratukból,
az ismeretek birtokában.
Regionális útmutató:
Az üzemtervhez kapcsolódó térképek
Az érintettekkel történt üzemtervezési egyeztetések
feljegyzései
2.2.3 követelmény: A törvényes vagy szokásjogon Erdőgazdálkodási tervek
alapuló birtok- vagy használati jogot el kell ismerni
az erdőgazdálkodó tervezési folyamatai során.
Terepi megfigyelések
Regionális útmutató:
Az üzemtervhez kapcsolódó térképek
Az érintettekkel történt üzemtervezési egyeztetések
feljegyzései
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2.3 kritérium: Megfelelő mechanizmusokat kell alkalmazni a tulajdon- és használati jogokkal kapcsolatban
felmerült viták megoldására. Minden folyamatban lévő vitás eset állását és körülményeit különös hangsúllyal
kell figyelembe venni a tanúsítás során. Jelentős számű érdeket sértő, nagy horderejű vitás esetek általában
kizárják egy szervezet tanúsítását.
Követelmények
Igazolás módja
2.3.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó írásban
Eljárások és nyilvántartások
rögzített eljárással rendelkezik a konfliktusok és
panaszok kezelésére (panaszkezelési
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
mechanizmusok), melyben rendelkezik arról, hogy képviselőivel
ahol a közösségek birtok- vagy használati jogaival
kapcsolatban vita merül fel, a vitát esetlegesen
előidéző erdőgazdálkodási tevékenységeket addig
nem szabad elkezdeni vagy addig fel kell
függeszteni, amíg megegyezés nem születik a
vitában.
A SLIMF-re: nem alkalmazható
2.3.2 követelmény: Az erdőgazdálkodónak
Nyilvántartások
naprakész és teljes nyilvántartást kell vezetnie az
összes vitáról, amely a birtokjogokat és használati Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
jogokat érinti, beleértve a vitával kapcsolatos
képviselőivel
bizonyítékokat, valamint a vita megoldására tett
bármely lépés világos és naprakész leírását.
2.3.3 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): Az
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
erdőgazdálkodási egységben nem lehetnek
képviselőivel
jelentős, megoldatlan viták a birtok- és használati
joggal kapcsolatban. Az egyéb vitákat vagy
panaszokat helyileg elfogadott mechanizmusokkal
és/vagy intézményekkel oldják meg.
2.3.4 követelmény: Bármely a birtok vagy
Nyilvántartások
használati jogokkal kapcsolatos vita esetében a
gazdálkodónak jóhiszeműleg kell eljárnia, hogy
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
megoldja a vitát a helyileg elfogadott
képviselőivel
mechanizmusok és/vagy intézmények segítségével.
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3. SZÁMÚ ALAPELV: AZ ŐSLAKOSOK JOGAI
Az őslakosok földjeikhez, területeikhez és erőforrásaikhoz való törvényes és szokásjogait el kell
ismerni.
Az Alapelv nem alkalmazható: Az FSC definíciója szerinti őslakosok nem élnek Magyarország területén
(Az FSC definíciója: Olyan népek ma élő leszármazottai, akik abban az időben lakták egy jelenlegi ország
területének egy részét vagy egészét, amikor más kultúrájú és etnikai eredetű emberek érkeztek oda a világ egy
másik részéből, legyőzték őket, és hódítással, betelepüléssel vagy más módon elnyomták őket alsóbbrendű vagy
gyarmati sorba; akik jelenleg inkább a saját társadalmi, gazdasági és kulturális szokásaiknak és hagyományaiknak
megfelelően élnek, mint annak az országnak az intézményrendszerei szerint, melyhez jelenleg tartoznak, egy, a
főleg az uralkodó népcsoport nemzeti, társadalmi és kulturális jellemzőit megtestesítő államszervezet keretein
belül. ( Az ENSZ Őslakos Népek Munkacsoportja által használt meghatározás)

CUC Adapted Standard for HUNGARY

12/70

CUC Adapted Standard for HUNGARY

Version 10-1 (JAN 2016)

4. SZÁMÚ ALAPELV: KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK ÉS A DOLGOZÓK JOGAI
Az erdőgazdálkodási tevékenységnek fenn kell tartania vagy erősítenie kell az erdészeti
dolgozók és a helyi közösségek hosszú távú társadalmi és gazdasági jólétét.
4.1 kritérium: Az erdőgazdálkodással érintett vagy azzal határos területen élő közösségeknek lehetőséget kell
adni munkavállalásra, képzésre és más szolgáltatások igénybevételére.
Követelmények
Igazolás módja
4.1.1 követelmény: Ahol lehetséges, a helyi
Dokumentáció (pl. szerződések)
közösségek tagjait nem szabad hátrányosan
megkülönböztetni a foglalkoztatás, a képzés, az
Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal és a helyi közösségek
erdőgazdálkodó beszállítóinak kiválasztásánál, illetvetagjaival
az erdőgazdálkodásból származó egyéb előnyök és
lehetőségek vonatkozásában.
4.1.2 követelmény: A munkavállalási feltételeket
Irányelvek és eljárások
egyértelműen meg kell határozni.
Dokumentáció (szerződések)
SLIMF-re: Nem alkalmazható
Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal és a helyi
vállalkozókkal
4.1.3 követelmény: Az erdőgazdálkodónak igazolnia Szerződések
kell, hogy minden alkalmazottja azonos alapvető
jogokat élvez (térítés, képzés, stb.), amely megfelel Nyilvántartások (kifizetésekről)
az összes vonatkozó jogi követelménynek vagy túllép
azon, illetve az adott régióban előforduló hasonló Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, helyi vállalkozókkal és a
foglalkozásokkal azonos, avagy jobb azoknál.
Munkaügyi Szakszervezet képviselőivel
4.2 követelmény: Az erdőgazdálkodó minden, az alkalmazottak és családtagjaik egészségére és biztonságára
vonatkozó törvény előírását betartja vagy annál szigorúbb normákat támaszt.
Követelmények

Igazolás módja

4.2.1 követelmény: Az erdőgazdálkodók és dolgozók Dokumentáció (alkalmazandó útmutatók/ szabályozások
rendelkeznek a kellő ismerettel az alkalmazottakra elérhetőek-e)
vonatkozó egészségügyi és biztonsági nemzeti
jogszabályokról és/vagy szabályozásokról.
Képzési nyilvántartások
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, helyi vállalkozókkal és a
Munkaügyi Szakszervezet képviselőivel

4.2.2 követelmény: A műveletek tervezésekor,
szervezésekor és felülvizsgálatakor figyelembe kell
venni a biztonsági és egészségügyi előírásokat .

Terepi megfigyelések
Irányelvek és eljárások
Szervezési tervek
Terepi megfigyelések
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
vállalkozókkal
Irányelvek és eljárások

4.2.3 követelmény: Az erdőgazdálkodó a kiadott
feladatokhoz megfelelő személyes védőfelszerelést
biztosít az alkalmazottak számára.
Terepi megfigyelések

Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
vállalkozókkal
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4.2.4 követelmény: A munkások nem dolgozhatnak a Irányelvek és eljárások
számukra kiadott személyes védőfelszerelés nélkül.
Terepi megfigyelések
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
vállalkozókkal
4.2.5 követelmény: Az összes eszköznek, gépnek és Irányelvek és eljárások
felszerelésnek, beleértve a személyes
védőfelszerelést, biztonságos és működőképes
Terepi megfigyelések
állapotban kell lennie.
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
vállalkozókkal
4.2.7 követelmény: 18 éves kor alatt semmilyen
Irányelvek és eljárások
egészséget, biztonságot és erkölcsöt veszélyeztető
munkát nem lehet végeztetni (kivéve különleges
Terepi megfigyelések
biztonsági előírások, szakképzés esetén vagy
hagyományos közösségi körülmények esetében).
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
vállalkozókkal
4.2.8 követelmény: Hatékony elsősegélyprogram
Irányelvek és eljárások
működjön, beleértve a munkások alapvető
elsősegélynyújtásról szóló képzését, illetve az
Terepi megfigyelések
azonnal hozzáférhető naprakész készlettel
rendelkező elsősegély dobozt.
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
vállalkozókkal
4.2.9 követelmény: Az erdészeti dolgozók vagy az Irányelvek és eljárások
alvállalkozók esetleges komolyabb sérülése esetére
álljon rendelkezésre szabályozás írott formában,
Terepi megfigyelések
amely tartalmazza, hogy miképp lehet időben
hozzájutni a gyógyászati eszközökkel megfelelően Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
felszerelt egészségügyi szolgáltatáshoz.
vállalkozókkal
4.2.10 követelmény: Baleset esetében az
Irányelvek és eljárások
erdőgazdálkodó felel a munkás felépülésével és az
egészségében bekövetkezett károsodással
Terepi megfigyelések
kapcsolatos mindennemű költségért amennyiben a
hatósági/független vizsgálat az erdőgazdálkodó
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
felelősségét állapítja meg.
vállalkozókkal

4.2.11 követelmény: Az erdőgazdálkodó
gondoskodik a fizikai dolgozók biztonságos
ki/visszajuttatásáról a munkahelyre/ről és az
erdőgazdálkodási egységen belül.

Hatósági jegyzőkönyvek
Irányelvek és eljárások
Terepi megfigyelések
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
vállalkozókkal
Nyilvántartások

4.2.12 követelmény: Az erdőgazdálkodó pontos és
naprakész, munka-egészségügyi és munkavédelmi
nyilvántartást vezet (beleértve a kockázatértékelési Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
és baleseti nyilvántartásokat), továbbá megfelelő
vállalkozókkal
intézkedéseket hoz a már megtörtént balesetek
megismétlődésének elkerülésére.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
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4.2.13 követelmény: Az erdőgazdálkodónak
Dokumentáció
biztosítania kell, hogy az összes alkalmazott és
alvállalkozó rendelkezzen társadalombiztosítással Nyilvántartások
(vagy egyenértékű biztosítással) a végkielégítés vagy
munkahelyi sérülés esetén járó kompenzáció
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
és/vagy folyamatos támogatás biztosítása
vállalkozókkal valamint alkalmazottaikkal
érdekében. Az alvállalkozók és alkalmazottaik ilyen
dokumentumait a szerződéskötéskor, illetve
szúrópróbaszerűen a munkavégzés során az
erdőgazdálkodó ellenőrzi.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
4.2.14 követelmény: Az összes munkás és
alvállalkozó elvégezte a vonatkozó biztonságos
munkavégzés gyakorlatáról szóló képzést, illetve
ahol szükséges a megfelelő szakképesítéssel
rendelkezik.
Az alvállalkozók és alkalmazottaik ilyen
dokumentumait a szerződéskötéskor, illetve
szúrópróbaszerűen a munkavégzés során az
erdőgazdálkodó ellenőrzi.
SLIMF-re: Nem alkalmazható

Dokumentáció
Nyilvántartások
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
vállalkozókkal
Képzések és végzettségek ellenőrzése

4.2.15: Követelmény: Minden alkalmazott
Dokumentáció
tájékoztatást kap a területre jellemző, őt
veszélyeztető lehetséges betegségekről,
Nyilvántartások
járványokról, valamint részt vesz a vonatkozó
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
betegség és járvány megelőzési és -kezelési
vállalkozókkal
programokban.
4.3 kritérium: A dolgozóknak a szervezkedéshez és a munkaadókkal való önkéntes tárgyalásokhoz való jogát
biztosítani kell a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 87-es és 98-as kongresszusán rögzítetteknek
megfelelően.
Követelmények
Igazolás módja
4.3.1 követelmény: Az érdeklődő munkásoknak
biztosítani kell a lehetőséget, hogy szervezeteket
alakíthassanak és/vagy azokhoz csatlakozhassanak
(beleértve a munkaügyi szakszervezetet) anélkül,
hogy félniük kellene a megfélemlítéstől vagy
megtorlástól, mint ahogy azt az ILO egyezmény
87.cikke kimondja.
4.3.2 követelmény: Az érdeklődő munkásoknak
biztosítani kell a lehetőséget, hogy közösen
szerveződhessenek vagy tárgyalhassanak, mint
ahogy azt az ILO egyezmény 98. cikke kimondja.
4.3.3: Követelmény: A munkások tájékoztatása
kötelező, valamint biztosítani kell hozzáférésüket a
döntéshozatali folyamatokban, melyek hatással
lehetnek munkakörülményeikre és a munkaidőre.

Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal, munkásokkal és a
Munkaügyi Szakszervezet képviselőivel

Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal, munkásokkal és a
Munkaügyi Szakszervezet képviselőivel

Nyilvántartások
Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal, munkásokkal,
Munkaügyi Szakszervezetek képviselőivel

SLIMF-re: Nem alkalmazható
4.4 kritérium: Az erdőgazdálkodási tervekben és tevékenységek során figyelembe veszik a társadalomra
gyakorolt hatások kiértékelésének eredményeit. Az erdőgazdálkodással közvetlenül érintett személyekkel és
csoportokkal egyeztetni kell.
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Követelmények

Igazolás módja

4.4.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó a
működéséből adódó, tudomására jutó társadalmi
hatásokat azonosítja, értékeli és dokumentálja, a
gazdálkodói tevékenységben közvetlenül érintett
személyekkel és csoportokkal konzultálva.

Interjúk Erdőgazdálkodókkal és helyi közösségekkel

4.4.2 követelmény: Az erdőgazdálkodó bemutatja,
hogyan építette be a társadalmi hatások
értékelésének eredményét a gazdálkodás
tervezésébe és végrehajtásába.

Interjúk Erdőgazdálkodókkal és helyi közösségekkel

Regionális útmutató:
Az érintettekkel történt üzemtervezési egyeztetések
feljegyzései

Gazdálkodási terv
Operatív terv

Regionális útmutató:
Az érintettekkel történt üzemtervezési egyeztetések
feljegyzései
4.4.3 követelmény: Az erdőgazdálkodó rendszeresen Interjúk Erdőgazdálkodókkal és helyi közösségekkel
és folyamatosan konzultál a gazdálkodói
tevékenységben közvetlenül érintett személyekkel Dokumentáció (konzultációs kérdőívek)
és csoportokkal (férfiakkal és nőkkel) annak
érdekében, hogy azonosítani tudja a társadalmi
Nyilvántartások
hatásokat és azt, hogy ezeket a hatásokat hogyan
lehetne elkerülni vagy csökkenteni.
Regionális útmutató:
Az érintettekkel történt üzemtervezési egyeztetések
SLIMF-re: Nem alkalmazható
feljegyzései
4.5 kritérium: Megfelelő módszereket kell alkalmazni a helyi közösségek törvényes vagy szokásjogait, tulajdonát
és erőforrásait, vagy megélhetési lehetőségeit ért károk és veszteségek esetén felmerülő panaszok
megoldására, a tisztességes kártérítésre. Intézkedéseket kell tenni arra vonatkozóan, hogy az ilyen
veszteségeket vagy károkat elkerüljék.
Követelmények
Igazolás módja

4.5.1 követelmény: Dokumentált vitarendezési
mechanizmus működjön a helyi emberekkel
felmerülő konfliktusok kezelésére,párbeszéd
folytatásával célozva meg a megegyezést vagy
hozzájárulást, elkerülve a tulajdonhoz,
erőforrásokhoz, megélhetéshez való jog sérülését.

Eljárások
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
képviselőivel

SLIMF-re: Nem alkalmazható
Megjegyzés: A birtok- és használati jogi viták
megoldására vonatkozó mechanizmusokhoz lásd
még a 2.3 kritérium követelményeit.
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4.5.2 követelmény: Az erdőgazdálkodónak teljes és Nyilvántartások
naprakész nyilvántartással kell rendelkeznie beleértve a kapcsolódó dokumentációt is – az
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
erdőgazdálkodóval szembeni panaszokról és az azok képviselőivel
megoldására tett intézkedésekről.

4.5.3 követelmény: Panaszok felmerülése esetén
azokra azonnal és megfelelően kell válaszolni.

Nyilvántartások
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
képviselőivel

4.5.4 követelmény: Megfelelő kompenzációt kell
Nyilvántartások
felajánlani, amennyiben az erdőgazdálkodó okozta a
veszteséget vagy kárt, és ez a helyiek törvényes vagy Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
szokásjogait, tulajdonát, erőforrásait és
képviselőivel
megélhetését érinti.
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5. SZÁMÚ ALAPELV: ERDEI HASZONVÉTEL
Az erdőgazdálkodási tevékenységnek támogatnia kell az erdő sokféle termékének és
szolgáltatásának hatékony használatát, a gazdasági életképesség és a környezeti és
társadalmi haszon sokrétűségének fenntartása érdekében.
5.1 kritérium: Az erdőgazdálkodásnak gazdasági életképességre kell törekednie, figyelembe véve a termelés
teljes környezeti, szociális és működési költségét, és biztosítva az erdő ökológiai termelékenységének
fenntartásához szükséges befektetéseket.
Követelmények
Igazolás módja
5.1.1 követelmény: Az erdőgazdálkodónak olyan Nyilvántartások (a pénzügyi tervezésről)
költségvetéssel kell rendelkeznie, legalább az
aktuális gazdasági évre, amely a várható
Interjúk az erdőgazdálkodókkal és felelős adminisztrátorokkal
költségeket (környezeti, társadalmi és működési),
és bevételeket is mutatja.

5.1.2 követelmény: A költségvetésben a költségek Nyilvántartások (a pénzügyi tervezésről)
tervezése legyen összhangban a termelés és/vagy
az egyéb szolgáltatások intenzitásával és
Interjúk az erdőgazdálkodókkal és felelős adminisztrátorokkal
mértékével, valamint a környezeti, társadalmi és
működési költségekkel kapcsolatos összes
elérhető információ elemzésealapján készüljön.
5.1.3 követelmény: A bevételek tervezése az
Nyilvántartások (a pénzügyi tervezésről)
összes hozzáférhető információn alapján
készüljön, és legyen összhangban az erdei
Interjúk az erdőgazdálkodókkal és felelős adminisztrátorokkal
termékek kitermelésének várt értékével és/vagy
az egyéb termékekre vagy szolgáltatásokra
vonatkozó rendelkezésekkel.
5.1.4 követelmény: Ha költségvetés az adott évre Nyilvántartások (a pénzügyi tervezésről)
hiányt mutat, a pénzügyekért felelős személynek
vagy a illetékes vezetőnek igazolnia kell, hogy a Interjúk az erdőgazdálkodókkal és felelős adminisztrátorokkal
deficitet hogyan fogják fedezni a Gazdálkodási
terv hosszú távú végrehajtása mellett.
5.2 kritérium: Az erdőgazdálkodási és marketing tevékenységek segítsék elő az erdő sokféle termékének
optimális felhasználását és helyi feldolgozását.
Követelmények

Igazolás módja

5.2.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó a termelés Nyilvántartások
bizonyos százalékát a helyi vállalatok, mint például
kisiparosok és feldolgozó üzemek számára
elérhetővé teszi, kivéve, ha valamilyen
kiemelkedően fontos okból ez nem lehetséges.
Megjegyzés: Lásd még az 5.4 kritérium alatti
követelményeket.
5.2.2 követelmény: Ahol lehetséges, a
erdőgazdálkodó elősegíti a közönséges, kevésbé
ismert erdei fajok fenntartható kitermelését és
azok piacfejlesztését, beleértve a nem faanyag
jellegű erdei termékeket.
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SLIMF-re: Nem alkalmazható
5.3 kritérium: Az erdőgazdálkodásnak minimális mértékűre kell csökkentenie a fakitermelés és felkészítés
során keletkező hulladék mennyiségét, és el kell kerülnie, hogy más erdei erőforrásokban kárt okozzon.
Követelmények

Igazolás módja

5.3.1 követelmény: A fakitermelési módszereket Terepi megfigyelések
úgy kell megtervezni, hogy elkerüljék a rönktörést,
a faanyag leromlást, valamint a faállomány és
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival, munkásokkal és
egyéb erőforrások károsodását.
vállalkozókkal
5.3.2 követelmény: A fakitermelés, a tő melletti
felkészítés, közelítés, szállítás során keletkező
hulladékot minimalizálni kell, például a talaj
védelmére közelítőnyomok használata.
5.3.3 követelmény: A kitermelt és feldolgozott
faanyagot és/vagy egyéb tőmellett felkészített
termékeket az értékcsökkenés előtt kell az
erdőből kiszállítani.
5.3.4 követelmény: A stratégiai és
taktikai/operatív fakitermelési tervezést és a
fakitermelés végrehajtását az országosan
elfogadott legjobb gyakorlat szerint kell
megvalósítani.

Terepi megfigyelések

Nyilvántartások
Terepi megfigyelések
Vágástervek
Térképek
Nyilvántartások

SLIMF-re: Nem alkalmazható
Terepi megfigyelések
5.3.5 követelmény: Ahol a helyszínen
Nyilvántartások
fafeldolgozás történik (pl. fűrészüzem), a
feldolgozott faanyag kihozatali aránya feleljen
Terepi megfigyelések
meg az eszköz típusára jellemző legjobb
gyakorlattal.
Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal és helyi szakértőkkel
5.4 kritérium: Az erdőgazdálkodással törekedni kell a helyi gazdaság élénkítésére, változatossá tételére,
kerülendő az egyetlen erdei terméktől való függés.
Követelmények
Igazolás módja
5.4.1 követelmény: Az erdőgazdálkodónak
Dokumentáció
ismernie kell az erdőgazdálkodási egységben
potenciálisan keletkező termékek és
Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal
szolgáltatások választékát, beleértve a kevésbé
ismert fafajokat, a nemfa erdei termékeket és az Gazdálkodási tervek és nyilvántartások
egyéb szolgáltatásokból, mint például a
rekreációból adódó lehetőségeket.
5.4.2 követelmény: Az erdőgazdálkodó támogatja Gazdálkodási tervek
a termékváltozatosságot és termékkutatást, mind
a faanyag, mind a nemfa erdei termékek és egyéb Irányelvek
szolgáltatások tekintetében.
Interjúk az erdőgazdaság dolgozóival
5.4.3 követelmény: Az erdőgazdálkodó akár saját Ügyiratok
költségére, vagy helyi vállalatok bevonásával
mérje fel az ilyen termékek vagy szolgáltatások
Nyilvántartások
helyi értékesítésének lehetőségeit.
Interjúk a gazdálkodókkal
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Megjegyzés: Lásd még a 5.2.1 és 5.2.2
követelményeket

5.5 kritérium: Az erdőgazdálkodási tevékenység során fel kell ismerni, fenn kell tartani, és ahol lehet
gyarapítani az erdő szolgáltatásainak és erőforrásainak értékét- pl. vízgyűjtők és halászterületek -.
Követelmények

Igazolás módja

5.5.1 követelmény: Az erdőgazdálkodási tervben Erdőgazdálkodási terv vagy annak megfelelő dokumentáció
vagy az annak megfelelő dokumentumban
rögzíteni kell az erdő szolgáltatásait és erőforrásait Térképek
(pl. vízgyűjtőterületek, rekreációs tevékenységek,
turizmus, vagy az erdő hozzájárulása a regionális Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
biodiverzitáshoz) .
képviselőivel
SLIMF-re: Nem alkalmazható

Regionális útmutató:
Vágásszervezési tervek, közelítő nyomok kijelölése
Erdőgazdálkodási terv vagy annak megfelelő dokumentáció

5.5.2 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): Az
erdőgazdálkodási műveleteknek nem lehet
negatív hatása az erdő szolgáltatásaira és
Térképek
erőforrásaira (pl. vízgyűjtőterületekre, rekreációs
tevékenységekre, turizmusra, vagy az erdő
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
regionális biodiverzitáshoz való hozzájárulására). képviselőivel

Megjegyzés: Lásd még a 6. és 9. alapelvek alatti
követelményeket
5.6 kritérium: Az erdei javak kitermelésének mértéke nem haladhatja meg a folyamatosan fenntartható
szintet.
Követelmények
Igazolás módja
5.6.1 követelmény: A gazdálkodónak egyértelmű Meglévő módszertan
módszertannal kell rendelkeznie a megengedhető
fakitermelés meghatározására.
Terepi megfigyelések
Interjúk az erdőgazdasági dolgozókkal
5.6.2 követelmény: A fakitermelés megengedhető
mértékének meghatározása a növedék és a
fahozam óvatos, jól dokumentált és pontos
becslésén kell alapuljon, annak érdekében, hogy
ne veszélyeztessék az erdő termőképességét
és/vagy a környezeti és társadalmi
szolgáltatásainak közép és hosszú távú
fennmaradását.

Dokumentáció (adat) a fahasználatokkal érintett fafajok
növedék adatairóll
Nyilvántartások a növedékekről és a fahozam becsült értékéről
Gazdálkodási terv
erdőtervek és térképek

Terepi megfigyelések a fakitermelések területén
5.6.3 követelmény: Az erdőgazdálkodó
Fafajonkénti nyilvántartások
egyértelmű, pontos és naprakész nyilvántartást
vezet minden értékesített faanyag fafajonként
kitermelt fatömegéről, valamint bármely nemfa
erdei termék haszonvételéről.
5.6.4 követelmény: A nemfa erdei termékek
Adatok és nyilvántartások az újratermelődési arányról
haszonvétele hosszú távon nem haladhatja meg az
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újratermelődés mértékét.
Megjegyzés: A becsült engedélyezhető éves
fahasználat mértékének túllépése megengedett,
ha a becsült engedélyezhető éves fahasználat
mértéke elfogadott módszerrel több évre,
általában 10 évre került megállapításra, illetve
nem várt esemény, pl. természeti csapás, vihar
esetén az módosítható.
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6. SZÁMÚ ALAPELV: KÖRNYEZETI HATÁSOK
Az erdőgazdálkodásnak meg kell őriznie a biológiai sokféleséget, és a velejáró értékeket, a
vízbázisokat, a talajt, az egyedülálló, sérülékeny ökoszisztémákat és tájakat, így fenntartva az
erdő ökológiai funkcióját és egységét.
6.1 kritérium: A környezeti hatások értékelését – az erdőgazdálkodás léptékének, intenzitásának és az érintett
erőforrások egyediségének megfelelően - el kell végezni, és megfelelően integrálni kell a gazdálkodási rendszerekbe.
Az értékelésnek tartalmaznia kell tájképi szintű szempontokat csakúgy, mint az erdei feldolgozóhelyek hatásait. A
környezeti hatásokat a területet megzavaró műveletek megkezdése előtt értékelni kell.
Követelmények
Igazolás módja
6.1.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó a területet
háborgató tevékenységek megkezdése előtt értékelje a
környezeti hatásokat, beleértve az erdőgazdálkodás
infrastruktúrájának, a munkások tevékenységének
lehetséges hatásait, valamint az erdei termékek
haszonvételéhezkapcsolódó hatásokat, mint például az
eszköz- és szállítási hálózatot.

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Térképek
Interjúk érintettekkel, helyi szakértőkkel és erdőgazdasági
dolgozókkal

SLIMF-re: Nem alkalmazható

6.1.2 követelmény: A környezeti hatásvizsgálatokat a
Környezeti hatásvizsgálat
fahasználati és erdősítési tervezés előtt vagy közben el kell
végezni és dokumentálni kell, annak érdekében, hogy azok Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
eredményeit a tervezési folyamatba be lehessen építeni.
Gazdálkodási terv készítési folyamat
SLIMF-re: Nem alkalmazható
6.1.3 követelmény: A környezeti hatásvizsgálatoknak
összhangban kell lenniük az erdőgazdálkodás mértékével
és intenzitásával, valamint az érintett erőforrások
egyedülállóságával, különösen figyelembe véve a magas
természeti értékekre gyakorolt lehetséges hatásokat az
erdőgazdálkodási egységen belül.

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok

SLIMF-re: Nem alkalmazható

Terepi megfigyelések

6.1.4 követelmény: A környezeti hatásvizsgálatoknak
figyelembe kell venniük az erdőgazdálkodási
tevékenységek adott tájképre gyakorolt hatását.

Környezeti hatásvizsgálat.

SLIMF-re: Nem alkalmazható

Interjúk érintettekkel, helyi szakértőkkel és erdőgazdasági
dolgozókkal

6.1.5 követelmény: A környezeti hatásvizsgálatoknak
tartalmazniuk kell a tőmelletti feldolgozó létesítmények
erdőgazdálkodási egységen belüli hatását.

Környezeti hatásvizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat
Interjúk érintettekkel, helyi szakértőkkel és erdőgazdasági
dolgozókkal

Terepi megfigyelések

Terepi megfigyelések

SLIMF-re: Nem alkalmazható
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6.1.6 követelmény: Az erdőgazdálkodási tervekben
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
és/vagy az erdőgazdálkodó egyéb vonatkozó irányelveiben
és eljárásaiban egyértelműen meg kell határozni, hogy
Irányelvek és eljárások
milyen intézkedésekre van szükség a vizsgálat során
azonosított környezeti hatások mérséklésére.
Interjúk érintettekkel, helyi szakértőkkel és erdőgazdasági
dolgozókkal
SLIMF-re: Nem alkalmazható

6.1.7 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): Az
erdőgazdálkodó igazolja, hogy tisztában van az
erdőgazdálkodási tevékenységek lehetséges negatív
hatásaival, valamint törekednie kell azok mérséklésére.

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal

6.2 kritérium: A ritka, fenyegetett és veszélyeztetett fajok és élőhelyük (pl. fészkelő, táplálékszerző terület)
védelmében óvintézkedésekre van szükség. Az erdőgazdálkodás léptékének, intenzitásának és az érintett
erőforrások egyediségének megfelelően különböző szinten védő zónákat és védett területeket kell kijelölni. A
szabálytalan vadászatot, halászatot, csapdázást és begyűjtést meg kell akadályozni.
Követelmények
Igazolás módja
6.2.1 követelmény: Az elérhető legjobb szaktudás és
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
információ alapján (pl. IUCN vörös lista) az
erdőgazdálkodási egységben előforduló (vagy vélhetően Térképek
előforduló) ritka, fenyegetett és veszélyeztetett fajokat és
élőhelyeiket azonosítani kell és fel kell jegyezni, az .
Interjúk érintettekkel, helyi szakértőkkel és erdőgazdasági
dolgozókkal
Regionális útmutató:
Interjú a területen illetékes természetvédelmi
kezelő/hatóság képviselőjével
6.2.2 követelmény: Az erdőgazdálkodási terveknek és
egyéb vonatkozó irányelveknek és eljárásoknak
egyértelműen meg kell határozniuk, hogy milyen
tevékenységeket kell végrehajtani erdőgazdálkodási
egységben a ritka, fenyegetett és veszélyeztetett fajok és
élőhelyük fennmaradása és védelme, állományuk
növekedése érdekében
SLIMF-re: Nem alkalmazható

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Térképek
Üzemi/ Fakitermelési tervek
Interjúk a személyzettel és a vállalkozókkal
Regionális útmutató:
Interjú a területen illetékes természetvédelmi
kezelő/hatóság képviselőjével

6.2.3 követelmény: Ritka, fenyegetett és veszélyeztetett
fajok és élőhelyük előfordulása esetén védő zónákat és
védelmi területeket kell kijelölni annak érdekében, hogy
elkerüljék a fajok és élőhelyeik zavarását az erdészeti
tevékenységek során. Az erdőgazdálkodás léptékének és
intenzitásának, valamint a védő zóna méretének és
elhelyezkedésének alkalmasnak kell lennie ahhoz, hogy
garantálja ezeknek a fajoknak a folyamatos jelenlétét
miszerint beazonosították és feljegyezték őket (lásd a
6.2.1 követelményt).

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Térképek
Interjúk érintettekkel, helyi szakértőkkel és erdőgazdasági
dolgozókkal
Terepi megfigyelések

Regionális útmutató:
Interjú a területen illetékes természetvédelmi
Megjegyzés: A védő zónák nem feltétlenül erdőterületek. kezelő/hatóság képviselőjével
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Lehetnek vizes élőhelyek és nyílt területek, s lehet akár
kettős céljuk is.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
6.2.4 követelmény: A védelmi területek hálózatát meg kell Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
határozni, valamint jelölni kell a térképen, és ahol lehet a
területen is..
Térképek
SLIMF-re: Nem alkalmazható
Terepi megfigyelések
6.2.5. követelmény: Az erdőterület legalább 10 %-a kerül
kijelölésre mint a védelmi területek hálójának része, akár
reprezentatív mintaterületként, akár védő zónaként, vagy
védelmi területként, vagy összekötő területként, nagy
természetvédelmi értékű (HCV) területként, melyeket a
térképeken jelölni kell. Ezen területek kezelésekor a
biodiverzitás megőrzése a fő cél.
Megjegyzés: A védő zónák nem feltétlenül erdőterületek.
Lehetnek vizes élőhelyek és nyílt területek, s lehet akár
kettős céljuk is.
SLIMF-re és faültetvényre: Nem alkalmazható

6.2.6 követelmény: Az erdőgazdálkodó tudományosan
megalapozott monitoring rendszert működtet az
erdőgazdálkodási egységen belüli védelmi területek
hálójának fő ökológiai mutatóinak nyomon követésére.
SLIMF-re: Nem alkalmazható

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Térképek
Interjúk érintettekkel, helyi szakértőkkel és erdőgazdasági
dolgozókkal
Terepi megfigyelések
Regionális útmutató:
Interjú a területen illetékes természetvédelmi
kezelő/hatóság képviselőjével

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Monitoring nyilvántartások
Regionális útmutató:
Interjú a területen illetékes természetvédelmi
kezelő/hatóság képviselőjével
Egyezség a természetvédelmi kezelő által alkalmazott
monitoring módszerek és eredmények megosztásáról az
erdőgazdálkodóval

6.2.7 követelmény: Az erdőgazdálkodó olyan rendszereket Irányelvek és eljárások
működtet, melyek biztosítják, hogy az erdőgazdálkodási
egységen belül mindennemű intézkedést megtesznek az Nyilvántartások a gyűjtésről
illegális és illetéktelen vadászat, halászat, csapdázás vagy
gyűjtés elkerülése érdekében.
Terepi megfigyelések

6.2.8 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): Ahol ritka,
fenyegetett és veszélyeztetett fajokról és élőhelyekről
információ rendelkezésre áll, a helyi biodiverzitás
védelmére speciális gazdálkodási tevékenységeket
(és/vagy korlátozásokat) kell meghatározni és
megvalósítani.

CUC Adapted Standard for HUNGARY

Interjúk érintettekkel, erdőgazdasági dolgozókkal és
kormányzati hivatalokkal
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok

Terepi megfigyelések
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
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6.2.9 követelmény (KIZÁRÓLAG ÜLTETVÉNYEKRE):
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Legalább a terület fele (kb. 5%-a a teljes erdőterületnek)
kerül védelmi területként kijelölésre, kerül a térképen
Térképek
megjelölésre, ahol teljes mértékben tiltott a kereskedelmi
célú fakitermelés
Eljárások
Nyilvántartások a konzultációs eljárásokról

6.3 kritérium: Az ökológiai funkciókat és értékeket érintetlenül, javítva vagy helyreállítva kell megőrizni, ideértve:
a) az erdőfelújítás és szukcesszió
b) a genetikai-sokféleség,fajgazdagság és az ökoszisztéma sokfélesége
c) az erdei ökoszisztéma termőképességét befolyásoló természetes folyamatok.
Követelmények
Igazolás módja
6.3.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó rendelkezik az
erdőgazdálkodási egységre vonatkozó alábbi
információval:
• Erdőfelújítás és szukcesszió;
• Genetikai-gazdagság, fajgazdagság és az
ökoszisztéma sokfélesége;
• Az erdei ökoszisztéma termőképességét
befolyásoló természetes folyamatok.

Nyilvántartások

Erdőfelújítás és szukcesszió

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok

6.3.2 követelmény:
Az erdőgazdálkodási egységben alkalmazott erdőművelési
és/vagy más gazdálkodási műveleteket a faanyagtermelő
célú, természetes vagy más, nem ültetvény jellegű egyéb
erdőkben úgy kell megtervezni, hogy a természetes
felújulás folyamatai érvényesüljenek.pl. magfák kijelölése,
feltérképezése, meghagyása, a fakitermelés időzítése, a
fakitermelés területének megtervezése, rövid- és
hosszútávú területkezelés a fakitermelés után) kivéve ha
bizonyítható, hogy kiegészítő telepítéssel javítható vagy
megőrizhető a genetikai gazdagság, fajgazdagság és az
ökoszisztéma diverzitása.
Amikor csak lehetséges, nem tarvágásos rendszereket kell
alkalmazni

Nyilvántartások

Térképek
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

Üzemi/ fakitermelési tervek
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
Regionális útmutató:
Az egyes erdőtervezési körzetekben a védelmi és közjóléti
rendeltetésű természetes erdők, természetszerű erdők és
származék erdők (ld 1/B melléklet) területének az Evt
hatálybalépését (2011-01-01) követő
a) első körzeti erdőtervezést követően legalább
egynegyed részén,
b) második körzeti erdőtervezést követően legalább
egyharmad részén,
c) harmadik körzeti erdőtervezést követően legalább
felén,
az erdőterv határozatban foglaltak szerint, folyamatos
erdőborítást biztosító átalakító, szálaló vagy
faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódokat kell
alkalmazni.(Evt 10. § (1) nyomán)
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok

6.3.3 követelmény: Ahol degradált területeket
azonosítanak az erdőgazdálkodási egységben, az erdészeti
és/vagy erdőgazdálkodási rendszereknek e területek
Nyilvántartások
helyreállítására vonatkozó programot kell tartalmazniuk.
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
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Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Nyilvántartások

6.3.4 követelmény: Az öreg, nem értékesíthető
faegyedeket , a különleges ökológiai értékű faegyedeket,
az álló és a fekvő holtfákat az erdőgazdálkodási egység
fakitermelési területén kellő mennyiségben meg kell
hagyni, az öreg és holt fa jelenlététől függő madár- és
rovar populációk fenntartása érdekében.
Természetes folyamatok
6.3.5 követelmény: A terület előkészítést és a
fakitermelési módszert úgy kell megtervezni, hogy a
talajtömörödést minimalizálják, a tápanyagok területen
tartását pedig maximalizálják.

Üzemi/ fakitermelési tervek
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgoz ókkal
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Nyilvántartások
Üzemi/ fakitermelési tervek
Terepi megfigyelések

6.3.6 követelmény: Védelmi területeket kell létrehozni a
gazdálkodás által érintett területek és a tűz/erózió által
nagymértékben veszélyeztetett területek között (pl.
legelők határai, kis mezőgazdasági területek).

Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Nyilvántartások
Térképek
Üzemi/ fakitermelési tervek
Terepi megfigyelések

Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
6.3.7 követelmény: Nem lehet olyan bizonyíték, miszerint Nyilvántartások
a területen a fakitermelés hosszú távon csökkenti a talaj
potenciális termőképességét.
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
6.4 kritérium: Az erdőgazdálkodás léptékének, intenzitásának és az érintett erőforrások egyediségének megfelelően
a terület létező ökoszisztémáit reprezentáló mintaterületeket természetes állapotban védelem alá kell helyezni, és
ezeket a térképre is fel kell vezetni.
Követelmények
Igazolás módja
6.4.1 követelmény: Az erdőgazdálkodónak a gazdálkodás Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
léptékének, intenzitásának és az érintett erőforrások
egyediségének megfelelő felmérést kell végeznie a
Nyilvántartások
gazdálkodással érintett területen a meglévő
ökoszisztémák azonosítása, feltérképezése és védelme
Térképek
érdekében.
Megj.: A felmérés eredményét térképen kell ábrázolni
jelölve az a) természetes és b) természetszerű (az Evt 7§
(1) definíciói alapján). A megjelölt erdők természetes
erdőtípusát ezután meg kell határozni.

Terepi megfigyelések
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

SLIMF-re: Nem alkalmazható
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6.4.2 követelmény A gazdálkodó által (a 6.2 kritériumnak Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
megfelelően) azonosított terület magában foglalja a
meglévő ökoszisztémák mintaterületeit is, természetes
Nyilvántartások
állapotukban, ahogy a 6.4.1. követelmény szerint
azonosították.
Térképek
Megj.: Azokban az esetekben, amikor a természetes
Terepi megfigyelések
ökoszisztémát agresszív, invazív idegenhonos fajok
létében veszélyeztetik, a természetes ökoszisztéma
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
jellemző példái csak erdőgazdálkodási módszerekkel
tarthatók fenn illetve fejleszthetők, ez a követelmény nem
interpretálható oly módon, hogy ezeket az élőhelyeket
magukra kell hagyni.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
6.4.3 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): Az
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
ökoszisztémák reprezentatív mintáit védelem alá kell
helyezni, ha ismert ilyen terület.
Nyilvántartások
Térképek
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
6.5 kritérium: Írott útmutatókat kell készíteni és azokat követni annak érdekében, hogy megakadályozzák az eróziót
és a lehetséges legkisebb mértékre csökkentsék az erdőben keletkező károkat, valamint megvédjék a vízbázisokat a
fakitermelés, útépítés, és minden más mechanikus beavatkozás során.
Követelmények
Igazolás módja
6.5.1 követelmény: Az összes, olyan erdészeti művelet
Nyilvántartások
(lásd 6.1) esetében, amely esetlegesen negatív környezeti
hatással jár, írásbeli útmutató álljon rendelkezésre,
Térképek
melyben meghatározzák, hogy melyek a végrehajtó és az
őket ellenőrző személyek számára elérhető, megfelelő
Terepi megfigyelések
módszerek az erózió megakadályozására.
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

6.5.2 követelmény: Az összes, olyan erdészeti művelet
Nyilvántartások
(lásd 6.1) estében, amely esetlegesen negatív környezeti
hatással jár írásbeli útmutató álljon rendelkezésre,
Térképek
melyben meghatározzák, hogy melyek a végrehajtó és az
őket ellenőrző személyek számára elérhető, megfelelő
Terepi megfigyelések
módszerek az erdőkár enyhítésére a fakitermelés, útépítés
és egyéb mechanikai zavarás során, különleges időjárási Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
körülmények esetében (időjárásbiztos fakitermelés vs.
száraz időben végezhető fakitermelés).
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6.5.3 követelmény: Az összes, olyan erdészeti művelet
(lásd 6.1) estében, amely esetlegesen negatív környezeti
hatással jár, írásbeli útmutató álljon rendelkezésre,
melyben meghatározzák, hogy melyek a végrehajtó és az
őket ellenőrző személyek számára elérhető, megfelelő
módszerek a vízi erőforrások védelmére az
erdőgazdálkodási egységen belül és kívül.

Nyilvántartások

6.5.4 követelmény: A fenti útmutatók (lásd 6.5.1-6.5.3)
kövessék a legjobb nemzeti vagy regionális gazdálkodási
gyakorlatot, vagy azt felül kell múlniuk.

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok

6.5.5 követelmény: az útmutatókban ki kell térni a
vízfolyások védelmére a fakitermelés ilyen célú
korlátozásával, a korlátozásokat térképeken jelölve

Gazdálkodási tervekben és/vagy üzemi tervekben található
útmutatók, melyek meghatározzák a vizes élőhelyek, a
vízbázisok és a folyó menti védelmi övezeteket

Térképek
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

Részletezett útmutatók vagy egyéb szabályzat a legjobb
nemzeti vagy regionális gyakorlatra vonatkozóan (pl. FAO
modell szabályzat a fakitermelési gyakorlatról - Dykstra and
Heinrich, 1996)

Térképek
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

6.5.6 követelmény: Az útmutatókban minimális
Gazdálkodási tervekben és/vagy üzemi tervekben,
követelményként szerepeljen az erózió megakadályozása, vágásszervezési tervben található útmutatók
azaz az erózióra érzékeny területeket azonosítani kell, s
ezeken a területeken megtiltják a fakitermelést és egyéb Térképek
zavarást.
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

6.5.7 követelmény: Az útmutatókban foglaltakat (lásd
6.5.1-6.5.6) végre kell hajtani az erdőgazdálkodás és a
tervezés során, beleértve a topográfiai térképek
használatát.

Regionális útmutató
Vágásszervezési tervek, közelítő nyomok kijelölése
Gazdálkodási tervekben és/vagy üzemi tervekben található
útmutatók
Üzemi tervek
Terepi megfigyelések

Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
6.6 kritérium: A gazdálkodási rendszernek szorgalmaznia kell a környezetbarát vegyszermentes növényvédelmi
módszerek kifejlesztését és alkalmazását, és törekednie kell a vegyszeres védekezés elkerülésére. Bármely, a WHO
által 1A és 1B típusúnak besorolt vegyszert, a klórozott szénhidrogén alapanyagú, nem lebomló, mérgező szereket,
illetve amelyek származékai biológiailag aktívak maradnak és felhalmozódhatnak a táplálékláncban a célzott szint
felett is, továbbá amelyek felhasználását nemzetközi egyezmények tiltják, tilos alkalmazni. Vegyszerek alkalmazása
esetén megfelelő felszerelés és oktatás szükséges az egészségügyi és környezeti kockázatok minimalizálására.
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6.6.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó írásban rögzített Dokumentumok felülvizsgálata (irányelvek, stratégiák a
irányelvekben és stratégiákkal segíti elő a környezetbarát, gazdálkodási tervben vagy egyéb dokumentumokban)
vegyszermentes növényvédelem, illetve a károsítók elleni
védekezésfejlesztését és alkalmazását , továbbá, hogy
elkerülje a növényvédőszerek használatát.

6.6.2 követelmény: Az üzemmódok, az integrált
Terepi megfigyelések
növényvédelem és növényvédelmi stratégiák a 6.6.1 pont
alatt szereplő irányelveknek és stratégiáknak megfelelően Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
kerüljenek végrehajtásra.
6.6.3 követelmény: Az erdőgazdálkodó ismerjemeg az FSC Dokumentumok felülvizsgálata (másolat megléte a
növényvédőszerekre vonatkozó irányelvét, az FSC által
legfrissebb FSC információkról a FSC-POL-30-001 és FSCtiltott vegyszereket, az országban vagy nemzetközi
GUI-30-001 és WHO 1A vagy 1B típusú klórozott
egyezmények alapján betiltott vegyszereket, a WHO által szénhidrogén tartalmú peszticidek kapcsán)
1A és 1B típusúnak besorolt klórozott szénhidrogén
alapanyagú növényvédőszereket, valamint az érintett
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
országra és/vagy régióra vonatkozó hatálytalanítást.
Megjegyzés: Az erdészeti egység területére, azzal nem
határos, annak területén kívüli csemetekertből származó
csemeték ültetése esetén, amennyiben a csemeték
nevelése során az FSC Nagyon Veszélyes
Növényvédőszerek (HHP) listáján szereplő szereket
alkalmaztak, de azokat az erdészeti egység területén a
továbbiakban nem használják, akkor ez nem tartozik az
FSC-Pol-30-001 (2.1.b kikötés) hatálya alá. Azonban a
szükséges munkavédelmi és környezetvédelmi
intézkedésket meg kell tenni a kockázat csökkentésére
acsemeték kezelése során.
6.6.4 követelmény: Vegyszerek használata esetén az
Vegyszerhasználati nyilvántartások
erdőgazdálkodó naprakész listát vezet az
erdőgazdálkodási egységben használt
Számlák és nyugták
növényvédőszerekről, beleértve annak kereskedelmi
nevét, aktív összetevőjét, a felhasznált aktív komponens Terepi megfigyelések
mennyiségét, a felhasználás idejét és helyét, valamint a
alkalmazás okát.
6.6.5 követelmény: Vegyszerek használata esetén nem
Vegyszernyilvántartások
lehet olyan vegyszert tárolni vagy használni az
erdőgazdálkodási egységen belül, amely az FSC lista
Hatálytalanításra vonatkozó jóváhagyások
szerint „erősen veszélyes”, kivéve, ha az adott
növényvédőszerre jelenleg FSC peszticid hatálytalanítás Terepi megfigyelések
van érvénben az erdőgazdálkodóra vonatkozóan (Lásd
FSC-POL-30-001).
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
6.6.6 követelmény: Vegyszerek használata esetén, az
Képzési feljegyzések
érintett összes dolgozót és alvállalkozót képzésben kell
részesíteni a vegyszerkezelési, alkalmazási és tárolási
Terepi megfigyelések
eljárásokról.
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és a vegyszerek
használatában részt vevő vállalkozókkal
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6.6.7 követelmény: Vegyszerek használata esetén az
Eljárások és nyilvántartások
erdőgazdálkodó biztonságos szállítási-, tárolási-, kezelési-,
használati eljárásokat alkalmaz és biztonsági intézkedések Terepi megfigyelések
dolgozki a „Mezőgazdasági vegyszerek használatára
vonatkozó biztonsági és egészségügyi útmutató”, valamint
a „Biztonság a vegyszerek munkahelyi használatakor”
című ILO kiadványoknak, illetve a növényvédőszerek
biztonságos használatára vonatkozó, ezekkel egyenrangú
dokumentumoknak megfelelően.
6.7 kritérium: Vegyszereket, tartályokat, folyékony és szilárd szervetlen hulladékokat, ideértve az üzemanyagot és
olajat, környezetvédelmi szempontból megfelelő módon, a területen kívül kell elhelyezni.
Követelmények

Igazolás módja

6.7.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó naprakész listát
vezet azokról a területen kívül eső helyekről, ahová az
összes vegyszert, tartályt, a folyékony és szilárd nem
lebomló hulladékot, beleértve az üzemanyagot és az
olajat, elhelyezik.

Nyilvántartások

6.7.2 követelmény: Dokumentált eljárás legyen érvényben A dokumentált rendszer felülvizsgálata
a fenti hulladékok biztonságos begyűjtésére és tárolására,
valamint a felsorolt hulladéklerakó helyszínekre (lásd
Terepi megfigyelések
6.7.1) történő biztonságos szállításra vonatkozóan.
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
6.7.3 követelmény: Nem állhat elő olyan bizonyíték,
Terepi megfigyelések
miszerint az erdőgazdálkodó hulladéktermékeit a felsorolt
helyszíneken (lásd 6.7.1) kívüli helyekre rakják le, illetve Interjúk érintettekkel, erdőgazdasági dolgozókkal és
környezetvédelmi szempontból megfelelő és a
vállalkozókkal
biztonságos módszereknek és vonatkozó jogi
követelményeknek megfelelően.
6.7.4 követelmény: A vegyszerekkel, üzemanyaggal és
Képzési nyilvántartások
olajjal dolgozó összes alkalmazottnak és alvállalkozónak
oktatásban kell részesülnie és fel kell készíteni őket a
Terepi megfigyelések
vegyszerek, az üzemanyag és olaj kezeléséről, illetve
feltakarításáról esetleges kiömlés esetén.
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és a vegyszerek
használatában részt vevő vállalkozókkal
6.8 kritérium: A biológiai hatóanyagok használatát dokumentálni kell, minimálisra kell korlátozni, folyamatosan
felügyelni kell, továbbá a nemzeti törvényeknek és a nemzetközileg elismert tudományos eljárásoknak megfelelően
szigorúan szabályozni kell. Genetikailag módosított szervezetek felhasználása tilos.
Követelmények
Igazolás módja
6.8.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó írásbeli
Írásbeli nyilatkozat nyilvántartása
nyilatkozatával bizonyítja , hogy az erdőgazdálkodási
egységben, valamint azokon a területeken, ahol a
gazdálkodó közvetlen vagy közvetett hatáskörében
kutatás zajlik, nem használnak és nincsenek genetikailag
módosított szervezetek (GMO- lásd a Control Union
Certifications Szabványok fogalomtárában).
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6.8.2 követelmény: Ahol az erdőgazdálkodó biológiai
Dokumentumok
védekezést alkalmaz (lásd a Control Union Certifications
Szabványok fogalomtárában), igazolnia és bizonyítania Nyilvántartások
kell, hogy azok felhasználása szigorúan megfelel a
nemzeti jogszabályokban és a nemzetközi tudományos
protokollokban foglaltaknak.
6.8.3 követelmény: Ha az erdőgazdálkodó biológiai
Dokumentumok
védekezést alkalmaz (lásd a Control Union Certifications
Szabványok fogalomtárában), azt dokumentálnia és
Monitoring nyilvántartások
ellenőriznie kell.
6.9 kritérium: Az idegenhonos fajok alkalmazását szigorúan szabályozni és felügyelni kell, , a nemkívánatos hatások
elkerülése érdekében.
Követelmények

Igazolás módja

6.9.1 követelmény: Idegenhonos fajok nem használhatók Dokumentumok
nem gazdasági célú erdőben (pl. erózióvédelem,
partvédelem)
Nyilvántartások tudományos tanulmányokról
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
6.9.2 követelmény: Idegenhonos fajok nem telepíthetők a Dokumentumok
gazdálkodással érintett új területekre csak abban az
esetben, ha meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre arra
nézve, hogy nem válnak invazívvá vagy helyi szinten nem Nyilvántartások tudományos tanulmányokról
okoznak más, negatív ökológiai hatást.
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
Megjegyzés:
Regionális útmutató
Az ilyen bizonyítékok kiértékelésénél az elővigyázatosság Ide tartoznak a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 3. sz.
elve kell, hogy érvényesüljön. Az invazívvá válásra vagy a mellékletében felsorolt fajok
negatív ökológiai hatásra vonatkozó bizonyíték hiánya
nem elégséges alap arra, hogy ilyen problémák nem
fognak jelentkezni.
6.9.3 követelmény: Az idegenhonos fafajokkal beültetett Monitoring nyilvántartások
területekre vonatkozóan az erdőgazdálkodónak
dokumentált, rendszeres monitoringot kell végeznie hogy Terepi megfigyelések
észleljen bármiféle spontán elterjedést, szokatlan
mortalitgást, betegségeket, rovarkárosítást vagy más,
Interjúk helyi érintettekkel és erdőgazdasági dolgozókkal
negatív ökológiai hatást.
6.9.4 követelmény: Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Tervek és eljárások
idegenhonos fafaj invazív, az erdőgazdálkodó tervet és
eljárásokat dolgoz ki arra nézve, hogy azonnal és
Terepi megfigyelések
hatékonyan beavatkozzon az adott fajjal szemben a
gazdálkodással érintett illetve valamennyi területen ahol Interjúk helyi érintettekkel és erdőgazdasági dolgozókkal
az elszaporodhat.
Abban az esetben, ha az idegenhonos fajok már jelen
vannak az erdőgazdálkodó területén:
6.9.5. követelmény: Ha az idegenhonos fajok már jelen
vannak az erdőgazdálkodó területén a gazdálkodónak
monitoroznia és/vagy kutatnia kell a faj lehetséges invazív Dokumentumok
és/vagy más negatív ökológiai hatását a területre.
Tudományos és monitoring feljegyzések
Terepi megfigyelés
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Interjúk helyi érintettekkel és erdőgazdasági dolgozókkal

6.9.6. követelmény: Ha van lehetőség a faj felszámolására Dokumentumok
akkor a gazdálkodónak tervet kell kidolgoznia ennek
végrehajtására a gazdaságilag lehetséges legrövidebb
Tudományos feljegyzések
időn belül
Monitoring feljegyzések
Terepi megfigyelés
Interjúk helyi érintettekkel és erdőgazdasági dolgozókkal
6.10 kritérium: Nem történhet erdőterület ültetvénnyé alakítása, illetve erdő kivonása erdő művelési ágból , kivéve,
ahol mindez
a) az erdőgazdálkodási egység területének nagyon elenyésző részét érinti; és
b) nem magas természetvédelmi értéket képviselő erdőterületeken fordul elő; és
c) egyértemű, megalapozott, addig nem létező, biztos, hosszú távú környezetvédelmi hasznot jelent az
erdőgazdálkodási egység egészére nézve.
Követelmények
Igazolás módja
6.10.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó egyértelműen
rögzíti azokat a területeket, ahol a következő öt éven
belül, természetes vagy természetszerű erdőket
ültetvénnyé tervez átalakítani, illetve erdőterületet nem
erdőművelési ágba akar vonni.

Interjúk helyi érintettekkel, helyi szakértőkkel, kormányzati
hivatalokkal és erdőgazdasági dolgozókkal
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Térképek
Terepi megfigyelések

6.10.2 követelmény: Az átalakításra tervezett területek
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
esetén:
az átalakítás nem érinthet magas természetvédelmi
Nyilvántartások
értékű erdőterületeket (lásd 9. alapelv), ÉS
az átalakítás aránya nem haladhatja meg a teljes
Térképek
erdőgazdálkodási egység 5%-át SEM, és egyértemű,
megalapozott, addig nem létező, biztos, hosszú távú
Terepi megfigyelések
környezetvédelmi hasznot kell jelentsen az
erdőgazdálkodási egység egészére nézve,
Interjúk helyi érintettekkel, helyi szakértőkkel, kormányzati
VAGY a terület átalakítása egy korábbi nagy értékű élőhely hivatalokkal és erdőgazdasági dolgozókkal
biztonságos, hosszú távú megőrzése érdekében történik.
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6.10.3 követelmény: A mentesség engedélyezhető, ha az Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
átalakított terület helyi fogyasztású élelmiszerek
termelésére szolgál (pl.agrár-erdészeti rendszerek).
Térképek
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi érintettekkel, helyi szakértőkkel, kormányzati
hivatalokkal és erdőgazdasági dolgozókkal
6.10.4 követelmény: Elismert szakértőkkel,
környezetvédelmi szervezetekkel és hatóságokkal
együttműködésben kell meghatározni és értékelni az
átalakítás előnyeit .

Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal, szakértőkkel,
környezetvédelmi szervezetekkel hatóságokkal.

6.10.5 követelmény: Az erdőgazdálkodó rendelkezik az
átalakításhoz szükséges összes hozzájárulással és
engedéllyel, a nemzeti előírásoknak megfelelően.

Dokumentumok
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és kormányzati
hivatalokkal
Regionális útmutató
Az Evt VIII. Fejezetének (Az erdő igénybevétele és
megosztása) illetve a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (54§
Az erdő igénybevételére vonatkozó szabályok) feltételeit,
eljárásait a gazdálkodó ismeri és betartja
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7. SZÁMÚ ALAPELV: GAZDÁLKODÁSI TERV
A gazdálkodási terv – az erdőgazdálkodás méretének, a tevékenység intenzitásának
megfelelően - írott, végrehajtott és aktualizált. A gazdálkodás hosszú távú céljai és azok
elérésének módja pontosan meghatározott.
7.1 kritérium: A gazdálkodási terv és a kiegészítő dokumentumok tartalmazzák
a) A gazdálkodás célját
b) A gazdálkodás tárgyát képező erdőállomány leírását, továbbá a környezeti korlátozásokat, a földhasználat
és a tulajdonosi helyzetet, a társadalmi-gazdasági állapotok, valamint a szomszédos földterületek leírását.
c) Az üzemmódokat és/vagy egyéb gazdálkodási rendszer leírását, a kérdéses erdő ökológiai jellemzői alapján
és a készlet nyilvántartásokból szerzett információk szerint.
d) Az éves fakitermelés és a fafajmegválasztás ésszerű arányát.
e) Az erdei növedék és dinamika monitorozására vonatkozó rendelkezéseket.
f) Környezeti felmérések alapján környezetvédelmi óvintézkedéseket.
g) A ritka, veszélyeztetett fajok azonosítására és védelmére vonatkozó terveket.
h) Az erdő alaperőforrásait, ideértve a védett területeket/ helyeket, valamint a tervezett kezelést és a
földtulajdont feltüntető térképeket.
i) Az alkalmazandó fakitermelési eljárások és eszközök leírását és indoklását.
Követelmények
Igazolás módja
7.1.1 követelmény: A Gazdálkodási tervnek és/vagy Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
a háttérdokumentumoknak, mint például a
mellékleteknek és a segéddokumentumoknak,
tartalmazniuk kell a vizsgálat alatt álló
erdőgazdálkodási egységre vonatkozóan a
gazdálkodási célokat (lásd az 1.6 követelménynél
is).
7.1.2 követelmény: A Gazdálkodási tervnek és/vagy Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
a háttérdokumentumoknak, mint például a
mellékleteknek és a segéddokumentumoknak,
Ld. 6.3.2. Követelmény igazolásának módjánál leírtak
tartalmazniuk kell az erdőgazdálkodási egységben
található természetes erdők reprezentatív
mintaterületein levő állományok megőrzésére
és/vagy helyreállítására vonatkozó célkitűzéseket
(lásd az 1.6, 5.5 és 6.2. követelményeknél is).
7.1.3 követelmény: A Gazdálkodási tervnek és/vagy Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
a háttérdokumentumoknak tartalmazniuk kell:
a gazdálkodás tárgyát képező erdőállományok
leírását,
környezetvédelmi korlátozásokat,
tulajdoni é földhasználati viszonyokat,
társadalmi-gazdasági viszonyokat, és
.a szomszédos területek leírását. (Lásd még 5.5.
követelmény).
SLIMF-re: Az erdőről átfogó leírást kell adni.
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7.1.4 követelmény: A Gazdálkodási tervnek és/vagy Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
a háttérdokumentumoknak, mint például a
mellékleteknek és a segéddokumentumoknak,
különleges leírást kell adniuk és különleges
figyelmet kell fordítaniuk az erdőgazdálkodási
egységen belüli bármely magas természetvédelmi
értékű területek (lásd a 9. számú alapelvet)
jelenlétére vonatkozóan.
SLIMF-re: Lásd a 7.1.3-as követelménynél
7.1.5 követelmény: A Gazdálkodási tervnek és/vagy Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
a háttérdokumentumoknak, mint például a
mellékleteknek és a segéddokumentumoknak,
tartalmazniuk kell az üzemmódokat és/vagy egyéb
gazdálkodási rendszer leírását, a kérdéses erdő
ökológiai jellemzői alapján és a készlet
nyilvántartásokból szerzett információk szerint.
(lásd az 5.6, 6.3, 8.1, 8.2. követelményeknél is).
SLIMF-re (7.1.5 és 7.1.6. követelmények): Egy
rövid leírást kell adni figyelemmel arra, hogy a
célkitűzéseket hogyan érik el felelős fakitermelési
korlátozásokkal és a növedék és hozam óvatos
becslésén alapuló erdőműveléssel.
7.1.6 követelmény: A Gazdálkodási tervnek és/vagy Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
a háttérdokumentumoknak, mint például a
mellékleteknek és a segéddokumentumoknak,
világos indoklást kell tartalmazniuk az éves
fakitermelés arányáról és fafajválasztékról (lásd az
5.6. követelménynél is).

SLIMF-re: Lásd a 7.1.9-es követelménynél
7.1.7 követelmény: A Gazdálkodási tervnek és/vagy Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
a háttérdokumentumoknak, mint például a
mellékleteknek és a segéddokumentumoknak,
tartalmazniuk kell az erdei növedék és
erdődinamika monitorozására vonatkozó
rendelkezéseket. (lásd a 8.2. követelménynél is).
7.1.8 követelmény: A Gazdálkodási tervnek és/vagy Lásd a 6.1 kritérium alatti igazolás módját
a háttérdokumentumoknak, mint például a
mellékleteknek és a segéddokumentumoknak, meg
kell határozniuk a környezeti vizsgálatokon alapuló
környezetvédelmi óvintézkedéseket. (lásd a 6.1,
9.3. követelményeknél is).
7.1.9 követelmény: A Gazdálkodási tervnek és/vagy Lásd a 6.2-6.4 kritérium alatti igazolás módját
a háttérdokumentumoknak, mint például a
mellékleteknek és a segéddokumentumoknak,
tartalmazniuk kell a ritka, veszélyeztetett fajok
azonosítására és védelmére vonatkozó terveket.
(lásd a 6.2, 6.3, 6.4, 9.3. követelményeknél is).
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7.1.10 követelmény: A fakitermelés és az útépítési Térképek
munkálatok megkezdése előtt áttekinthető (a
tervezéshez és felülvizsgálathoz megfelelő léptékű) Kapcsolódó nyilvántartások
térképeket kell rendelkezésre bocsátani, amelyeken
a célnak megfelelő léptékben feltüntetésre
kerülnek az erdő alaperőforrásai, ideértve a védett
területeket, valamint a tervezett gazdálkodási
tevékenységeket és a földtulajdont.
SLIMF-re: Megfelelő térképeket kell rendelkezésre
bocsátani az erdő alaperőforrásairól, ideértve a
védett területeket, valamint a tervezett
gazdálkodási tevékenységet és a földtulajdont.
7.1.15 követelmény: A Gazdálkodási tervnek
Gazdálkodási terv
és/vagy a háttérdokumentumoknak tartalmazniuk
kell az alkalmazandó fakitermelési módok,
Nyilvántartások
fakitermelési eszközök leírását és indoklását (lásd a
6.5. követelménynél is).
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

7.2: A gazdálkodási tervet bizonyos időszakonként felül kell vizsgálni, hogy tartalmazza a monitorozás
eredményeit,vagybelekerüljenek az új tudományos és szakmai ismeretek , valamint tükrözze a változó
környezeti, társadalmi és gazdasági körülményeket.
Követelmények

Igazolás módja

7.2.1 követelmény:A Gazdálkodási tervet és a
Felülvizsgált gazdálkodási terv vagy egyéb tervezési
háttérdokumentációt rendszeres időközönként, de dokumentumok
legalább öt (5) évente egyszer felül kell vizsgálni és
át kell dolgozni.
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
SLIMF-re: Nem alkalmazható (lásd a 7.2.5-ös
követelménynél)
7.2.2 követelmény: A Gazdálkodási tervbe és a
háttérdokumentációba be kell építeni a
monitorozás eredményeit és/vagy az új
tudományos és szakmai információkat.

Felülvizsgált gazdálkodási terv vagy egyéb tervezési
dokumentumok

SLIMF-re: Nem alkalmazható (lásd a 7.2.5-ös
követelménynél)
7.2.3 követelmény: A Gazdálkodási terv és a
háttérdokumentumok tartalmazzák a változó
környezeti, társadalmi és gazdasági megfontolások
eredményeit.

Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal

Felülvizsgált irányelvek

Felülvizsgált gazdálkodási terv vagy egyéb tervezési
dokumentumok
Felülvizsgált irányelvek és eljárások

SLIMF-re: Nem alkalmazható (lásd a 7.2.5-ös
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
követelménynél)
7.2.4 követelmény: A működési eljárásokat és az Felülvizsgált eljárások és útmutató
útmutatót szükség szerint felülvizsgálni és frissíteni
kell az újonnan felülvizsgált Gazdálkodási tervek és Interjú erdőgazdasági dolgozókkal
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háttérdokumentáció alapján.
SLIMF-re: Nem alkalmazható (lásd a 7.2.5-ös
követelménynél)
7.2.5 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): A
Felülvizsgált gazdálkodási terv vagy egyéb tervezési
Gazdálkodási tervet legalább öt (5) évenként felül dokumentumok
kell vizsgálni és a monitorozás eredményeivel
frissíteni kell.
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
7.3 kritérium: A gazdálkodási terv helyes végrehajtásának biztosítása érdekében erdészeti dolgozók megfelelő
képzésben és ellenőrzésben kell, hogy részesüljenek.
Követelmények
Igazolás módja
7.3.1 követelmény: A gazdálkodásban és annak
ellenőrzésében részt vevő minden személynek
(ideértve az alvállalkozók munkavállalóit is)
megfelelő oktatásban kell részesülnie, megfelelő
tapasztalattal kell rendelkeznie vagy megfelelő
szakképzésben kell részt vennie annak érdekében,
hogy az erdőgazdálkodási tevékenységeket képes
legyen az erdőgazdálkodó terveivel, az
Irányelvekkel és eljárásokkal összhangban tervezni,
szervezni és ellenőrizni.

Gazdálkodási terv és háttérdokumentumok
Minősítési nyilvántartások
Képzési nyilvántartások
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal

7.3.2 követelmény: Minden dolgozónak (ideértve a Minősítési nyilvántartások
vállalkozókat és azok alkalmazottait) megfelelő
képesítéssel kell rendelkeznie és szakképzettnek Képzési nyilvántartások
kell lennie a feladatok és kötelezettségek hatékony
és biztonságos ellátása érdekében.
Terepi megfigyelések
Interjúk munkásokkal és erdőgazdasági dolgozókkal
7.3.3 követelmény: Minden dolgozót (ideértve a
Operatív eljárások
vállalkozókat és azok alkalmazottait) ellenőrizni kell
annak érdekében, hogy feladataikat hatékonyan és Interjúk munkásokkal és erdőgazdasági dolgozókkal
biztonságosan lássák el, és az általuk végzett munka
minőségét az erdőgazdálkodó maga kövesse
Monitoring nyilvántartások
nyomon.
7.3.4 követelmény: Az erdőgazdálkodásban
Képzési terv
alkalmazottak és az erdőgazdálkodási egységben
folyó erdőgazdálkodási tevékenységekbe
Képzési nyilvántartások
bekapcsolódó erdészeti dolgozók részére hivatalos
képzési tervet kell elfogadni és végrehajtani.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
7.4 kritérium: Az információ bizalmas voltának tiszteletben tartása mellett az erdőgazdálkodók kötelesek
nyilvánosságra hozni egy összefogalalót a gazdálkodási terv elsődleges elemeinek áttekintését, beleértve a 7.1
pontnál leírtakat.
Követelmények
Igazolás módja
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7.4.1 követelmény: Nyilvánosan hozzáférhető
A gazdálkodási terv nyilvános összefoglalója
dokumentum kell tartalmazza az erdőgazdálkodó
Gazdálkodási tervének összefoglalóját, a 7.1.
követelményben felsorolt elemekre vonatkozóan.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
7.4.2 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): A
A gazdálkodási terv nyilvános összefoglalója
Gazdálkodási tervet vagy annak összefoglalóját,
amely tartalmazza a 7.1 követelmény vonatkozó
Interjúk érintett felekkel
elemeit, kérésre az érdekeltek rendelkezésére kell
bocsátani.
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8. SZÁMÚ ALAPELV: ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
Az erdőgazdálkodás mértékének és intenzitásának megfelelően folyamatos ellenőrzést
(monitoringot) kell végezni az erdő állapotának, az erdei termékek hozamának, az
eredettanúsításnak, a gazdálkodási tevékenységek és azok társadalmi és környezeti
hatásainak értékelésére.
8.1 kritérium: A monitoring gyakoriságát és intenzitását az erdőgazdálkodási folyamatok mértéke és
intenzitása, valamint az érintett környezet viszonylagos összetettsége és sérülékenysége határozza meg. Az
eredmények összehasonlíthatósága és a változások értékelhetősége érdekében a monitoring eljárásoknak az
idő folyamán következetesnek és megismételhetőeknek kell lenniük.
Követelmények
Igazolás módja
8.1.1 követelmény: A monitoring adatok
gyűjtésének módját a 8.2. kritériumban (lásd
alább) meghatározottak szerint, áttekinthető
módon dokumentálni kell.

Dokumentált monitoring terv vagy rendszer

SLIMF-re: Nem alkalmazható
8.1.2 követelmény: Az erdőgazdálkodási
Dokumentált monitoring terv vagy rendszer
folyamatok mértékétől és intenzitásától, valamint
a gazdálkodással érintett erőforrások viszonylagos
összetettségétől és sérülékenységétől függően ,
meg kell határozni a monitorozás gyakoriságát,
intenzitását és költségét.

8.1.3 követelmény: A leírt eljárásoknak
következetesnek és megismételhetőnek kell
lenniük az idők folyamán, hogy az adatok
összehasonlíthatóak legyenek, és a változásokat
értékelni lehessen.

Monitoring terv és eljárások

8.1.4 követelmény: A monitoring nyilvántartások Monitoring nyilvántartások
hozzáférhetők, teljesek és naprakészek.
8.1.5 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): A
Monitoring dokumentum
monitorozásnak rendszeresen és következetesen
végzett műveleteken kell alapulnia, kapcsolódva a Interjú erdőgazdasági dolgozókkal
fakitermelési és erdőfelújítási tevékenységekhez,
annak érdekében, hogy össze lehessen vetni az
eredményeket és a változásokat.
8.2 kritérium: Az erdőgazdálkodás tartalmazza a monitorozáshoz szükséges kutatást és adatgyűjtést, legalább
az alábbi mutatókat:
a) A kitermelt összes erdei termék hozamát.
b) A növekedés mértékét, a felújulást és az erdő állapotát.
c) A flóra és fauna összetételét és a megfigyelt változásokat.
d) A fakitermelés és más műveletek környezeti és társadalmi hatásait.
e) Az erdőgazdálkodás költségeit, termelékenységét és hatékonyságát.
Követelmények
Igazolás módja

CUC Adapted Standard for HUNGARY

39/70

CUC Adapted Standard for HUNGARY

Version 10-1 (JAN 2016)

A kitermelt összes erdei termék hozama
8.2.1 követelmény: Az összes erdei termék hozamát
össze kell gyűjteni és nyilván kell tartani.
Fakitermelési nyilvántartások
Növekedés mértéke, felújulás és az erdő állapota
8.2.2 követelmény: A fakitermelést megelőző és az
azt követő erdőleltárt el kell készíteni minden
Dokumentált nyilvántartások
fakitermeléssel érintett területre, beleértve a
nemfa erdei termékeket, oly módon, hogy alkalmas
becslés készülhessen a fafajösszetételre, a
záródásra, a növedék mértékére, a
felújulóképességre, kereskedelmi szempontból
jelentős kártevők vagy betegségek jelenlétének
meghatározására minden erdőtípusra a
faanyagtermelő erdőkben.
SLIMF-re: Egy ésszerű becslést kell készíteni az
erdőgazdálkodási egység egészére ahelyett, hogy
minden egyes erdőtípusra külön pontos becslések
készülnének.
8.2.3 követelmény: Időszakonként, a
Nyilvántartások az általános felmérésről
faanyagtermelő erdők egész területére
folyamatosan, általános felmérést kell készíteni az
erdő faállományáról és állapotáról (ideértve a
kártevők, kórokozók megjelenését,
talajtömörödést, eróziót, az invazív, nemkívánatos
fajokat, stb.), amely információval egészíti ki a
fakitermelést megelőző és az azt követő
felmérésben foglaltakat.
SLIMF-re: Nem alkalmazható.
A flóra és fauna összetétele és a megfigyelt
változások
8.2.4 követelmény: A fakitermelést megelőző és az Dokumentált nyilvántartások
azt követő felmérés során gyűjtött adatoknak és az
általános felmérésnek elegendőnek kell lennie az
erdő flórájában időközben bekövetkezett
változások azonosításához és leírásához.
SLIMF-re: Nem alkalmazható.
8.2.5 követelmény: Az erdőgazdálkodó egy
Dokumentált nyilvántartások
dokumentált rendszert működtet a gazdálkodási
egységen belüli kulcsfontosságú fajok jelenlétére
vonatkozó adatgyűjtésre, amely elegendő az
állományokban időközben bekövetkezett jelentős
változások azonosításához és leírásához.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
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8.2.6 követelmény (KIZÁRÓLAG SLIMF-RE): Az
Megjegyzések
erdőgazdálkodásért felelős személynek
nyilvántartásokat kell vezetnie a növény- és
állatállomány bármely figyelemre méltó fajának
jelenlétéről oly módon, hogy meg lehessen
állapítani az egyes időszakok jelentős tendenciáit.
A fakitermelés és más műveletek környezeti és
társadalmi hatásai
8.2.7 követelmény: A fakitermelést megelőző és az Dokumentált nyilvántartások
azt követő felmérés során gyűjtött adatoknak és az
általános felmérésnek elegendőnek kell lennie a
fakitermelési és egyéb műveletek időközben
bekövetkezett
környezeti
hatásainak
azonosításához és leírásához.
Megjegyzés: A társadalmi hatások monitorozását
lásd a 4.4. kritériumban foglalt követelményeknél

8.2.8 követelmény: Megfelelő adatokat kell
Dokumentált rendszer, adatbázis és/vagy nyilvántartás
gyűjteni a területen lévő nagy természetvédelmi
értékek megőrzésének szemléltetésére (lásd a 9.1.
kritériumban foglalt követelményeknél is).

8.2.9 követelmény (KIZÁRÓLAG ÜLTETVÉNYEKRE): Dokumentált rendszer, adatbázis
Létre kell hozni egy rendszert az erdőgazdálkodási
egység vízfolyásainak és folyószakaszainak
Nyilvántartások
monitorozására, amely megfelelő a rövidtávú (pl.
fakitermelés előtti és/vagy a felújítást megelőző) Terepi megfigyelések
hatások azonosításához, és az ültetvény
létrehozásával a vízfolyásokra és azok minőségére
gyakorolt közép- és hosszú távú hatások
azonosításához.
Az erdőgazdálkodás költségei, termelékenysége és
hatékonysága
Megjegyzés: A gazdasági hatások monitorozását
lásd az 5.1, 5.2, 5.4 és 5.5. kritériumokban foglalt
követelményeknél is.
8.2.10 követelmény: A tő melletti feldolgozás
Dokumentált rendszer, adatbázis
lehetősége esetén álljon rendelkezésre adat, amely
a faanyag feldolgozásának hatékonyságát mutatja Nyilvántartások
meg adott időegységre.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
8.3 kritérium: Az erdőgazdálkodónak biztosítania kell a szükséges dokumentációt az ellenőrző és tanúsító
szervezetek számára, hogy minden egyes erdei termék útja végig követhető legyen származásától; ez az eredet
követésnek nevezett folyamat.

CUC Adapted Standard for HUNGARY

41/70

CUC Adapted Standard for HUNGARY
Követelmények

Version 10-1 (JAN 2016)
Igazolás módja

8.3.1 követelmény: Dokumentált eljárás működjön Dokumentált rendszer/ Eljárások
az erdőgazdálkodási egységen belüli rakodó, tároló
és feldolgozó helyeken előforduló termékek
beazonosítására az értékesítés pillanatáig („az erdő
kapujáig”), ezáltal a termékek eredete
visszakövethető legyen.

8.3.2 követelmény: A tanúsított termékek
Értékesítési számlák
értékesítési számláinak és egyéb
dokumentumainak megfelelő módon tartalmazniuk Értékesítési adminisztráció
kell az eredetkövetési tanúsítási számot (CUFM/COC-XXXXXX) és az FSC jelzést.
8.3.3 követelmény: A tanúsított és a nem tanúsított Dokumentált rendszer
termékeket egyértelműen meg kell különböztetni
egymástól, jelöléssel vagy címkével, dokumentált Terepi megfigyelések
és elkülönített tárolással, továbbá a kapcsolódó
számlákkal egészen az értékesítés pillanatáig („az
erdő kapujáig”).
8.3.4 követelmény:
Nyilvántartások
A kitermelt faanyagból származó termékek
mennyiségére és eredetére vonatkozó adatok
Interjúk munkásokkal és erdőgazdasági dolgozókkal
álljanak rendelkezésre (azaz mérlegelés, leltározás,
mérés) az erdőterületen, a szállításkor, a közbenső
rakodókon (pl. rönktér), és az erdőgazdálkodó által
kezelt feldolgozó telepeken.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
8.3.5 követelmény: Az erdőgazdálkodó a termelési Nyilvántartások
nyilvántartásokat és értékesítési számlákat legalább
öt évig megőrzi.
Interjúk munkásokkal és erdőgazdasági dolgozókkal
SLIMF-re: Nem alkalmazható
8.4 kritérium: A monitoring eredményeit figyelembe kell venni a gazdálkodási terv végrehajtásánál és
felülvizsgálatánál.
Követelmények

Igazolás módja

8.4.1 követelmény: A gazdálkodó bemutatja, hogy a Gazdálkodási tervek felülvizsgálata
8.1 és 8.2 kritériumokban részletezett monitorozási
eredmények belekerültek a Gazdálkodási terv
Terepi megfigyelések
felülvizsgálatába.
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
Megjegyzés: Lásd a 4.4.2 követelménynél is.
SLIMFS-re: Nem alkalmazható; lásd a 7.2.5.
követelménynél.
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Dokumentum felülvizsgálat
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal

SLIMF-re: Nem alkalmazható
8.5 kritérium: Az információ bizalmas voltának tiszteletben tartása mellett az erdőgazdálkodóknak a
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenniük egy összefoglalót a monitoring eredményekről, beleértve a
8.2 pontban felsoroltakat.
Követelmények

Igazolás módja

8.5.1 követelmény: A monitorozás eredményeiről Nyilvános összefoglaló
készült összefoglalót (legalább a 8.2.
követelményben felsorolt adatokat) minden
érintett fél számára nyilvánosan hozzáférhetővé
kell tenni, mindezt az üzleti titoktartásbizalmasság normáin belül.
SLIMFS-re: Nem alkalmazható; lásd a 7.4.2.
követelménynél.
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9. SZÁMÚ ALAPELV: A NAGY TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKŰ ERDŐK FENNTARTÁSA
A nagy természetvédelmi értékű erdőkben az erdőgazdálkodással fenn kell tartani vagy
javítani kell azokat a jellemzőket, melyek ezen erdőket meghatározzák. A nagy
természetvédelmi értékű erdőkkel kapcsolatos döntéseket mindig óvatos megközelítéssel
kell mérlegelni
9.1 kritérium: Az erdőgazdálkodás mértékének és intenzitásának megfelelően vizsgálatokat kell végezni a nagy
természetvédelmi értékű erdőkre jellemző tulajdonságok meghatározására.
Követelmények

Igazolás módja

9.1.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó a
Interjúk az érintett helyi és országos felekkel,
természetvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal és környezetvédelmi szervezetekkel, helyi és országos
más érintett helyi és országos felekkel konzultálva szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
a nagy természetvédelmi értékek beazonosítására
felmérést végez az alábbi HCV szerint.
HCV vizsgálati dokumentumok
HCV1:Globális, regionális, vagy országos
jelentősségű koncentrált biodiverzitás értékek (pl.
endemizmus, veszélyeztetett fajok, refugia)
HCV2: t Globális, regionális, vagy országos
jelentősségű nagy területű tájképet meghatározó
erdők az erdészeti egységen belül, vagy az
erdészeti egységet magába foglalva, ahol
természetes mintázatban eloszló és nagy
mennyiségben előforduló, többségében
természetes fajok alkotta életképes populációk
jellemzik a területet.
HCV3:Erdőterületek, amelyek fenyegetett,
veszélyeztetett ökoszisztémák területén vannak,
illetve azokat tartalmaznak.
HCV4: Alapvető, kritikus ökológiai szerepet betöltő
erdők (pl. vízgyűjtők, erózióvédelem).
HCV5:Helyi közösségek alapvető szükségleteinek
kielégítésében szerepet játszó erdők (pl.
létfenntartás, egészség)
HCV6:Helyi közösségek szempontjából kiemelt
jelentősségű erdők, tradicionális, kúlturális
identitás vonatkozásában (pl. a helyi közösség
számára kúlturális, ökológiai, gazdasági vagy
vallási jelentősségű területek).
9.1.2 követelmény: Az erdőgazdálkodónak
Térképek
térképen egyértelműen jelölnie kell az
erdőgazdálkodási egységen belüli összes olyan
területet, amely a nagy természetvédelmi értékű
erdők, vagy nagy természetvédelmi értékek
jellemzőit mutatja.
9.1.3 követelmény: A felmérés menetét és annak Dokumentált eljárások
eredményét maradéktalanul dokumentálni kell
(beleértve a konzultáció során az érintettektől
Nyilvántartások
érkezett megjegyzéseket és javaslatokat).
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SLIMF-re: Nem alkalmazható

9.2 kritérium: A tanúsítási folyamat konzultációs részében kiemelten kell foglalkozni a meghatározott
természetvédelmi jellemzőkkel, és azok fenntartási lehetőségeivel.
Követelmények

Igazolás módja

9.2.1 követelmény: Az érintettekkel folytatott
konzultációnak egyértelműen körvonalaznia kell a
természetvédelmi jellemzőket, valamint az
erdőgazdálkodási egységen belül azonosított nagy
természetvédelmi értékű erdők, illetve nagy
természetvédelmi értékek fenntartására,
javítására javasolt stratégiákat.
9.2.2 követelmény: Az erdőgazdálkodó teljes és
naprakész dokumentációt vezet a nagy
természetvédelmi értékű erdők, illetve nagy
természetvédelmi értékek kezelésével
kapcsolatban az érintettek által tett valamennyi
észrevételről, valamint a konzultációk
eredményeként végrehajtott tevékenységekről.

Dokumentált eljárások
Nyilvántartások
Interjúk érintett felekkel

Nyilvántartások

SLIMF-re: Nem alkalmazható
9.3 kritérium: Az erdőgazdálkodási terv olyan specifikus utasításokat tartalmaz és teljesít, melyek biztosítják a
megfelelő természetvédelmi tényezők fenntartását és/vagy javítását, az elővigyázatosság elvével összhangban.
A gazdálkodási terv nyilvános összefoglalója részletesen tartalmazza ezeket az utasításokat.
Követelmények

Igazolás módja

9.3.1 követelmény: A Gazdálkodási terv
Gazdálkodási terv vagy a kapcsolódó dokumentumok
valamennyi nagy természetvédelmi értékű erdő felülvizsgálata
vagy természetvédelmi érték leírását tartalmazza,
ami termőhely specifikus információkat nyújt az Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
azonosított jellemzők fokozásához, az
elővigyázatosság elvét követve (lásd még a 7.1
kritériumot.
Követelmény 9.3.2: A nagy természetvédelmi
A gazdálkodási terv nyilvános összefoglalója
értékű erdők vagy értékek megőrzésére irányuló
intézkedéseknek a terv nyilvános
összefoglalójában hozzáférhetőnek kell lenniük.
9.4 kritérium: A természetvédelmi jellemzők fenntartására vagy javítására tett intézkedések hatékonyságának
kiértékelésére évente ellenőrzést kell végezni.
Követelmények
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9.4.1 követelmény: A monitoring követelményeit Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi szakértőkkel
és gyakoriságát (legalább évenként) elismert
szakértőkkel, valamint a helyi és országos
Monitoring eljárások
érintettekkel konzultálva kell meghatározni, hogy
a Gazdálkodási tervben és/vagy a kiegészítő
Monitoring nyilvántartások
dokumentumokban található egyes intézkedések
hatékonysága ellenőrizhető legyen.
9.4.2 követelmény: A monitoring
Terepi megfigyelések
nyilvántartásokat megőrzik, és elismert
szakértőkkel, valamint a helyi és országos
Interjúk erdőgazdasági és helyi szakértőkkel
érintettekkel konzultálva felhasználják a jövőbeli
gazdálkodás átalakítása során.
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10. SZÁMÚ ALAPELV: ÜLTETVÉNYEK
Az ültetvényeket az 1-9 számú alapelveknek és kritériumoknak, valamint a 10 számú
alapelvnek és kritériumainak megfelelően kell tervezni és kezelni. Míg az ültetvények a
társadalmi és gazdasági előnyök széles skáláját nyújthatják, és hozzájárulhatnak a világ erdei
termékek iránti igényének kielégítéséhez, kiegészítő szerepet kellene betölteniük a
természetes erdők kezelése, valamint a természetes erdők terhelésének csökkentése terén,
illetve elő kellene segíteniük azok helyreállítását és megőrzését.
10.1 kritérium: Az ültetvények gazdálkodási céljait, köztük a természetes erdők megőrzése és helyreállítás
célkitűzéseket, külön kell rögzíteni az erdőgazdálkodási tervben, és azok végrehajtását a terv megvalósításakor
egyértelműen kell bemutatni.
Követelmények
Igazolás módja
10.1.1 követelmény: Az ültetvényre vonatkozó
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
gazdálkodási célokat rögzíteni kell, amelyben külön
kitérnek a természetes erdők megőrzésére és
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi szakértőkkel
helyreállítására (Lásd a 7.1.1 és 7.1.2
követelményeknél is).

10.1.2 követelmény: A gazdálkodási célkitűzések Terepi megfigyelések
teljesülését egyértelműen be kell mutatni, különös
tekintettel a természetes erdők megőrzésére és
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi szakértőkkel
helyreállítására vonatkozóan.
Megjegyzés: lásd a 6.3 és 6.4 kritériumokban foglalt
követelményeket is.
10.2 kritérium: Az ültevények kijelölése és elrendezése elő kell, hogy segítse a természetes erdők védelmét,
helyreállítását és megőrzését, és nem növelheti azok terhelését. Az ültetvény tervezésénél, összhangban a
gazdálkodás mértékével, figyelembe kell venni a vadon élő állatok vonulási útvonalát, a vízfolyások menti
területeket, valamint a különböző korú és vágásfordulójú állományok mozaikos elrendezését. Az
ültetvénytömbök mérete és elrendezése harmonizáljon a természetes táj erdőállományainak mintázatával.
Követelmények
Igazolás módja
10.2.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó az
Lásd a 6.1-6.4, 6.9 és 6.10 kritériumok alatti igazolási
erdőgazdálkodási egységen belüli természetes
módokat
erdők kulcsfontosságú területeinek védelme,
helyreállítása és megőrzése iránti elkötelezettségét
a gyakorlatban is igazolja.
Megjegyzés: A természetes erdők védelmére,
helyreállítására és megőrzésére, valamint a
természetes erdőkre nehezedő nyomás
növelésének elkerülésére vonatkozó
követelményeket, lásd a 6.1-6.4, a 6.9 és a 6.10.
kritériumokban foglalt követelményeknél.

CUC Adapted Standard for HUNGARY

47/70

CUC Adapted Standard for HUNGARY

Version 10-1 (JAN 2016)

10.2.2 követelmény: Elismert szakértőkkel
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
konzultálva az erdőgazdálkodó ökológiai folyosókat
létesít az ültetvényterületeken.
Térképek
Megjegyzés: lásd a 6.2 kritériumban foglalt
követelményeknél is.

10.2.3 követelmény: A vízfolyások és vízbázisok
mentén védőzónákat kell létesíteni a régióban
leginkább bevált gyakorlat szerint, illetve a helyi
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően.

Terepi megfigyelések
Interjúk érintettekkel, helyi szakértőkkel és
erdőgazdálkodókkal
Üzemi tervek
Térképek
Terepi megfigyelések

Megjegyzés: lásd a 6.5.3 követelménynél is.
10.2.4 követelmény: A meglévő és új
ültetvénytömbök mérete és elrendezése
hatmonizáljon a természetes táj
erdőállományainak mintázatával.

Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi szakértőkkel
Térképek
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

Megjegyzés: lásd a 6.3 kritériumban foglalt
követelményeknél is.
10.3 kritérium: A gazdasági, ökológiai és társadalmi stabilitás fokozása érdekében az ültetvények
összetételénél a változatosságot kell előnyben részesíteni. A változatosság vonatkozhat a gazdálkodási
egységek méretbeli és térbeli eloszlására a területen, a korosztályösszetételre, -szerkezetre, valamint
jelentheti a fajok számának és genetikai összetételének vátozatosságát.
Követelmények
Igazolás módja
10.3.1 követelmény: Az ültetvények tervezésével és Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
felújításával fenn kell tartani és/vagy fokozni kell a
gazdasági, ökológiai, és társadalmi stabilitást úgy,
hogy ahol szükséges, átalakítják az azonos korú
Térképek
és/vagy alacsony diverzitású állományokat (fajok
számát, eredetét, klónokat illetően).
Terepi megfigyelések

10.3.2 követelmény: Az erdőgazdálkodó
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
meghatározza a tarvágás maximális méretét, ami
különösen indokolt olyan esetekben, ahol
Irányelvek és eljárások
kedvezőtlen környezeti vagy társadalmi-gazdasági
hatások léphetnek fel.
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
Terepi megfigyelések
Megjegyzés: lásd az 5.1, 5.2, 5.4 és 6.3
kritériumokban foglalt követelményeknél is.
10.4 kritérium: Az ültetendő fajok kiválasztásákor a termőhelyi igényeket és a gazdálkodási célkitűzéseket kell
alapul venni. A biológiai változatosság védelmének fokozása érdekében, ültetvények telepítésekor és a
leromlott ökoszisztémák felújításakor az őshonos fajokat kell előnyben részesíteni az idegenhonosak ellenében
. Idegenhonos fajok csak abban az esetben használhatóak, ha teljesítményük nagyobb az őshonos fajokénál, ez
esetben alapos monitoring szükséges, hogy észleljék a szokatlan egyedpusztulást, betegségek, kártevők
megjelenésését, valamint a nemkívánatos ökológiai hatásokat.
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Követelmények

Igazolás módja

10.4.1 követelmény: Az erdőgazdálkodó
dokumentált vizsgálatokkal bizonyítja, hogy az
ültetendő fajok kiválasztása a termőhelyi igények
figyelembevételével és a gazdálkodási
célkitűzéseknek megfelelően történik.

Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

10.4.2 követelmény: Idegenhonos fajok és
genotípusok választása esetén az
erdőgazdálkodónak világosan bizonyítania kell,
hogy ezek a gazdálkodási célkitűzések elérésében
felülmúlják az őshonos fajokat.

Tudományos dokumentumok

Tudományos dokumentumok

Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal

10.4.3 követelmény: Egyetlen faj sem ültethető
Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
nagy számban addig, amíg a területet nem értékelik
aszerint, hogy az ültetésre javasolt fajok
Értékelés eredményei
megfelelnek-e a termőhelynek és a gazdálkodási
célkitűzéseknek.
Kísérletek tudományos eredményei
Interjúk helyi szakértőkkel és erdőgazdasági dolgozókkal
10.4.4 követelmény: A termőhelyértékelés
Értékelések nyilvántartásai
eredményeiről könnyen elérhető nyilvántartást kell
vezetni.
Megjegyzés: A kedvezőtlen ökológiai hatások
elkerülése érdekében a monitorozás és ellenőrzés
követelményeit lásd a 6.9. kritériumnál.
10.5 kritérium: A teljes erdőgazdálkodási terület egy részét a természetes erdőtakaró visszaállítása érdekében
kell kezelni, az ültetvény méretének és a térségre érvényes szabványoknak megfelelően. .
Követelmények

Igazolás módja

10.5.1 követelmény: lásd a 6.2.9 követelményt a
terület természetes erdőborítottságának
helyreállítására vonatkozóan.

Lásd az igazolás módját a 6.2.8-as követelménynél

10.6 kritérium: Intézkedéseket kell tenni a talajszerkezet, a termőképesség és a talajélet megőrzésére. A
fakitermelési módok és a fakitermelések mértéke, út-, vasút építés és fenntartás, a fafajválasztás hosszú távon
nem okozhatja a talaj leromlását, illetve károsan nem befolyásolhatja a vízminőséget és vízhozamot, továbbá
nem okozhat lényeges változást a vízfolyások nyomvonalában.
Követelmények
Igazolás módja
10.6.1 követelmény: Határozott intézkedéseket
kell tenni a talajszerkezet, a termőképesség és a
talajélet megőrzésére vagy fokozására.

Gazdálkodási terv és háttérdokumentumok
Dokumentált információ a területről
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi érintettekkel
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10.6.2 követelmény: Az erdőgazdálkodási
Gazdálkodási terv és háttérdokumentumok
műveletek nem ronthatják a vízminőséget, és nem
lehetnek negatív hatással a helyi hidrológiai
Nyilvántartások
viszonyokra (lásd a 8.2.8 követelménynél).
Terepi megfigyelések
10.6.3 követelmény: Ahol jelenlegi vagy korábbi Gazdálkodási terv és háttérdokumentumok
tevékenységek káros hatásal voltak a talajra vagy
a vízbázisokra, ezek azonosítását követően
Terepi megfigyelések
terveket kell készíteni a káros hatás csökkentésére
vagy megszüntetésére.
Nyilvántartások

Útmutató helyreállítási tevékenységekhez
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal
Megjegyzés: lásd a 6.3 és 6.5 kritériumokban
foglalt követelményeket a talajszerkezetre, a
termőképességre és a talajéletre kifejtett
hatásokra vonatkozóan.
10.7 kritérium: Intézkedéseket kell tenni a kártevők, kórokozók elterjedésének, a tüzek kitörésének
elkerülésére és minimalizálására, valamint az invazív fajok betelepítése ellen. A kártevők elleni integrált
védelem a gazdálkodási terv alapvető részét képezi, elsősorban a megelőzésre és a biológiai védekezésre
fektetve hangsúlyt a kémiai rovarirtókkal és műtrágyákkal szemben. Az ültetvény kezelőjének minden
erőfeszítést meg kell tennie a vegyszeres rovarirtók vagy műtrágyák használatának elkerülésére, még a
csemetekertekben is. A vegyszerek használatára a 6.6 és 6.7 pontok is kitérnek.
Követelmények
Igazolás módja
A tűz kockázatának minimalizálása
Nyilvántartások
10.7.1 követelmény: Az ültetvény térbeli rendjét
dokumentálni kell, és úgy kell megtervezni, hogy Térképek
elkerüljék az ellenőrizhetetlen tüzek terjedését,
valamint biztosítsák tűz esetén a bejutást.
Terepi megfigyelések
SLIMF-re: Nem alkalmazható

Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal

10.7.2 követelmény: Dokumentált tervet kell
készíteni és teljesíteni a terep kezelésére és a
rendszeres monitorozásra, valamint az
ellenőrizhetetlen tüzek elkerülése érdekében.

Nyilvántartások
Térképek
Terepi megfigyelések
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal

10.7.3 követelmény: Egy proaktív programot kell Dokumentáció
működtetni a környező helyi közösségekkel való
együttműködésre a tűz megelőzésére és
Interjúk helyi közösségekkel és erdőgazdasági dolgozókkal
észlelésére.
SLIMF-re: Nem alkalmazható
10.7.4 követelmény: Az erdőgazdálkodói
Nyilvántartások/Eljárások
dolgozókat, a munkásokat és az alvállalkozókat ki
kell képezni a tűzesetek észlelése esetén
Képzési terv és nyilvántartások
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követendő eljárásokról.
Interjúk az erdőgazdasági dolgozóikkal, munkásokkal és
SLIMF-re: Nem alkalmazható
vállalkozókkal
Megjegyzés: A növényvédelemre és a
növényvédőszerekre vonatkozóan: lásd a 6.6
kritériumban foglalt követelményeket.
Megjegyzés: A kártosítók és kórokozók
kockázatának monitorozására vonatkozóan: lásd a
8.2.2, 8.2.3 és 8.4.2 követelményeket.
10.8 kritérium: A tevékenység mértékének és változatosságának megfelelően az ültetvények megfigyelésének
(monitoringjának) magában kell foglalnia a területen és azon kívül felmerülő ökológiai és társadalmi hatások
rendszeres értékelését (pl. természetes felújulás, a vízutánpótlásra és a talaj termőképességére gyakorolt
hatás, a helyi életszínvonalra és szociális jólétre tett hatás) a 8., 6., és 4. számú alapelvekben már
említettekken felül. Egy fajt sem szabad telepíteni nagy területen, amíg helyi vizsgálatok és/vagy a
tapasztalatok nem igazolják, hogy az jól alkalmazkodik a termőhelyhez, nem agresszívan terjedő, és nincs
számottevő negatív hatással más ökoszisztémákra. Külön figyelmet kell szentelni az ültetvénycélú
területszerzés társadalmi kérdéseire, különösen a helyi tulajdoni-, használati, illetve szolgalmi jogok
tekintetében.
Követelmények
Igazolás módja
10.8.1 követelmény: Az ültetvénnyel kapcsolatos Monitoring nyilvántartások
tevékenységek monitorozásakor ki kell térni a
helyszínen és a helyszínen kívüli lehetséges
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és helyi közösségek
ökológiai és társadalmi hatások becslésére.
képviselőivel
Megjegyzés: lásd a 6.1, 6.5, 6.9, 8.2 kritériumban
foglalt követelményeket, valamint a 10.6.2 és
10.6.3 követelményeket.
Megjegyzés: A nem őshonos vagy invazív fajokra
vonatkozó követelményeket lásd a 10.4.
kritériumnál.
10.8.2 követelmény: Az ültetvénnyel kapcsolatos Irányelvek
tevékenységeket szolgáló földvásárlás vagy
haszonbérlet nem gyakorolhat negatív hatást a
Interjúk helyi érintettekkel és erdőgazdasági dolgozókkal
helyi közösségekre és/vagy az erőforrás általuk
való hasznosítására.
Megjegyzés: Lásd a 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 és 4.4.
kritériumban foglalt követelményeket is.
10.9 kritérium: Az 1994 novembere után a természetes erdők átalakításával létrehozott ültetvények rendes
körülmények között nem jogosultak tanúsításra. A tanúsítvány olyan körülmények között megengedett, ahol a
tanúsító testületnek elegendő bizonyítékot mutattak be arra, hogy a gazdálkodó, illetve a tulajdonos sem
közvetlenül, sem közvetve nem felelős ezekért az átalakításokért.
Követelmények
Igazolás módja
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10.9.1 követelmény: A erdőgazdálkodási egység Gazdálkodási terv és háttérdokumentumok
területén nem lehet olyan ültetvény,ami valaha is
természetes erdő volt 1994 novembere óta.
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal és kormányzati
hivatalokkal
Térképek
A tulajdonjog és a használati jog törvényes igazolása
10.9.2 követelmény: Minden olyan ültetvényként
kezelt területet az erdőgazdálkodási egységen
belül, amit 1994 novembere után természetes
erdő helyén hoztak létre, egyételműen jelölni kell
a térképeken. Az ilyen átalakított területeknek
meg kellett felelni a 6.10 követelményekben
foglaltaknak.

Gazdálkodási tervek és háttérdokumentumok
Nyilvántartások
Térképek
Terepi megfigyelések
Interjúk helyi érintettekkel, helyi szakértőkkel, kormányzati
hivatalokkal és erdőgazdasági dolgozókkal
Interjúk erdőgazdasági dolgozókkal, országok és helyi
érintettekkel és kormányzati hivatalokkal

10.9.3 követelmény: Az adott országban érintett
társadalmi, környezeti és gazdasági érdekeltek
által támogatott egyértelmű igazolás álljon
rendelkezésre arról, hogy az erdőgazdálkodó sem Térképek
közvetlenül, sem közvetve nem felelős az
átalakításokért.
Műholdfelvételek
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1. SZ. MELLÉKLET: AZ ORSZÁG ÁLTAL RATIFIKÁLT ILO-EGYEZMÉNYEK
JEGYZÉKE
Ratified ILO conventions by Hungary
Out of 73 Conventions ratified by Hungary, of which 51 are in force, 23 Conventions have been denounced. The 51
conventions in force are as follows:

Convention

Date

C002 - Unemployment Convention, 1919 (No. 2)

01 Mar 1928

C006 - Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6)

19 Apr 1928

C012 - Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12)

08 Jun 1956

C013 - White Lead (Painting) Convention, 1921 (No. 13)

08 Jun 1956

C014 - Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14)

08 Jun 1956

C017 - Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17)

19 Apr 1928

C019 - Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925
(No. 19)

19 Apr 1928

C024 - Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24)

19 Apr 1928

C026 - Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26)

30 Jul 1932

C027 - Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention,
1929 (No. 27)

06 Dec 1937

C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

08 Jun 1956

C042 - Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention
(Revised), 1934 (No. 42)

17 Jun 1935

C077 - Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946
(No. 77)

08 Jun 1956

C078 - Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations)
Convention, 1946 (No. 78)

08 Jun 1956

C081 - Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)

04 Jan 1994

C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
Convention, 1948 (No. 87)

06 Jun 1957

C088 - Employment Service Convention, 1948 (No. 88)

04 Jan 1994

C095 - Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95)

08 Jun 1956

C098 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) 06 Jun 1957
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Convention

Date

C099 - Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951
(No. 99)

18 Jun 1969

C100 - Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)

08 Jun 1956

C105 - Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)

04 Jan 1994

C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958
(No. 111)

20 Jun 1961

C115 - Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115)

08 Jun 1968

C122 - Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)

18 Jun 1969

C124 - Medical Examination of Young Persons (Underground Work)
Convention, 1965 (No. 124)

08 Jun 1968

C127 - Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127)

04 Jan 1994

C129 - Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129)

04 Jan 1994

C132 - Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132)Length of
holiday specified: 20 working days. Has accepted the provisions of Article 15,
paragraph 1 (a) and (b).

19 Aug 1998

C135 - Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135)

11 Sep 1972

C136 - Benzene Convention, 1971 (No. 136)

11 Sep 1972

C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)Minimum age specified: 16 28 May 1998
years
C139 - Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139)

10 Jun 1975

C140 - Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140)

10 Jun 1975

C141 - Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141)

04 Jan 1994

C142 - Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142)

17 Jun 1976

C144 - Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention,
1976 (No. 144)

04 Jan 1994

C148 - Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention,
1977 (No. 148)

04 Jan 1994

C151 - Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151)

04 Jan 1994

C154 - Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154)

04 Jan 1994

C155 - Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)

04 Jan 1994

C159 - Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons)
Convention, 1983 (No. 159)

20 Jun 1984

C160 - Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160)Acceptance of all the

09 Apr 2010
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Convention

Date

Articles of Part II has been specified pursuant to Article 16, paragraph 2, of the
Convention.
C161 - Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161)

24 Feb 1988

C167 - Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167)

22 May 1989

C175 - Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175)

09 Apr 2010

C181 - Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181)

19 Sep 2003

C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

20 Apr 2000

C183 - Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183)Period of maternity
leave: 24 weeks

04 Nov 2003

C185 - Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185)

30 Mar 2005

MLC - Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)In accordance with
Standard A4.5 (2) and (10), the Government has specified the following
branches of social security: sickness benefit; old-age benefit and employment
injury benefit.

31 Jul 2013
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2. SZ. MELLÉKLET: AZ ORSZÁG ÁLTAL RATIFIKÁLT TÖBBOLDALÚ
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE

ITTO members:
Hungary is listed as one of the 37 comsuming countries

CITES convention
http://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/HU
Accession: 29/05/1985
Entry into force: 27/08/1985
Convention on Biological Diversity
http://www.cbd.int/countries/?country=hu
Signatory since 1992 and participant since 1994.
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3. SZ MELLÉKLET: A NEMZETI ÉS A HELYI ERDÉSZETI TÖRVÉNYEK ÉS
KÖZIGAZGATÁSI ELŐÍRÁSOK LISTÁJA
Magyarország
2009. évi XXXVII. törvény Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint
hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól (2021. máj. 29-től hatályos)
- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény végrehajtásáról (2021. febr. 24-től hatályos)
- 255/2021. (V. 18.) Korm. rendelet az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról
(2021. jún. 3-tól hatályos)
- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (Fétv.) – erdészeti
vonatkozásai (2021. jún. 5-től hatályos)
- 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás,
bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól (2020. ápr. 19-től
hatályos)
- 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a
műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról (2017. dec. 27-től
hatályos)
- adott évi, érvényben levő erdőterv rendeletek
- 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
- 1995. évi törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 27/2015 (VI.17) OGY határozat a 2015-2020 özötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi
Programról.
- 2013.évi CII törvény. a halgazdálkodásról és a hal védelméről
- 1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről
- 2007. évi törvény a termőföld védelméről
- 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről
- 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
- 35/2019. (VII. 15.) AM rendelet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
módosításáról
- 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről
- 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok
kezeléséről
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabályairól
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területekhasználatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési tervkészítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- http://www.biodiv.org/world/map.asp?ctr=hu
EUTR (EU Timber Regulation)
EKÁER (Elektronikus közúti ellenőrzési rendszer)
-
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4. SZ. MELLÉKLET MAGYARORSZÁGON HONOS CITES FAJOK LISTÁJA
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5. SZ. MELLÉKLET: VESZÉLYEZTETETT FAJOK MAGYARORSZÁGON
http://www.greenfo.hu/adatbazisok/fajok.php
A legfrissebb információért keresse fel a
http://www.iucnredlist.org/
honlapot
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6. SZ. MELLÉKLET ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉRINTETTEKKEL TÖRTÉNT
KONZULTÁCIÓRÓL

A helyi körülményekre adaptált CUC Általános Erdőgazdálkodási Szabványok jelen verziójának
konzultációja 2015 szeptemberében kezdődött. A konzultáció időtartama 60 (hatvan) nap az észrevételek
beérkezésének időpontjától számítva. A konzultáció eleinte e-mailben zajlik, melyet később követhetnek
telefonhívások. A CUC tervezi a későbbiekben egy találkozó megszervezését, hogy szabványait egyeztesse
és megmagyarázza az érintetteknek.
A konzultációt 10 (tíz) munkanapig tartó kiértékelés követi, melynek során a CUC értékeli és alkalmazza
szabványában az észrevételeket a szabványok weboldalra történő feltöltése előtt.
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7. SZ. MELLÉKLET: FOGALOMMAGYARÁZAT
A. A szabványban az alábbi kifejezések alatt a következőket értjük:

Akkreditáció:

Eljárás, amelynek során egy arra felhatalmazott szervezet hivatalosan
elismeri, hogy egy személy vagy szervezet alkalmas egy adott feladat
végrehajtására.
Cikkek:
A Control Union Certifications cikkei.
Értékelés:
Az Erdőgazdálkodási Egység gazdálkodási rendszerének harmadik fél által
végzett vizsgálata és értékelése annak érdekében, hogy meghatározzák
az adott szabványnak való megfelelést és jóváhagyják a hatékony
végrehajtását.
Biológiai sokféleség (biodiverzitás): Az élő szervezetek változatossága valamennyi forrásból, beleértve
többek közt a szárazföldi, tengeri és más vízi ökoszisztémákat és más
ökológiai egységeket melyeknek részei; beletartozik a fajon belüli
diverzitás, valamint a fajok és ökoszisztémák közötti diverzitás is.
Biodiverzitás értéke: A biológiai sokféleség és összetevőinek ökológiai, genetikai, társadalmi,
gazdasági, tudományos, oktatási, kulturális, szabadidős és esztétikai
értéke.
Biológiai növényvédelem elemei: Élő szervezetek, amelyeket más élő szervezetek elpusztítására vagy
populációik szabályozására használnak.
Tanúsítvány:
A tanúsítási rendszer szabályai szerint kiállított dokumentum, mely teljes
bizonyossággal igazolja, hogy egy megfelelően azonosított termék,
eljárás vagy szolgáltatás megfelel a speciális követelményeknek vagy
más irányadó dokumentumnak.
Tanúsítás:
Eljárás, melynek során egy harmadik fél írásban igazolja, hogy egy termék,
eljárás vagy szolgáltatás megfelel a speciális követelményeknek.
Tanúsítási rendszer:
Olyan rendszer (vagy program), amelynek megvannak a saját szabályai a
tanúsítás végrehajtására.
Tanúsító szervezet:
Akkreditált szervezet, amely irányítja a megfelelőség tanúsítását.
Eredetkövetés
(Chain-of-Custody):
Az a dokumentált és követhető út, amelyen keresztül a termékek eredetüktől,
az erdőből, a végfelhasználókig jutnak.
Eredetkövetés igazolása: Egy adott erdei termék eredetét igazolja, hogy az adott erdő(ke)t megfelelő
erdő gondnokságnak tanúsította egy FSC által akkreditált tanúsító
szervezet.
Vegyi anyagok, vegyszerek: Különféle műtrágyák, rovarirtók, gombaölők és hormonok, amelyeket az
erdőgazdálkodásban használnak.
Kritérium (Tsz. Kritériumok):

Értékelési eszköz, amennyiben egy Alapelv érvényesül vagy sem (az
erdőgondnokságra)

Védelmi területek hálója: Az erdőgazdálkodó azon területei, amelyekben a védelmi rendeltetés az
elsődleges, és egyes esetekben, különleges céllal, ezek a területek
reprezentatív mintaterületeket, védelmi zónákat, természetvédelmi
területeket, összekötő területeket és nagy természetvédelmi értékű
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területeket tartalmaznak.
Védelmi zónák, természetvédelmi területek: Olyan területek, amelyeket elsődlegesen a fajok, élőhelyek,
ökoszisztémák, természeti jellemzők, vagy egyéb különleges helyi értékek
védelmére jelöltek ki és eszerint kezelnek, természeti környezeti értékeik
vagy kultúrális értékeik miatt, illetve monitoring, értékelés vagy kutatás
céljából, nem feltétlenül kizárva egyéb gazdálkodási tevékenység
végzését.Az Alapelvek és kritériumok szempontjából ezek a kifejezések
felcserélhetők, nem tévesztve, hogy egyik a másiknál magasabb védelmi
vagy természetvédelmi fokozatot képvisel.
Szokásjog:

Olyan jog, mely egy hosszú ideje tartó, folyamatosan ismétlődő
hagyomány vagy szokás eredménye, s melyet hallgatólagos
beleegyezéssel elfogadott egy földrajzi vagy társadalmi egység
törvénykezése.
Ökoszisztéma:
Állatok és növények életközössége és annak fizikai környezete alkotta
állandó kölcsönhatásrendszerben működő egység.
Veszélyeztetett fajok:
Olyan fajok, amelyek belátható időn belül kipusztulás szélére kerülhetnek
teljes elterjedési területükön, vagy annak egy részén.
Idegenhonos fajok:Olyan behurcolt fajok, amelyek az adott területen nem őshonosak vagy nem
bennszülött fajok..
Erdő egysége:
A természetes erdő összetétele, dinamikája, funkciói és szerkezeti
tulajdonságai.
Erdőgazdálkodói alkalmazottak: Az erdei erőforrások kezeléséért, a vállalkozás vezetésért, az irányítási
rendszerért és annak szerkezetéért, valamint a tervezésért és
üzemeltetésért felelős személy(ek).

Erdőgazdálkodó (FME):

Az erdő kezeléséért felelős vállalat vagy üzemeltető

Erdőgazdálkodási egység(FMU): Egyértelműen megjelölt erdőterület, feltérképezett határokkal, amit
egy külön vezetői szerv irányít határozott célkitűzéseknek megfelelve,
amelyeket egy hosszú távú, független gazdálkodási tervben rögzítettek.
Amennyiben a gazdálkodási terv dokumentáció különböző szinteken
készül, az FMU az a terület, amelyre az évenként fenntartható hozamok
számításai készülnek az éves szinten engedélyezett kitermelhető
faanyagmennyiség alapján
Erdőtípus:
Az erdő osztályozása klíma és a területen jelenlevő uralkodó fajok alapján
Genetikailag módosított szervezet (GMO): Olyan biológiai szervezet, amelyen különböző típusú
genetikai szerkezeti módosításokat hajtottak végre.
Nagy Természetvédelmi értékű erdők (HCVF): Nagy Természetvédelmi értékű erdő, amely az alább
felsoroltak közül egy vagy több jellemzővel rendelkezik:
a) Globális, regionális, vagy országos jelentősségű koncentrált biodiverzitás értéket
képviselő erdőterületek (pl. endemizmus, veszélyeztetett fajok, refugia);
nagy területű tájképet meghatározó erdők az erdészeti egységen belül,
vagy az erdészeti egységet magába foglalva, ahol természetes
mintázatban eloszló és nagy mennyiségben előforduló többségében
természetes fajok alkotta életképes populációk jellemzik a területet.
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b) Erdőterületek, amelyek fenyegetett, veszélyeztetett ökoszisztémák területén
vannak, illetve azokat tartalmaznak.
c) Alapvető, kritikus ökológiai szerepet betöltő erdők (pl. vízgyűjtők,
erózióvédelem).
d) Helyi közösségek alapvető szükségleteinek kielégítésében szerepet játszó erdők
(pl. létfenntartás, egészség) és /vagy a helyi közösségek szempontjából
kiemelt jelentősségű erdők, tradicionális, kúlturális identitás
vonatkozásában (pl. a helyi közösség számára kúlturális, ökológiai,
gazdasági vagy vallási jelentősségű területek).

Követelmény (indicator) Mérhető vagy leírható mennyiségi vagy minőségi változó, és egy értékelési
eszköz arra vonatkozóan, hogy az erdőgazdálkodási egység megfelel-e az
FSC egy-egy kritériumának. Az indikátorok és a kapcsolódó határértékek
ezáltal definiálják a felelős erdőgazdálkodás követelményeit az
erdőgazdálkodási egység szintjén, és egyben az értékelés alapját
képezik.

Őslakosok földje és felségterülete: A teljes szárazföldi, légi, tengeri, tengerjégi környezet, illetve minden
állat és növény azon a területen, amely hagyományosan őslakosok
tulajdona volt, vagy azt másképp birtokolták, illetve használták.
Őslakosok:
Olyan népek ma élő leszármazottai, akik abban az időben lakták egy jelenlegi
ország területének egy részét vagy egészét, amikor más kultúrájú és
etnikai eredetű személyek érkeztek oda a világ egy másik részéből,
legyőzték őket, és hódítással, betelepüléssel vagy más módon
elnyomták őket alsóbbrendű vagy gyarmati sorba; akik jelenleg inkább a
saját társadalmi, gazdasági és kulturális szokásaiknak és
hagyományaiknak megfelelően élnek, mint annak az országnak az
intézményrendszerei szerint, melyhez jelenleg tartoznak, egy, a főleg az
uralkodó népcsoport nemzeti, társadalmi és kulturális jellemzőit
megtestesítő államszervezet keretein belül.
Ellenőrző szervezet
Szervezet, mely a tanúsító szervezet nevében végez vizsgálatokat
Táj:
Földrajzi mozaik egy adott területen, melyet kölcsönhatásban levő
ökoszisztémák alakítanak ki, geológiai, domborzati, talaj-, éghajlati,
biotikus és emberi hatások eredményeként.
Helyi közösség:
Az erdőgazdálkodással érintett területen (vagy annak közelében) élő
emberek.
Helyi jogszabályok:
Minden olyan állami jogalkotó szervezet által hozott jogszabály, amelyet
a nemzetinél alacsonyabb szinten alkottak, például: minisztériumi,
önkormányzati rendeletek, szokásjog.
Hosszú távú időszak
Időszak, amit az erdő tulajdonosa vagy kezelője meghatároz az üzemterv, a
kitermelés mértéke és a kötelezően fenntartandó erdőborítottság
nagysága alapján. Az időszak hossza az értelmezéstől és az ökológiai
körülményektől függően változó, és függ attól is, hogy mennyi ideig tart
egy ökoszisztémának, hogy visszanyerje természetes szerkezetét és
összetételét a fakitermelés vagy bolygatás után, továbbá függ a
gazdálkodási céltól, miszerint vágásérett erdő legyen vagy őserdő
állapot .
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:

Potenciális információ vagy bizonyíték forrás az auditor számára, hogy
értékelhesse a megfelelőséget egy követelmény szempontjából.
Monitoring:
Ellenőrzések, melyek arra irányulnak, hogy a tanúsítvány vagy
akkreditáció speciális követelményeinek való megfelelés folyamatos-e.
Őshonos fajok:
Olyan fajok, melyek természetesen előfordulnak a vidéken: a területen
endemikus fajok.
Természetes körforgások: Tápanyag- és ásványianyag-ciklusok, amelyek a talaj, a víz, a növények és az
állatok kölcsönhatására jönnek létre az erdei környezetben, és egy adott
terület ökológiai produktivitásáért felelősek.
Természetes erdő
Az FSC által elfogadott , nemzeti és regionális erdőgazdálkodási
szabványokban meghatározott erdei terület, ahol megtalálható a
természetes ökoszisztémák legtöbb tulajdonsága és eleme, úgy, mint
összetettség, szerkezet és diverzitás..
Nem faanyag jellegű erdei termékek: Minden erdei termék, kivéve a faanyag; ideértve más, erdőkben
található anyagot, mint gyanta, levelek és más növényi és állati
termékek.
Egyéb erdőtípusok:
Az FSC által elfogadott nemzeti és regionális erdőgazdálkodási
szabványokban részletesen leírt, olyan erdőterület, melyek nem felelnek
meg sem a faültetvény, sem a természetes erdő kritériumainak.
Kártevők, károsítók, kórokozók:
Olyan organizmusok, amelyek károsak, vagy melyeket
károsnak vélnek, illetve káros befolyással lehetnek az erdőgazdálkodás
céljainak teljesítésére. Néhány károsító, kórokozó, különösen a behurcolt
idegenhonos fajok, súlyos ökológiai fenyegetést jelenthetnek, ezért
visszaszorításuk javasolt lehet. Ezek között szerepelnek állati kórokozók,
gyomnövények, károsító gombák és más mikroorganizmusok.
Növényvédőszerek:

Faültetvény:

Minden olyan előállított vagy alkalmazott anyag illetve készítmény, amit
a kártevők elleni védelemre használnak növények, faanyag vagy más
növényi termékek esetén, továbbá bevetik kártevők kezelésére, vagy
kártevők ártalmatlanítására. (ide tartoznak a rovarölőszerek,
rágcsálóirtószerek, puhatestűirtószerek, atkaölőszerek, lárvaölőszerek,
gombaölőszerek, gyomírtószerek).
Az FSC által elfogadott nemzeti és regionális erdőgazdálkodási
szabványokban meghatározott erdőterület, amelyre nem jellemzők az
őshonos ökoszisztémák ismérvei; létrejöttük emberi tevékenység
(telepítés, vetés, intenzív erdőgazdálkodás) eredménye.

Elővigyázatosság szemlélete:

Az elővigyázatosság alapelv teljesítését szolgáló eszköz

Őserdő / Őserdő jellegű erdő: Olyan ökoszisztéma, melyet az idős fák sokasága jellemez, emberi
tevékenységektől viszonylag háborítatlan. Az emberi hatás az ilyen
erdőkben általában kismértékű vadászatra, halászatra és erdei termékek
gyűjtésére korlátozódik, illetve néhány helyen ritka előfordulású,
vátozékony mezőgazdálkodás társul, hosszú ugaroltatási időszakokkal.
Az ilyen erdőket „öreg”, „idős” vagy „őserdőnek” is nevezik
Alapelv:

Alapvető szabály vagy tényező az erdőgondnokságra nézve FSC vonatkozásban
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Eljárás:

Tevékenység vagy művelet
dokumentálhatók, vagy sem.

speciális

levezetése.

Az

eljárások

Védő zóna:

Az erdőterület egy része, amely lehetőleg természetben összefüggő, és
ahol hosszú távon minimális beavatkozást terveznek, valamint a
fokozatos, természetes folyamatoknak engednek teret. Ezeken a
területeken nem folytatnak erdőgazdálkodási tevékenységet.
Méretbeli korlátozás nincs a védőzóna területére, azonban ott, ahol az
erdőgazdálkodó 1000 ha-nál nagyobb területet kezel, vagy birtokol meg
kell határozni a védőzóna méretét. Ezek a területek természetvédelmi
rendeltetést töltenek be, illetve szolgálják a növénygenetikai állomány
védelmét kutatási célból, vagy a terület referenciájaként.

Referencia terület:

A tájban elhelyezkedő természetes állapotú (nem háborgatott)
ökoszisztémákat reprezentáló mintaterületek. Erdőgazdálkodási
tevékenység ezeken a területek nincs.
A referencia területetre vonatkozóan nincs területi korlátozás, azonban
annak nagyságát az érintett erőforrások egyedisége, valamint a
gazdálkodás mértékének és intenzitásának megfelelően kell kialakítani.
A cél ezzel a kategóriával, egy létező ökoszisztéma védelme annak
természetes állapotában.

Reprezentatív mintaterületek: Az erdőgazdálkodási egység egy részén megőrzés és helyreállítás céljából
életképes ökoszisztémák mintaterületei, melyek a földrajzi régióban
természetes módon fordulnak elő.
Rehabilitációs területek:

Olyan erdőgazdálkodási egységekben, melyek tarvágással dolgoznak,
vagy a természetes felújítást tarvágás követi és elhanyagolható
beavatkozás történik, az erdőterület egy része, amely lehetőleg
természetben összefügg és hosszú távon nem terveznek benne
beavatkozást, illetve ahol a fokozatos, természetes folyamatoknak
engednek teret. Erdőgazdálkodási tevékenység ezeken a területek nincs.
A rehabilitációs területek mérete legalább 2 ha. Ezeket különböző
termőhelytípusokon (talajtípus és / vagy vízgazdálkodás) kell kijelölni. Az
ilyen területek célja természetvédelmi, mégpedig hogy az erdőben a
fakitermelést követően, szabad teret engedjenek azoknak a
folyamatoknak, mely során visszaállhat a természetes és eredeti állapot.

Másodlagos erdő:

Jelentős zavarás (árvíz, tűz, tarvágás vagy extenzív és intenzív
fakitermelés) után regenerálódott ökoszisztéma, melyre az idős fák
hiánya, valamint a pionír fajok, illetve facsemeték, lágyszárú növények
alkotta sűrű felújítási szint jellemző. Bár a másodlagos erdők biomassza
felhalmozása kiemelkedően magas egy vágásforduló alatt, az elsődleges
erdővé alakulás folyamata több vágásfordulón át tart, attól függően,
hogy mennyire volt súlyos az eredeti zavarás. Ha a talajban és a
tápanyag körforgásban visszafordíthatatlan átalakulás ment végbe a
hosszantartó vagy intenzív használat miatt, akkor az eredeti, elsődleges
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erdőtípus visszatérése lehetetlenné válik. .
Az erdő létrehozásának és nevelésének tudománya, mely során
az erdő létrehozását, összetételét és növekedését befolyásolják, úgy,
hogy az a tulajdonos céljainak legjobban megfeleljen. Ebbe vagy
beletartozik fakitermelés, vagy nem.

SLIMF (kis méretű vagy alacsony intenzitással kezelt erdők): Olyan erdőgazdálkodási egység, amely
méretére és/vagy a gazdálkodás intenzitására vonatkozóan specifikus FSC
követelményeknek felel meg.
Érintett:

Bármely magánszemély vagy csoport, mely érdekeit befolyásolja az erdő
kezelésének módja.

Szabványok:

Olyan megegyezésen alapuló, tevékenységekre vagy azok eredményeire
vonatkozó szabályokat, útmutatókat és jellemzőket tartalmazó
dokumentum, amelyet egy elismert szervezet hitelesített, és amelyet
általános és többszöri használatra készítettek. Célja, hogy adott
körülmények között a legjobb eredményt lehessen vele elérni.
Megjegyzés: a szabványoknak szilárd tudományos, technológiai és
tapasztalati eredményeken kell alapulniuk, és céljuk a társadalmi haszon
optimumának elérését támogatni.
Szukcesszió:
Természetes (nem emberi) hatásokra, hosszú időn keresztül végbemenő
fejlődés, amely a fajösszetétel és az erdei társulás szerkezetének
változását eredményezi .
Beszállító:
Az a fél, amelyik felelős a termékért, eljárásért vagy szolgáltatásért, és
gondoskodni tud a minőségbiztosítási rendszer folyamatos
fenntartásáról. A definíció alkalmazható erdőgazdálkodókra, termelőkre,
elosztókra, importőrökre, összeszerelőkre, szolgáltató szervezetekre,
stb.
Fenntartható fahozam: Az erdő egy teljes művelési ciklus alatt visszakerül, az eredetihez hasonló
állapotba a faállomány minősége és mennyisége tekintetében. Ezzel
garantálja a jövőben az erdő szolgáltatásait a faanyag, nem faanyag
jellegű termékek, társadalmi felhasználás, flora és fauna
vonatkozásában. Számításokat és ellenőrzéseket kell végezni az
erdőből származó termékek mennyiségéről, hogy a kitermelés ne
haladhassa meg az utánpótlás mértékét. A fakitermelés vonatkozásában
a hozamszabályozást az éves fakitermelési lehetőség (AAC Annual
Allowable Cut) határozza meg.
Birtoklás:
Társadalmilag elfogadott, egyénekre vagy csoportokra vonatkozó egyezség,
mely számos tulajdonosi jogot és kötelességet foglal magába, egy adott
terület vagy az azon található javak (egyes fák, növényfajok, víz,
ásványok stb.) tulajdonlására, hozzáférésére illetve használatára
vonatkozóan.
Veszélyeztetett fajok:
Olyan fajok, amelyek belátható időn belül kipusztulás szélére kerülhetnek
teljes elterjedési területükön, vagy annak egy részén.
Haszonvételi jogok:
Az erdei erőforrások haszonvételére vonatkozó jogok, melyeket helyi
szokások, kölcsönös egyezségek alapján vagy más módon határoznak
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meg. Ezek bizonyos szintig korlátozhatják egy adott erőforrás
használatát vagy bizonyos módszerek alkalmazását .
Őserdő:
Az őserdők olyan erdők, ahol a természetes erdei társulás van jelen, és
ahol korábban erdőgazdálkodást nem folytattak vagy fakitermelést nem
végeztek, illetve ilyen tevékenységről nem tudnak.
Az őslakosok
tűzifa- vagy gyümölcsgyűjtése nem minősül „erdőgazdálkodásnak” vagy
„fakitermelésnek”.
Nagyon korlátolt hányad: Az érintett terület nem haladhatja meg, egyik évben sem, az erdőgazdálkodási
egység 0,5%-át, vagy nem lehet hatással nagyobb területre, mint az
erdőgazdálkodási egység területének 5 %-ra
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B. A 2009. évi XXXVII. törvény (Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, a
dokumentumban Evt) definíciói

Országos Erdőállomány Adattár (Adattár): Az erdők, az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül
szolgáló földterületek, és a szabad rendelkezésű erdők adatainak, valamint a
fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos hatósági döntések, és a végrehajtott
erdőgazdálkodási tevékenységek adatainak erdőrészlet szintű nyilvántartása,
továbbá az erdőgazdálkodás ellenőrzése és elemzése céljából a miniszter – az
erdészeti hatóság által hatósági nyilvántartásként vezetett – Adattárat működtet.
Az Adattár az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a nyilvántartott terület erdőgazdasági azonosító adatai, területe és térképi
ábrázolása,
b) az érintett földrészlet, illetve alrészlet ingatlan-nyilvántartási azonosító adatai,
c) az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodói kódja,
d) a nyilvántartott terület termőhelyi viszonyaira, faállományára jellemző adatok,
e) az erdőben folytatható erdőgazdálkodás hosszú távú célját és módját meghatározó
alábbi adatok:
ea) az erdő rendeltetései, valamint elsődleges rendeltetése, illetve azokhoz
kapcsolódóan a 27-28/D. §-ban foglaltak alapján meghatározott korlátozásokra
vonatkozó adatok,
eb) az erdőgazdálkodás üzemmódja,
ec) az erdő természetességi állapotára vonatkozó alapelvárás,
ed) vágásos és átmeneti üzemmódú erdő esetén a faállomány vágásérettségi kora,
ee) örökerdő üzemmód és átmeneti üzemmód esetén az örökerdő fenntartási,
átalakítási, illetve erdőfelújítási tervben foglalt adatok,
ef) erdőkkel, erdőgazdálkodással kapcsolatban fennálló természetvédelmi korlátozást
megalapozó természeti értékek, védett, fokozottan védett fajok, közösségi jelentőségű,
jelölő élőhelyek, jelölő fajok előfordulására, illetve azokhoz kapcsolódóan a 30. § (1)
bekezdés b) pontjában foglalt jogszabály rendelkezései alapján meghatározott
korlátozásokra vonatkozó adatok,
f) a következő körzeti erdőtervezésig terjedő időszakban az erdőben végrehajtható,
illetve végrehajtandó fakitermelések, erdőnevelési beavatkozások módja, és a
végrehajtásukra vonatkozó rendelkezések,
g) az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó lehetőségek, illetve előírások,
h) a jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési tervek adatai,
i) a 41. § (1) bekezdése, valamint a 42. § szerinti bejelentések adatai,
j) az erdészeti létesítmények alábbi adatai:
ja) megnevezés, egyedi azonosító,
jb) földrajzi elhelyezkedés,
jc) létesítmény típusa és jogszabályban meghatározott műszaki paraméterei,
k) az erdőfelújítások és erdőtelepítésekre vonatkozó adatok, valamint
l) az erdőfelújítási biztosíték előírására, teljesítésére, felszabadítására, illetve a
kötelezettség törlésére vonatkozó adatok.
Természetességi állapot: Az erdőket a bennük található erdei életközösség
természetességi állapota szerint, – aszerint, hogy a természetes folyamatok és a
korábbi erdőgazdálkodás együttes hatására kialakult, vagy kialakított állapotuk
mennyire áll közel a termőhelynek megfelelő természetes erdőtársuláshoz – az
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Adattárban a következők szerint kell elkülöníteni:
a) természetes erdők: az adott termőhelyen a bolygatatlan erdők természetes
összetételét, szerkezetét és dinamikáját mutató erdők, ahol a faállomány természetes
úton magról – illetve a természetes körülmények között sarjról is szaporodó őshonos
fafajok esetében emberi beavatkozás nélkül sarjról – jött létre, és ahol idegenhonos,
erdészeti tájidegen fafaj csak szálanként fordul elő és intenzíven terjedő fafaj nincs
jelen;
b) természetszerű erdők: az adott termőhelyen a bolygatatlan erdők természetes
összetételéhez, szerkezetéhez hasonló, természetes úton létrejött vagy mesterséges
úton létrehozott és fenntartott erdők, ahol az idegenhonos és az erdészeti tájidegen
fafaj(ok) elegyaránya nem több 20%-nál, intenzíven terjedő fafaj pedig legfeljebb csak
szálanként fordul elő;
c) származék erdők: az emberi beavatkozás hatására fafajösszetételében,
szerkezetében átalakított vagy átalakult, azonban meghatározóan az adott
termőhelynek megfelelő természetes erdő társulásalkotó őshonos fafajaiból álló, de a
természetes társulás egyes fafajait, illetve a természetes szerkezet elemeinek nagy
részét nélkülöző, mag vagy sarj eredetű erdők; idetartoznak az olyan erdők, melyekben
az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya 20–50% közötti, az
intenzíven terjedő fafajok elegyaránya 20% alatt van;
d) átmeneti erdők: az emberi beavatkozás hatására fafajösszetételében, szerkezetében
erősen átalakított vagy átalakult, csak kisebb részben az adott termőhelynek megfelelő
természetes erdőtársulást alkotó őshonos fafajaiból álló, a természetes szerkezet
elemeinek nagy részét nélkülöző, mag vagy sarj eredetű erdők, amelyekben az
idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya 50–70% közötti, továbbá
minden olyan erdő, ahol az intenzíven terjedő fafajok elegyaránya 20–50% között van;
e) kultúrerdők: az emberi beavatkozás célja miatt a termőhelynek megfelelő
természetes erdőtársulást alkotó fafajaitól jelentősen eltérő fafajokból álló erdők,
amelyek elegyarányát tekintve több, mint 70%-ban idegenhonos, erdészeti tájidegen,
vagy több, mint 50%-ban intenzíven terjedő fafajokból állnak, vagy ahol az adott
termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulást alkotó őshonos fafajai kevesebb,
mint 30%-os elegyarányban, vagy egyáltalán nincsenek jelen;
f) faültetvény: jellemzően idegenhonos fafajokból vagy azok mesterséges hibridjeiből
álló, szabályos hálózatban ültetett, intenzíven kezelt erdő.
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