
> FSC Tanúsítás
A helyes erdőgazdálkodási gyakorlat biztosítása 

KIHÍVÁS
A fogyasztók, vállalatok és állami hatóságok egyre több garanciát kérnek arra, hogy a kivágott 
fák, a papír és fa alapanyagú termékek megfelelően kezelt forrásokból származnak.  
A Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa (FSC, Forest Stewardship Council) által kidolgozott  
tanúsítási rendszer lehetővé teszi annak megállapítását, hogy mely fa alapanyagú termékek 
származnak felelősen kezelt erdőkből.
Ez a rendszer megköveteli a fenntartható fejlődés és a folyamatos fejlesztés alapelveinek  
alkalmazását az erdőgazdálkodásban és a nyomon követhetőség biztosítását a tanúsított  
erdőkből származó fákat felhasználó kereskedelmi és feldolgozó cégeknél. 

VÁLASZUNK
Mit jelent az FSC tanúsítás?
A Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa (FSC) egy független civil szervezet, amelyet 1993-ban 
25 országból származó, különböző környezetvédelmi civil szervezetek, faipari termékekkel 
kereskedő szervezetek, erdőgazdálkodók, magánemberek és tanúsító szervezetek hoztak 
létre. Ez az egyetlen nemzetközi szinten elismert, erdőgazdálkodási tanúsításokat támogató 
csoport.  
Az FSC kétféle típusú tanúsítást jelent:
  az erdőgazdálkodási tanúsítványt a természetes vagy telepített erdőket művelő vállalatok 

számára dolgozták ki, de a beszállítói láncba tartozó partnerek is megszerezhetik; 
  a felügyeleti lánc (Chain Of Custody, CoC) tanúsítványt a fa alapanyagú termékeket használó 

vállalatok számára dolgozták ki (pl. bútorgyártók, kiadók, cellulózgyártók, és minden faipari 
terméket előállító vállalat), hogy igazolni tudják a faanyag származásának nyomon követhető-
ségét. 

Melyek a tanúsítás fő előnyei?
  Növekvő bizalom a fogyasztók részéről 
  Jobb piaci hozzáférés biztosítása az FSC megkülönböztető védjeggyel és tanúsítással 
  Az erdők védelme
  A márka arculatának javítása

MIÉRT A BUREAU VERITAS?
Szakértelem    A Bureau Veritas Certification a világ egyik vezető tanúsító cége, amely több 
mint 100 ország 80 000 cégét tanúsította már, és működése során több mint 100 000 tanúsít-
ványt bocsátott ki.
Elismertség    Rendelkezünk FSC és PEFC akkreditációval (PEFC: Program for Endorsement 
of Forest Certification Schemes -  Erdészeti tanúsítási rendszerek elfogadását célzó program) 
az erdőgazdálkodási szabványok tanúsítása terén.
Hálózat    A több mint 5700 magasan kvalifikált és széles körű tapasztalattal rendelkező 
auditori csapatunk több mint 35 nemzeti és nemzetközi akkreditációs szerv elismerését bírja.
Üzleti szempontok ismerete     A Bureau Veritas Certification globális erdőipari szolgáltatá-
sait egy magasan képzett auditori csapat nyújtja. A csapatban részt vesznek erdőművelési és 
műszaki szakemberek is, akik ismerik az erdőgazdálkodással kapcsolatos összetett jellegű 
környezetvédelmi, társadalmi és műszaki kérdéseket. 
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MÓDSZERÜNK
A tipikus tanúsítási folyamat az alábbi főbb 
lépésekből áll:
 A tanúsítás alkalmazási területének meg-

határozása;
 Elő-audit (opcionális): gap elemzés és  

az aktuális állapot felmérése a szabvány 
követelményeivel összehasonlítva;
 Tanúsító audit (tanúsítvány kibocsátása);
 Felügyeleti audit a folyamatos fejlesztés 

követése érdekében;
 Öt évvel később újratanúsítás egy teljes 

körű audittal vagy a folyamatos értékelés 
segítségével;
 A cég minden lépés után kap egy világos és 

átfogó jelentést, amely lehetővé teszi  
a minőségirányítási teljesítmény folyamatos 
fejlesztését.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Hogyan tudom a tanúsítás tényét a reklámanyagokon megjeleníteni? 
Az FSC tanúsítvány birtokosainak jogukban áll használni a nemzetközi védjegyeket és  
feltüntetni azokat reklámanyagaikon, amivel a beszállítói láncukba tartozó partnereknek jól 
láthatóan jelezhetik az erdészeti szabványok követelményeinek magas szintű teljesítését. 
 
Miért érdemes FSC tanúsítást kérni?
Az FSC tanúsítás elsősorban egy erdőgazdálkodási minőséget értékelő vagy fa alapanyagú 
termékeket nyomon követő rendszer. A cég fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét is 
bizonyítja, versenyelőnyhöz juttatja a céget, és végül javítja a cég imidzsét.

Mennyi idő és pénz ennek a tanúsításnak a megszerzése? 
A tanúsítás költsége a vállalat méretétől, összetettségétől és szervezeti felépítésétől függ. 
A hivatalos igénylés és a tanúsítás kibocsátása között eltelhet pár hónap, de a Bureau Veritas 
Certification képviselője pontosabb információt tud majd adni az Ön vállalatának konkrét  
helyzetét figyelembe véve.

REFERENCIÁK
  Premdor Masonite – Franciaország    Metsäliitto – Finnország    Xpedx – USA   
  Rougier - Gabon    Clairefontaine – Franciaország    Sappi – USA   
  Stora Enso – Svédország    Canale – Olaszország 
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