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BAKONYERDŐ Zrt.
8500 Pápa, Jókai út 46.
Bakonyerdő Zrt központ, Devecseri és Keszthelyi Erdészet
Farkas Szilárd
Felülvizsgálati audit
A CUC magyarországi kiértékelésekre adaptált erdőgazdálkodási
szabványai (FSCCUSTAND-HUN_R01v08-1)
2012/11/21-23
Az audit során a CUC auditorai ellenőrzik a tanúsítás feltételeinek meglétét,
illetve bemutatják, és egyben ellenőrzik a CUC általános szabványainak 8.
verzióját, pontosabban annak Magyarországra adaptált változatát,
amennyiben a Bakonyerdő Zrt gyakorlata és az FSC szabványok közötti
lehetséges és/vagy nyilvánvaló ellentmondásokat találnak, hiányosságot
állapítanak meg és határidőt szabnak a hiányosság lezárására.

A Control Union Certifications (CUC) ezúton közzéteszi, hogy tanúsító auditot hajt végre a
FSCCUSTAND-HUN R01v08-1 HUN (A CUC magyarországi kiértékelésekre adaptált
erdőgazdálkodási szabványai) szabvány alapján. amennyiben ezen a szabványon kívánnak
módosítani, válaszukban ezt is jelezhetik, a változtatni kívánt szabványpont megjelölésével, a
változtatás indoklásával. Az alapelveken és a kritériumokon (kékkel kiemelve a szabványban)
azonban változtatni nem áll módunkban. A szabvány az alábbi linkről nyitható meg:
http://cogent.controlunion.com/cusi_production_files/SISI_files/FL_101411110626_FSCCUSTANDHUN_R01v08-1_HUN.pdf
A kiértékelési folyamat tervezett menetrendje az alábbi:
Tevékenység
Dátum
Konzultáció az érintettekkel
2012/10/25 – 2012/11/22
Nyitóértekezlet,
az
előzőleg
feltárt 2012/11/22 09:00
hiányosságok áttekintése
A
vállalat
dokumentumainak
irányítási 2012/11/22 09:30 – 16:00
rendszerének vizsgálata
Terepi bejárás
2012/11/23 09:00 – 16:00
2012/11/24 09:00 – 15:00
Záró értekezlet, hiányosságok ismertetése
2012/11/24 15:00 – 16:00
Jelentéskészítés
3 hét a záró értekezlettől számítva
A konzultáció a tanúsítási folyamat egyik legfontosabb része. Ön, amennyiben úgy gondolja, hogy az
erdőgazdálkodással érintett személy vagy szervezet, segíthet a tanúsítási döntés meghozatalában.
Ezért kérjük, hogy tegye meg a Bakonyerdő Zrt erdőgazdálkodására és kapcsolódó tevékenységeire
vonatkozó észrevételeit 2012/11/22 előtt az Ön számára legmegfelelőbb módon. (email:
sfarkas@controlunion.hu; fax: +36 1 278 41 61; levél: Control Union Hungária Kft 1211 Budapest,
Petróleum u. 5-7.).
Válaszait teljes titoktartással kezeljük, kizárólag a CUC és az FSC erre felhatalmazott
munkatársainak mutatjuk be.
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Amennyiben úgy kívánja, hozzászólása teljes mértékben titkos marad, ebben az esetben jelölje
válaszát a “BIZALMAS” kifejezéssel a fejlécben. Ha úgy óhajtja, hogy a jelentés nyilvános
összefoglalójában szerepeljen a hozzászólás, de a neve nem, úgy az esetben jelölje válaszát az
“ANONYMUS” kifejezéssel a fejlécben, így hozzászólása mellett az Anonymus kifejezés fog feltűnni.
Ha úgy kívánja, az auditorok lehetőséget biztosítanak egy személyes találkozásra is az audit alatt.
Ha az FSC audit hatályát érintő lényeges észrevétel érkezik, azokkal szembesítjük a tanúsítandó
vállalkozás képviselőit. A tanúsítási folyamat végeztével a tanúsítási jelentés összefoglalóját a
konzultáció során kapott észrevételekkel együtt közzétesszük az FSC honlapján (www.fsc.org).
Ha úgy gondolja, hogy észrevételeit rosszul értelmeztük vagy használtuk fel, lépjen kapcsolatba
velünk.
Megjegyzést vagy panaszt levélben is tehet a CUC ügyvezetőjének (Zwolle, Hollandia) címezve, a
következő minimális információ tartalommal: (i) a probléma leírása (ii) a tanúsítandó gazdálkodó neve
(iii) az Ön viszonya a tanúsítandó gazdálkodóhoz (iv) a küldött információ bizalmasságára vonatkozó
megjegyzés/kérés (v) csatolt bizonyíték. Beadványát a CUC kiértékeli, ennek eredményéről pedig
értesíti Önt. Ha a kiértékelés eredményével nem elégedett, fordulhat az FSC titkárságához, mint a
beadványok elbírálásának legfelsőbb fórumához. A CUC készséggel szolgál további felvilágosítással
a panaszkezelési eljárásra vonatkozóan: kérésére elküldjük Önnek a megfelelő dokumentumot, de a
panaszkezelési eljárást letöltheti a következő linkről is:
http://cogent.controlunion.com/cusi_production_files/SISI_files/FL_082012044031_Dispute_form_on_
CUC_website_HUN.doc
Kérésére bármely egyéb, az erdőgazdálkodás tanúsítására vonatkozó tájékoztatással szolgálunk.
Erre fordított idejét és hozzászólását előre is köszönve tisztelettel:

Gerben Stegeman
Control Union Certifications
Program Manager
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Farkas Szilárd
Control Union Certifications
Vezető Auditor

