
Az FSC® FSC-C012371 (Forest Stewardship Council®/ Felelős Erdőgazdálkodás 

Tanácsa) egy olyan független, kormányokhoz nem kötődő non-profit szerveződés, amelynek 

célja, hogy előremozdítsa a felelős erdőgazdálkodást a világ erdeiben. Az ENSZ 1992. évi 

Fenntartható Fejlődés Konferenciájának (Riói csúcs) nyomán az üzleti élet szereplőinek, civil 

és környezetvédő szervezetek összefogásának eredményeként került sor 1993-ban az FSC® 

erdőtanúsítási rendszer megalkotására, azzal a céllal, hogy globális fellépést sürgessen a 

fenntartható erdőgazdálkodásért. Az FSC® tevékenységének alapja, hogy 

tanúsítványrendszerén keresztül szavatolja azt, hogy a tanúsítással rendelkező, FSC® logoval 

ellátott fa- és fűrészipari termékek olyan erdőgazdálkodó erdejéből kerültek kitermelésre, 

amely munkája során szem előtt tartja a fenntartható fejlődés és gazdálkodás alapelveit. Az 

FSC® védjegyet azok az erdőgazdálkodók és fafeldolgozók használhatják, akiket az FSC® 

által akkreditált független tanúsító szervezet által végzett audit során erre megfelelőnek 

tartanak. Az auditot az FSC® szabványai alapján végzik, melyek a következők: 

 A törvények és az FSC® alapelvek betartása 

 Birtok- és használati jogok és felelősségek 

 Az ősi (veleszületett, bennszülött) jogok 

 Közösségi és dolgozói jogok 

 Az erdők használata, hasznosítása 

 Környezeti hatások 

 Gazdálkodási terv 

 Monitoring és értékelés 

 Az eredeti természetes állapotukban maradt erdők fennmaradása 

 Fa ültetvények 

A ZALAERDŐ Zrt. Zala megye állami erdeit kezeli és az Állami Erdészeti Szolgálat 

felügyelete alatt folytat tartamos erdőgazdálkodást. Cégünk szakemberei minden tudásukkal 

elkötelezettek aziránt, hogy a rájuk bízott erdővagyont ne csak a szakmai szempontok alapján 

kezeljék megfelelően, hanem a tartamosság, a természetszerűség és a jogszerűség elveit is 

maximálisan betartva gazdálkodjanak. 

Az egyre környezettudatosabb vásárlók hatására a fatermékeket gyártó cégek elkezdtek csak 

FSC® tanúsított alapanyagokat használni a termelésük során. A ZALAERDŐ Zrt. ezért 2008 

tavaszán elindította az FSC® minősítését. A független tanúsító szervezet cégünket 

megfelelőnek találta az ellenőrzések során, és 2009. november 11-én megkaptuk az FSC® 

minősítést. Ezáltal jogosultságot szereztünk arra, hogy fatermékeinket FSC® tanúsított áruként 

hozzuk forgalomba. 
 

  



HCV erdők a Zalaerdő területén 

A Nagy természetvédelmi értékű erdők (HCVF) elnevezést azon erdők leírására használjuk, 

amelyek megfelelnek az FSC® alapelvei által meghatározott kritériumoknak és a felelős 

erdőgazdálkodás kritériumainak. 

A Különösen nagy természetvédelmi értékkel rendelkező erdők (HCVF) azok, amelyek egy 

vagy több tulajdonsággal rendelkeznek az alábbiak közül: 

- azok az erdőterületek, amelyek globális, regionális vagy országos szinten jelentős biológiai 

sokféleségi értékekkel (pl. endemizmus, veszélyeztetett fajok, refugiumok) rendelkeznek, 

vagy nagy tájképértékű erdők,  

- azok az erdőterületek, ahol ritka vagy veszélyeztetett ökoszisztémák élnek 

- azon erdőterületek, amelyek valamely védelmi jelleggel bírnak (pl. vízgyűjtő védelem, 

eróziógátlás) 

- azon erdőterületek, melyek helyi közösségek alapvető szükségleteit elégítik ki (pl. 

megélhetés, egészségügy), kulturális hagyományokkal, vallási vagy egyéb jelentőséggel 

bírnak. 

  



 

A Zalaerdő Zrt. erdeit az ismérvek alapján sorolta be hat csoportba: 

HCVF  Leírás Zalaerdő értelmezés Figyelembe vett irányelvek Terület 

HCVF 1 

Olyan erdőterület, amelyen globálisan, 

regionálisan vagy országosan jelentős 

koncentrációban találhatók a 

biodiverzitást fokozó értékek (pl. 

endemizmusok – bennszülött 

növények, veszélyeztetett fajok, 

reliktum fajok – valamely általános 

természeti változás után a területen 

meghonosodott fajok). 

Tájvédelmi körzet + 

nemzeti park 

A 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet 7.§ (3) 

bekezdése alapján faanyag mozgatását és faanyag 

készletezését csak a természetvédelmi célokkal 

összhangban, a védett természeti területek 

természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel 

egyeztetett helyen és időben végezzük. A munkák 

besorolásánál és elvégzésénél fokozottan 

ügyelünk a leírásban szereplő védendő értékek 

fenntartására. 

2103,21 

HCVF 2 

A gazdálkodó által kezelt területen 

található olyan nagy kiterjedésű erdők, 

amelyekben a legtöbb, ha nem a 

valamennyi őshonos növény 

természetes módon, életképes 

populációban, bőségesen fordul elő. 

Natura 2000 

(Bánokszentgyörgy – 

bükktáj miatt, Lenti – 

keményfás ligeterdők) 

A munkák besorolásánál és elvégzésénél, az 

erdőfelújítás során fokozottan ügyelünk a 

leírásban szereplő védendő értékek fenntartására. 
9702,72 

HCVF 3 

Olyan erdőterület, amely önmaga ritka 

vagy veszélyeztetett ökoszisztéma, 

vagy tartalmaz ilyet. 

Erdőrezervátum 

A rezervátumok magterületén munkát nem 

végzünk, a védőzónában a nevelővágások során 5 

m3/ha álló és fekvő holtfának hagyunk. Védett 

növények előfordulása esetén erdőgazdálkodási 

tevékenységet csak fagyott, vagy kiszáradt 

talajviszonyok mellett folytatunk. Fakitermelést 

csak a védett természeti területek 

természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel 

egyeztetett módon végzünk. 

441,27 

 

HCVF 4 

Olyan erdőterület, amely a természetes 

védelmet tart fenn (pl. vízgyűjtő terület 

védelme, erózióvédelem). 

Védelmi erdők 

A munkák besorolásánál és elvégzésénél az 

erdőfelújítás során fokozottan ügyelünk a 

leírásban szereplő védendő értékek fenntartására. 

338,03 

HCVF 5 

A helyi népesség alapvető igényeit (pl. 

élőhely, egészség) kielégítő 

erdőterületek. 

Önkormányzat által 

kijelölt védett erdők 

A munkák besorolásánál és elvégzésénél az 

erdőfelújítás során fokozottan ügyelünk a 

leírásban szereplő védendő értékek fenntartására, 

munkánk során a lakosság igényeinek fokozott 

figyelembevételére törekszünk. 

748,95 

HCVF 6 

A helyi népesség alapvető igényeit (pl. 

élőhely, egészség) kielégítő 

erdőterületek és/vagy a helyi közösség 

hagyományos kulturális identitásának 

megőrzése szempontjából kritikus 

területek (az ilyen közösségekkel 

közösen kijelölt, kulturális, természeti, 

gazdasági vagy vallási jelentőséggel 

bíró terület). 

Egyéb védett, kulturális 

emlékhelyek (földvárak, 

halomsírok) 

A munkák besorolásánál és elvégzésénél az 

erdőfelújítás során fokozottan ügyelünk a 

leírásban szereplő védendő értékek fenntartására. 

A kulturális örökségvédelmi hatóság előírásait 

betartjuk, bárminemű földmunka (erdőtelepítés, 

utak építése, tuskózás, nagyméretű gépek 

területen történő mozgása, stb.) megkezdése előtt 

a területileg illetékes hatóságokkal, múzeummal 

egyeztetünk az esetlegesen szükséges régészeti 

tevékenység végzéséről. 

1277,77 

 

  



 

HCVF besorolás: 

               

HCV kategóriába besorolt erdők térképe, erdőrészletek felsorolása 

HCVF1: 2103,39 ha 

HCVF2: 9701,51 ha 

HCVF3: 446,70 ha 

HCVF4: 338,77 ha 

HCVF5: 748,00 ha 

HCVF6: 1278,05 ha 
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