Tájékozódás a faanyag kereskedelmi lánc felügyelettel kapcsolatban
Oldaltérkép a NÉBIH portál EUTR aloldalához

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a kijelölt hatóság hazánkban, amely a faanyag nyomon
követési rendszer működtetését és ellenőrzését végzi. Ahhoz azonban, hogy a rendszer az Európai
Unió követelményeinek is megfelelve sikeresen működjön, szükség van a faanyag kereskedelmi
lánc szereplőinek közreműködésére is. A NÉBIH a webes felületén létrehozott egy aloldalt, amely a
faanyag kereskedelmi lánc szereplőket, fogyasztókat és az egyéb érdeklődőket segíti a
tájékozódásban, valamint EUTR kötelezettségeik teljesítésében. A weboldal tájékoztatást nyújt
továbbá az új követelményeknek is megfelelő nyomtatványok használatával kapcsolatban, illetve
közreadja a vonatkozó jogszabályok magyarázatát is. Alábbi anyagunkkal szeretnénk segítséget
nyújtani az oldalon közzétett tájékoztató anyagok közötti eligazodásban, annak érdekében, hogy
az ügyfelek a lehető leggyorsabban juthassanak hozzá az őket érintő információkhoz.

I. AZ EUTR, AZAZ A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC FELÜGYELET

Az Európai Parlament és Tanács 995/2010/EU rendelete 3 alapvető kötelezettséget ír elő:
 tilos az illegális kitermelésből származó fa és az abból készült termékek forgalomba hozatala az
európai uniós piacon,
 az uniós piaci szereplőknek – a fát vagy fatermékeket az európai uniós piacon első alkalommal
forgalomba helyező természetes és jogi személyeknek – „kellő gondossággal” kell eljárniuk,
 a kereskedőknek – a belső piacon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket vásároló és eladó
szereplőknek – nyilvántartást kell vezetniük a beszállítóikról és vevőikről a faanyagok eredetének
egyszerű visszakereshetősége érdekében.
A rendelet minden olyan vállalkozást érint, amely fa vagy fatermék forgalmazásával,
felhasználásával, vagy kereskedelmi forgalomba bocsátásával foglalkozik. A szabályozás célja, hogy
a faanyag-értékesítések nyomon követhetőek legyenek, ezért a faanyagokkal, fatermékekkel
kereskedőknek tudniuk kell azonosítani, hogy kitől vásárolták a fát és kinek értékesítették, az erre
vonatkozó információkat pedig öt évre visszamenőleg meg kell őrizniük. Azon piaci szereplőknek, akik
először hoznak forgalomba fát vagy faterméket az uniós piacon, minimálisra kell csökkenteniük az
illegálisan kitermelt fa forgalomba hozatalának kockázatát. Ezt a forgalmazott fáról, fatermékről szóló
információk gyűjtése által tehetik meg, továbbá értékelniük kell, hogy ezen adatok alapján milyen
eséllyel kerülhet illegálisan kitermelt fa kereskedelmi forgalomba.
A 2016. július 1-től hatályba lépő új magyar szabályozás értelmében már csak a nyomdai úton vagy
a nyomtatványkitöltő programmal előállított, megfelelően kitöltött nyomtatványokkal lehet az
erdőkben fakitermelést elvégezni és a kitermelt fából származó erdei faválasztékokat szállítani.
További fontos változás, hogy a tűzifa-értékesítések alkalmával kötelező a szállítójegy mellett
vásárlói tájékoztatót is átadni a vevő részére.
EUTR kötelezettségeivel kapcsolatban a NÉBIH EUTR oldaláról tájékozódhat, valamint minden
szükséges nyomtatvány, tájékoztató is innen tölthető le:

http://portal.nebih.gov.hu/eutr
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II. AZ EUTR ALOLDAL A NÉBIH PORTÁLON

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának célja, hogy az elsődleges információforrás az uniós fa- és
fatermékpiaci (EUTR) hazai szabályozásával kapcsolatban a NÉBIH weboldala, azon belül az EUTR
aloldal legyen. Az aloldal a NÉBIH oldaláról érhető el, a legegyszerűbben a főoldalról, vagy a „Hivatal”
menüpont „Projektek” címszava segítségével nyithatjuk meg az oldalt: Faanyagterméklánc-felügyelet
– European Timber Regulation (EUTR) néven: http://portal.nebih.gov.hu/eutr.

III. A MENÜPONTOKRÓL ÉS AZ ELÉRHETŐ TARTALMAKRÓL

Az EUTR kötelezettségek teljesítése érdekében, az uniós és hazai jogszabályokban rögzítetteknek
megfelelően 2016. július 1-jével változott az erdei faválasztékok termeléséhez, szállításához, valamint
az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványok formátuma és felhasználása.
A nyomtatványokról és az itt közölt tartalmak struktúrájáról az alábbiakban olvasható tájékoztatás.
1. Műveleti lap nyomtatványtömb felhasználásával kapcsolatos bejelentés http://bit.ly/2d96B5S
2. Szállítójegy nyomtatványtömb felhasználásával kapcsolatos bejelentés http://bit.ly/2dTBZK9
A 26/2016 FM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a nyomdai úton előállított
nyomtatványok felhasználása esetén a nyomtatvány kiállítására jogosult személy a 12. § (1) bekezdés
a) és c) pontjában meghatározott adatokat a nyomtatványtömb felhasználásának megkezdése előtt,
valamint a nyomtatványtömb felhasználásának befejezését követően haladéktalanul, az erdészeti
hatóság részére elektronikus úton bejelenti. Az ehhez szükséges felületek a műveleti lap és a
szállítójegy használatára vonatkozóan a fenti hivatkozásokon érhetők el. A bejelentett felhasználási
adatokat nem tesszük közzé, így a visszakeresésre nincs lehetőség.
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3. EUTR nyomtatványok és útmutatók
http://portal.nebih.gov.hu/eutr
Cikk:
http://portal.nebih.gov.hu/-/uj-nyomtatvanyok-tajekoztatas-az-erdei-faanyag-jogszerukitermelese-szallitasa-felhasznalasa-erdekeben
Az új nyomtatványok, a kitöltési útmutatók és a mintanyomtatványok közvetlenül az EUTR aloldalról
letölthetők, ahol téma szerint rendezve találhatók meg a középső menüsávban.

4. Műveleti lap, tervbejelentők, végrehajtásbejelentők, fakitermelés szabadrendelkezésű erdőből
és fásításból
Az erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentési rendszere hármas pillérre épül. A felhasználandó
nyomtatványok beadásuk idejének sorrendjében: a tervbejelentő, a műveleti lap és a
végrehajtásbejelentő.
Műveleti lap
Az erdei fák kivágásához szükséges műveleti lapon az erdőgazdálkodó által alkalmazott erdészeti
szakemberek, illetve az erdészeti szakszemélyzet megfelelő szakmai utasításokat rögzítenek annak
érdekében, hogy a fakitermelés szakszerűen történjen, továbbá az a lehető legkisebb kárt okozza az
erdei élővilágban. A műveleti lap pótlappal bővíthető. A hatóság tájékoztatókat tett közzé:

a műveleti lap és a pótlap nyomtatványok előállításával,

valamint a nyomtatványtömbök beszerzésével és felhasználásával kapcsolatban:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztatas-a-nyomtatvanytombok-beszerzesevel-es-felhasznalasavalkapcsolatban
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A műveleti lapot és pótlapot 2016. július 1. dátumtól kezdődően új formátumban, szigorú számadású
nyomtatványon kell kiállítani. A nyomtatványtömbök felhasználásának megkezdéséről, majd
befejeztéről bejelentést kell tenni: http://bit.ly/2d96B5S. A hatóság a műveleti lap és pótlap
nyomtatványok mellett kitöltött példanyomtatványokat, valamint kitöltési útmutatót is közzétett. A
nyomtatványok szerkeszthető verzióit a nyomdák használhatják fel.
Az aloldalon (http://portal.nebih.gov.hu/eutr) továbbá megtalálhatóak az erdőgazdálkodási
tevékenység során alkalmazandó, az újabb követelményeknek is megfelelő tervbejelentők és
végrehajtásbejelentők az erdősítési munkák és a fakitermelések bejelentésére. Ugyanitt a hozzájuk
kapcsolódó, kitöltött példanyomtatványok, továbbá kitöltési útmutatók is fellelhetők. Végezetül a
fásításokban és szabadrendelkezésű erdőben tervezett fakitermelésekről szóló bejelentésekhez
szükséges nyomtatványok, példanyomtatványok és útmutatók is innen érhetők el.
Tervbejelentő, végrehajtásbejelentő
Az erdőgazdálkodó az éves tervezett fakitermelési és erdősítési tevékenységeit a tervbejelentő
formanyomtatványon adhatja be, azaz a tervezett munkákról ekképp értesíti az erdészeti hatóságot.
A tervbejelentő nem minősül szigorú számadású dokumentumnak, tartalmának nem törvényszerűen
kell teljes mértékben megegyeznie a végrehajtásbejelentőben foglaltakkal.
Az erdőgazdálkodó az éves szinten végrehajtott, vagy az előző évről áthúzódó fakitermelési és
erdősítési tevékenységeit a végrehajtásbejelentő nyomtatványokon küldi meg a hatóság részére. Ez a
nyomtatvány sem minősül szigorú számadású dokumentumnak, azonban kiemelten fontos, hogy a
benne foglaltaknak egyezőséget kell mutatniuk a kitermelt fa eredetét és szállítását igazoló
szállítójegy(ek)en feltüntetett adatokkal.
Fakitermelés szabadrendelkezésű erdőből és fásításból
Szabadrendelkezésű erdőben, fásításban és egyéb erdőgazdálkodást közvetlenül szolgáló
földterületen tervezett fakitermelési tevékenységet szintén szükséges bejelenteni, azonban ebben az
esetben a ténylegesen elvégzett fakitermelés adatait külön nem kell bejelenteni.
A fahasználati munkálatok az erdészeti hatóság által záradékolt bejelentés kézhezvétele után, annak
birtokában kezdhetőek meg. A beadandó nyomtatvány ugyan nem minősül szigorú számadású
dokumentumnak, azonban az ez alapján kitermelt valós fatérfogatnak egyezőséget kell mutatnia a
kitermelt fa eredetét és szállítását igazoló szállítójegy(ek)en feltüntetett adatokkal.
5. Szállítójegy
A fakitermelést követően az erdei faválasztékok szállítását az uniós előírásoknak is megfelelően
olyan szállítójegy-nyomtatvánnyal lehet elvégezni, amely a szállítmány eredetére is utal, valamint a
szállított termékek megnevezését és mennyiségét pontosan tartalmazza. A szállítójegy kitöltéséhez
útmutató, valamint a példaként kitöltött nyomtatvány is rendelkezésre áll.
A megfelelően kitöltött szállítójegyek alapján a kereskedelemi partnerek, az ellenőrző hatóság, de a
fogyasztók is meggyőződhetnek arról, hogy a faanyagot a korábban kialkudott feltételek szerint,
ellenőrizhető minőségben és mennyiségben szállították-e ki, továbbá, hogy a faanyag jogszerűen
végzett fakitermelésből származik-e.
A nyomtatványtömbök felhasználásának megkezdéséről, majd befejezéséről bejelentést kell tenni a
hatóság felé: http://bit.ly/2dTBZK9.
4

A nem szigorú számadású szállítójegyről és felhasználásának lehetőségeiről szóló információk is itt
érhetők el.
Cikk:
http://portal.nebih.gov.hu/-/fa-es-fatermek-szallitasa-sajat-celra.

6. Sorszámtartomány
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés
részletes szabályairól szóló 26/2016 (IV. 11.) FM rendelet 11. § (2) - (4) bekezdése szerint a műveleti
lap és szállítójegy-nyomtatványokat szigorú számadás alá vont bizonylatként kell kezelni, amely
nyomtatványok sorszámtartományát az erdészeti hatóság kérelemre jelöli ki. A kijelölt
sorszámtartományokat az erdészeti hatóság – a nyomtatvány fajtájának megjelölésével – a
kijelöléstől számított nyolc napon belül közzéteszi a honlapján.
A sorszámtartomány kérelmekhez szükséges formanyomtatvány innen tölthető le, kitöltéséhez
útmutató is elérhető. A hatóság a kijelölt, illetve a nem felhasználható sorszámtartományokat is az
ide feltöltött, folyamatosan frissülő táblázatban teszi közzé: http://portal.nebih.gov.hu/muveleti-lapes-szallitojegy-nyomtatvanyok-sorszamtartomanyai. A menüpontban letölthető kitöltési útmutató is,
amely a sorszámtartományigénylési kérelemhez szükséges bejelentő nyomtatványhoz készült.
7. Nyomtatványkiállító program
A 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 11. §-ában foglaltak szerint a műveleti lapot és a szállítójegynyomtatványt folyamatos sorszámozással, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám
kihagyása vagy ismétlése nélkül nyomdai úton, illetve nyomtatványkiállító programmal lehet
előállítani. A nyomtatványkiállító programot használó ügyfél köteles bejelenteni az erdészeti
hatósághoz a program rendeltetésszerű használatbavételét, illetve az igénybevétel befejezését az
erre a célra kialakított nyomtatványon, amelyhez kitöltési útmutató is készült.
8. DDS Útmutató és tájékoztató anyagok
Cikk:
http://portal.nebih.gov.hu/-/dds-utmutato-segedletek-az-eutr-szerinti-dokumentaciosrendszer-osszeallitasahoz
A piaci szereplőknek – a fát, vagy faterméket uniós piacon első alkalommal forgalomba helyező
természetes és jogi személyeknek – kellő gondossággal kell eljárniuk és ennek eredményeként
minimálisra kell csökkenteniük az illegálisan kitermelt fa forgalomba hozatalának kockázatát.
Az ezen az elven alapuló, ún. DDS rendszer összeállításához az Európai Bizottság és az erdészeti
hatóság közreadott egy-egy útmutatót, amelyek segítséget jelenthetnek abban, hogy a felállítandó
rendszer minden lényeges elemet tartalmazzon. Mindkét útmutató fontos, tájékozódást segítő anyag
lehet az EUTR követelményekkel és a piacon betöltött szerepekkel kapcsolatban. A menüpontban
megtalálható egy linkgyűjtemény is, amely nemzetközi civil szervezetek illegális fakitermeléssel
kapcsolatos anyagainak hivatkozásait tartalmazza.
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9. Jogszabályi összefoglaló
Cikk:
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-nebih-kozreadta-a-faanyag-kereskedelmi-lanc-szabalyozasanakosszefoglalo-magyarazatat
Az EUTR jogszabályi hátteret több, uniós és hazai rendelet adja az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló törvény mellett. Jogszabályi összefoglaló néven az erdészeti hatóság
közreadott egy rendszeresen frissülő jogi kommentárt a vonatkozó jogi szövegek magyarázatához, a
szabályok könnyebb alkalmazhatósága érdekében.
10. Tűzifavásárlás
Cikk: http://portal.nebih.gov.hu/-/a-tuzifa-melle-mar-tajekoztato-is-jarhttp://portal.nebih.gov.hu/-/modosult-a-tuzifavasarloi-tajekoztato
2016. július 1-jétől tűzifavásárláskor ún. „Tűzifavásárlói tájékoztatót” is kötelező mellékelni a
szállítójegyhez. A NÉBIH felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a tájékoztató nélkül ne vegyék át a téli
tüzelőt!
A NÉBIH szakemberei „Tűzifát csak okosan!” címmel egy bővebb vásárlási útmutatóval is segítik a
lakosságot, hogy a lehető legjobb minőségű termékhez jussanak. A dokumentum célja a tisztességes
piaci viszonyok, valamint a tudatos vásárlói magatartás kialakítása is. A tűzifa megújuló energiaforrás,
használata alapvetően befolyásolja az emberi környezet állapotát.
11. A faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzése
Cikk: http://portal.nebih.gov.hu/-/faanyag-kereskedelmi-lanc-ellenorzes
A NÉBIH az uniós jogszabályoknak és a 2004. évi CXL. törvény 91. § (3) bekezdés szerinti
követelményeknek megfelelve elkészítette és honlapján közzétette 2016. évi ellenőrzési tervét.
Hazánk ezzel az utolsó kötelezettséget is teljesítette, amelyet az Európai Bizottság határozott meg a
kötelezettségszegési eljárás során. A NÉBIH feladata a közzétett ellenőrzési tervben foglaltak
hatékony végrehajtása, valamint a nyilvánosság és a Bizottság rendszeres tájékoztatása az
eredményekről. A NÉBIH ezen menüpont alatt adja közre azokat az információkat, amelyekkel a kellő
gondosság elvének érvényesülését, illetve a kockázatelemzési feladatok végrehajtását kívánja
elősegíteni.
12. Gyakran Ismételt Kérdések
Cikk: http://portal.nebih.gov.hu/noveny/gyakran-ismetelt-kerdesek/faanyagtermeklanc-felugyelet
Az erdészeti hatóság összegyűjtötte azokat a kérdéseket, amelyeket az ügyfelek leggyakrabban tettek
fel az uniós fa- és fatermékpiaci szabályozással kapcsolatban.
A kérdések és válaszok köre folyamatosan bővül, a témabontás: jogszabályi rendelkezések, átmeneti
intézkedések; a tervezett fakitermelések és erdősítési tevékenységek bejelentésével, a műveleti
lappal, a végrehajtásbejelentővel, szállítójeggyel, valamint a fásításból tervezett fakitermelés
bejelentésével és az EUTR rendszerrel kapcsolatos kérdések.
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Kapcsolat
http://portal.nebih.gov.hu/-/eutr-kapcsolat
Amennyiben a közzétett tájékoztatók áttanulmányozása után is maradt kérdése, kérjük, azokat
írásban jutassa el hatóságunkhoz az eutr@nebih.gov.hu e-mail címre, vagy keresse
Ügyfélszolgálatunkat a 061-3369024-es telefonszámon!

IV. FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ HÍREK

Az oldalon az erdészeti hatóság rendszeresen publikál cikkeket az EUTR szabályozás aktualitásaival,
tudnivalóival kapcsolatban. Az eddig megjelent írások időrendben az alábbiak:


Fokozottan ellenőrzi a tűzifa-kereskedőket a NÉBIH (2016. szept. 30.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/fokozottan-ellenorzi-a-tuzifa-kereskedoket-a-nebih



Az EUTR végrehajtása – gyakran ismételt kérdések (2016. szept. 27.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/az-eutr-vegrehajtasa-gyakran-ismetelt-kerdesek



Illegálisan kitermelt brazil faanyag kerülhet az uniós piacra (2016. szeptember 22.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/illegalisan-kitermelt-brazil-faanyag-kerulhet-az-unios-piacra



Uniós jóváhagyás a magyar faanyagterméklánc-felügyeleti, EUTR rendszer működéséhez
(2016. szeptember 7.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/unios-jovahagyas-a-magyar-faanyagtermeklanc-felugyeleti-eutrrendszer-mukodesehez



Tájékoztatás a nyomtatványtömbök beszerzésével és felhasználásával kapcsolatban
(2016. szeptember 5.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztatas-a-nyomtatvanytombok-beszerzesevel-esfelhasznalasaval-kapcsolatban



A tűzifa mellé tájékoztató is jár! (2016. augusztus 30.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-tuzifa-melle-mar-tajekoztato-is-jar-



Letölthetők a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság EUTR előadásának anyagai (2016. augusztus 12.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/letolthetok-a-nebih-erdeszeti-igazgatosag-eutr-eloadasanakanyagai



Módosult a tűzifavásárlási tájékoztató (2016. július 27.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/modosult-a-tuzifavasarloi-tajekoztato



A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság előadása az EUTR szabályozásról (2016. július 18.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-nebih-erdeszeti-igazgatosag-eloadasa-az-eutr-szabalyozasrol
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Műveleti lap és szállítójegy nyomtatványok sorszámtartományai (2016. július 8.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/muveleti-lap-es-szallitojegy-nyomtatvanyoksorszamtartomanyai



A faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzése (2016. július 7.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/faanyag-kereskedelmi-lanc-ellenorzes



Tájékoztató: faanyag kereskedelmi lánc szereplőkre vonatkozó átmeneti intézkedésekről
(2016. június 29.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-faanyag-kereskedelmi-lanc-szereplokre-vonatkozoatmeneti-intezkedesekrol



Fa és fatermék szállítása saját célra (2016. június 28.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/fa-es-fatermek-szallitasa-sajat-celra



DDS Útmutató – Segédletek az EUTR szerinti dokumentációs rendszer összeállításához
(2016. június 27.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/dds-utmutato-segedletek-az-eutr-szerinti-dokumentaciosrendszer-osszeallitasahoz



Tájékoztatás a Műveleti lap és a Szállítójegy nyomtatványok előállításáról (2016. június 26.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztatas-a-muveleti-lap-es-a-szallitojegy-nyomtatvanyokeloallitasarol



A NÉBIH képviselte Magyarországot az EUTR egyeztetésen (2016. június 24.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-nebih-kepviselte-magyarorszagot-az-eutr-egyeztetesen



Új nyomtatványok - Tájékoztatás az erdei faanyag jogszerű kitermelése, szállítása, és
felhasználása érdekében (2016. június 15.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/uj-nyomtatvanyok-tajekoztatas-az-erdei-faanyag-jogszerukitermelese-szallitasa-es-felhasznalasa-erdekeben



A NÉBIH közreadta a faanyag kereskedelmi lánc szabályozásának összefoglaló magyarázatát
(2016. június 10.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-nebih-kozreadta-a-faanyag-kereskedelmi-lancszabalyozasanak-osszefoglalo-magyarazatat



Faanyag nyomon követéssel az illegális fakitermelés ellen (2016. május 26.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/faanyag-nyomon-kovetessel-az-illegalis-fakitermeles-ellen



Uniós szabályozással, szakmai együttműködéssel az illegális fakitermelés ellen (2016. február
16.)
http://portal.nebih.gov.hu/-/unios-szabalyozassal-szakmai-egyuttmukodessel-az-illegalisfakitermeles-ellen

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági-Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
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