
 „EUTR gyakorlati alkalmazása,  

végrehajtás bejelentés a magánerdő gazdálkodók szemszögéből”  

/Budapest, 2019. 01. 22./ 

Szabályozási alapok 

Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU Rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci 

forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról 

A 607/2012/EU Végrehajtási Rendelete (2012. július 6.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci 

szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, 

kellő gondosságon alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések 

gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény 

26/2016.(IV.11.) FM Rendelet helyébe lépő 

 414/2017. (XII. 18.) Korm. Rendelet a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, 

bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól 

 58/2017. (XII. 18.) FM Rendelet a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy 

és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról 

143/2009. (VII. 6.) Korm. Rendelet az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és 

kiszámításának módjáról 

„Egymásra vagyunk utalva” 
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„KELLŐ GONDOSSÁG” 

A „KELLŐ GONDOSSÁG ELVÉN MŰKÖDŐ DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER” ELVÁRT ELEMEI 

I. Adatgyűjtés 

1. Termékleírás (fafaj, választék, méret, minőség)  

2. Kitermelési hely adatai (terület, erdőrészlet, helyrajzi szám) 

3. Mennyiségi adatok (m3, ürm, db, q, atrotonna) 

4. Beszállító neve, címe, elérhetősége 

5. (Vevő-kereskedő neve, címe, elérhetősége) ha van közbenső szereplő 

6. Okmányok, igazolások (éves terv, műveleti lap, bejelentés /fásításból fakitermelés/, szerződések, stb.) 

II. Kockázatértékelés  

1. Adattári adatok, engedélyek, kiállított dokumentumok összevetése, szereplők átvizsgálása  

2. Helyszíni szemle (valóban az a terület, határok kijelöltek, megközelíthetőség…) 

3. Erdőgazdálkodás „gondos eljárással” 

4. Jogszabályi vonatkozások, összefüggések ütköztetése 

5. Illegalitás gyakoriságának vizsgálata (fafaj, választék) 

6. Termékpálya, forgalmazási lánc összetettsége 

III. Kockázat csökkentés 

1. További adatszolgáltatás a partnertől (ha szükséges) 

2. Kritérium rendszerrel történő elemzés lefolytatása  

3. Összegzés, döntéshozatal, dokumentálás 
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„Piaci szereplőként elkötelezettek vagyunk az átláthatóság biztosításában, ezért az illegális kitermelések 

megakadályozása, illetve a faanyag kereskedelmi láncban levő fatermék nyomon követhetőségének és - 

a szükséges esetekben - forgalomból történő visszahívhatósága érdekében, a faanyag kereskedelmi lánc 

valamennyi szereplőjével a jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 

aktusaiban meghatározott, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárás 

működtethetősége érdekében, egymással minden releváns adatot, tényt megosztunk és elvárjuk 

ugyanezt partnereinktől is.”  

Termékleírás 

3.1. Termékleírás 

Tevékenységünk során az alábbi egészséges, szennyező anyagoktól mentes, magyar szabványnak 

megfelelő, hazai forrásból származó fatermékek beszerzésével, előállításával és forgalmazásával 

foglalkozunk 

Fehér akác /Robinia pseudoacacia/ (A)* 

Fafaj Választék  Hossz (m) Csúcs átmérő (cm) Mennyiségi egység 

Akác Fűrészrönk  2,50-től  18 cm+  m3 

Akác Támoszlop vastag 1,80 -től  13 cm +  m3 

Akác Támoszlop vékony 1,80-tól  8 cm +  m3 

Akác Kivágás   1,25-től  14 cm +  m3 

Akác Rúdfa   2,50-tól  10 cm +  m3 

Akác Tűzifa   1,00-től  5 cm +  m3 

Akác  Vékony tűzifa  1,00-től  3 cm +  m3 

Akác Hasított tűzifa  0,25-től  4 cm +  m3, bála 
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