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NÉBIH ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG EUTR RÉSZLEG

Az EUTR ellenőrzések általános tapasztalatai és
az erdőtörvény vonatkozó rendelkezéseinek legutóbbi változásai 



1. Erdőtörvény faanyag kereskedelmi 
lánc rendelkezéseinek változásai

2. EUTR ellenőrzések tapasztalatai



90. § (1)285 Az erdei faválaszték közúti 
járművön vagy keskeny nyomtávú vasúton 
történő szállítását – a (2) bekezdésben 
meghatározott eset kivételével – csak a 
szállítás megkezdése előtt, minden 
szállítmányra külön kiállított, e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott szállítójegy alapján lehet 
végezni.

(2)286 Nem szükséges szállítójegyet kiállítani az erdőrészleten belül végzett közelítéshez, valamint az 
erdőben kialakított farakodó és az erdőrészlet közötti szállításhoz, ha a készletre vétel a 
farakodón erdőrészletre elkülönítetten történik.



90/J. §305 (3)306 Szállítójármű használatának tiltására vagy 
korlátozására vonatkozó döntés tekintetében, 
amennyiben a szállítójármű üzemben tartója, annak 
hiányában tulajdonosa személyében változás következik 
be, a gépjármű nyilvántartásba bejegyzett új üzemben 
tartót vagy tulajdonost kell jogutódnak tekinteni.

(4)307 Ha a fa vagy fatermék a hatósági ellenőrzés vagy 
eljárás idején nem fellelhető, és felhasználása hitelt 
érdemlően nem igazolt, vélelmezni kell a fatermék 
kereskedelmi forgalomba hozatalát vagy 
továbbértékesítését.

(5)308 20 köbméternél nagyobb mennyiségű erdei 
faválaszték tárolása esetén a faválaszték származását 
igazoló dokumentumokat a faanyag felhasználásig meg 
kell őrizni.



90/J. §(6)309 A faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének 
telephelyén, tulajdonában vagy használatában álló 
ingatlanon található fáról és fatermékről vélelmezni kell a 
forgalmazási célt, ha a helyszínen rendelkezésre álló 
nyilvántartásban nincs elkülönítve és nincs ellátva jól 
látható módon a forgalomba hozatalt tiltó jelzéssel.

(7)310 Ha az ellenőrzés alá vont fatermék legális eredete az 
ellenőrzés vagy az eljárás során hitelt érdemlően nem 
bizonyítható, a faanyagot birtokló személyt vagy 
szervezetet faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének 
kell tekinteni.

(8)311 Ha valamely személy, szervezet évente 50 köbmétert 
meghaladó mennyiségű erdei faválasztékot vásárol, az 
ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az ilyen 
személy, szervezet a faanyag kereskedelmi lánc 
szereplőjének minősül.



90/K § (1) f) faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos
tevékenységhez használt szállítójármű használatának
tiltására vagy korlátozására vonatkozó döntés alapján az
erdészeti hatóság kezdeményezi a jármű forgalomból történő
ideiglenes kivonását a közlekedési igazgatási hatóságnál

(6)318 A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete során
elkobzott fatermék az értékesítés vagy megsemmisítés
helyett közérdekű célra is felhasználható, illetve tulajdonjoga
ingyenesen átruházható.



90/K § (7)319 Az erdészeti hatóság az elkobzott faanyagot 
szerződéssel

a) helyi önkormányzat részére jogszabályban foglalt 
feladatai elősegítése érdekében,

b) közhasznú szervezet részére, az általa átvállalt állami 
vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése 
érdekében,

c) egyház, egyházi jogi személy részére, hitéleti feladatai 
elősegítése vagy az általa végzett állami – így különösen 
oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi –
feladatok ellátásának elősegítése érdekében



Hatósági ellenőrzés

• Közúti

• Helyszíni, telephelyi

• Határellenőrzés

• Próbavásárlás

• Internetes

• Kamerarendszerek, társhatósági 
nyilvántartások









DDS hiányosságai

• Konzerv anyagok alkalmazása

• Jogszabály ismertetés; nem az adott 
láncszereplő folyamatait, szervezetét 
figyelem kívül hagyó  DDS

• kereskedelmi tevékenységre általános 
leírása

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 szereplőjének az e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban 
meghatározott, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia vagy 
igénybe vennie és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie.



DDS hiányosságai
Dokumentumokból nem állapítható meg egyértelműen, hogy

• adott cégnek, mikor kell kiállítani szállítójegyet, ha közvetlenül 
az erdőrészletből értékesítenek kereskedőnek, akkor rögzítésre 
kerül-e, hogy ki állítja ki a szállítójegyet

• a kellő gondosság elvén alapuló rendszerhez kapcsolódó 
nyilvántartásban milyen adatokat kell szerepeltetni, az ehhez 
kapcsolódó „minta nyilvántartás” csak egy beszállítói és vevői 
nyilvántartó lapot tartalmaz, melyen az eladó és a vásárló 
nevét, címét és egyéb azonosító adatát kell feltüntetni,

• a mértékegységek között milyen átváltó számokat használnak, 
ha erre egyáltalán szükség van.

• készletkorrekció jellemző esetei, eljárása

• korábban feltárt kockázatok, hibák csökkentésének  
kijavításának eszközei 



Fontos DDS tartalmi elemek

Honnan, milyen forrásokból, milyen formában szerzi be 
„működéséhez” a fatermékeket.

Fakitermelések végrehajtásának eljárásrendje, szabályai, 
felelőségi viszonyai

Milyen szerződésekkel, milyen bizonylatok felhasználásával 
vásárol.

Hova történik a beszállítás, hogyan történik a készletre vétel, 
mennyiség, minőség megállapítása, faanyag elkülönítése, 
tárolása.

Hogyan történik az alapanyag készletről való kivezetése, az 
esetleges feldolgozás, mihez milyen bizonylatokat használ.



Fontos DDS tartalmi elemek
Ha van gyártási folyamat

Annak meghatározása, hogy milyen fatermékeket gyárt, azok pontos fogalmának 
dokumentálása, az alapanyag szükséglet meghatározása, az elkészítéséhez 
használt gépek, gyártástechnológia, a sajátosságok bemutatása (pl kihozatal).

Az alapanyag, késztermék, melléktermék, hulladéktényezők meghatározása, ezek 
mennyiségi elszámolása, tárolási, felhasználási, megsemmisítési módja.

A késztermékek azonosításának módja (pl egyedi cikkszámozás, göngyöleg, 
kiszerelés, stb), készletre vételét, tárolását, az ehhez használt bizonylatok.

A késztermékek értékesítési folyamatának leírása, mikor, mihez milyen 
bizonylatot használ.

A rakodók, telephelyek szabályszerű működésének dokumentálása, különös 
tekintettel a fatermékek behozatalára, kivitelére, a más tulajdonát képező, de 
telephelyen való tárolás, elkülönítés szabályaira, a bérfűrészelésre, 
feldolgozásra vonatkozó elkülönítési szabályokra.

Annak egyértelmű rögzítése, hogy a cégnél ki, mikor, milyen felelősségi körben 
milyen adattartalmú nyilvántartások vezetésére kötelezett. A rendszerben 
milyen ellenőrzés pontok vannak beépítve.



Problémák

• a végfogyasztónak történő tőmelletti 
átadás, kizárólag birtokbaadást szolgáló 
szállítójeggyel

• Közös tulajdonhoz kapcsolódó színlelt 
szerződések,korrekt elszámolás hiánya, 
kikerülése láncértékesítéssel

• Lábon vásárló fakereskedői piaci nyomás



Kockázatok

elektronikus készletnyilvántartás és raktárkönyv 
párhuzamossága 

• Bizonylati rendszer összhangja (felvételi lap, 
összehangolási idő)

• Szállítási szabályok 

• Keresztellenőrzési módszertan

5.6.3 követelmény: Az erdőgazdálkodó egyértelmű, pontos és 
naprakész nyilvántartást vezet minden értékesített faanyag 
fafajonként kitermelt fatömegéről, valamint bármely nemfa erdei 
termék haszonvételéről.



Kockázatok

• fakitermelő által vásárolt saját termelésű 
készlet szabályozása

• Nettósítás

• Fatömeg felvétel mérnöki módszertana

• Elefánt  - egér – Elefánt lánc

• Elefánt – egér –egér – egér …. lánc szállítás 
nélkül 



Kockázat csökkentési jó 
gyakorlat

• Speciális szállítási szabályok saját 
termelésű készlet vásárlására

• Elektronikus egységesített 
készletnyilvántartás, tételazonosítással

• Véletlenszerű kiválasztáson alapuló 
keresztellenőrzések



http://portal.nebih.gov.hu/eutr-kereso



http://portal.nebih.gov.hu/jogszerutlen-
hirdetesek-adatai



Tűzifát okosan alkalmazás

• Ingyenes hirdetési lehetőség regisztrált 
láncszereplőknek

• Lakossági keresés
• Fafaj
• Feldolgozottsági forma
• Szállítás
• Távolság
• Ár /TÖMÖR KÖBMÉTER SZERINT

A fejlesztés az Agrárminisztérium támogatásával valósul meg



Előadás kiegészítése a 
felmerült kérdések alapján



Fő szabály szerint fogyasztónak vagy nem 
faanyag kereskedelmi láncszereplőnek történő 
erdei faválaszték értékesítéskor szigorú 
számadású szállítójegyet kell kiállítani a 
szállításhoz!



Fogyasztó esetén a szállítójegy kiállításának
elmulasztása az EUTR szabályok mellett
fogyasztóvédelmi szabályok megsértését is
eredményezi, mivel jogszerűen nem tudja
elszállítani a vásárolt terméket.

Fogyasztónak nem minősülő, de nem
kereskedelmi lánc szereplőt is tájékoztatni kell a
Ptk. alapján az elszállítás szabályairól, ha nem
állítunk ki számára szállítójegyet. Ennek
ismeretében elállhat az ügylettől.



Nem szigorú számadású szállítójegy 
alkalmazásának szabályai

Jogszabályhely : A fatermék szállításával,
nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a
műveleti lap előállításával és forgalmazásával
kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017.
(XII. 18.) FM rendelet 5. § (2) bekezdése

Mivel az illegális fakitermelésből származó anyag
értékesítését illetve az adóelkerülést gyakran
próbálják nem szigorú számadású
szállítójegyekkel leplezni, a jogalkotó szigorú
feltételeket támasztott az ilyen típusú szállítójegy
alkalmazásával kapcsolatban.



Nem szigorú számadású szállítójegy 
alkalmazásának szabályai

5. § (2) A szállítójegy a 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában, 3–
11., és 13–15. pontjában meghatározott adattartalommal az 
erdészeti hatóság honlapján közzétett formanyomtatvány 
alkalmazásával is kiállítható, ha

a) a fakitermelést követően az erdei faválaszték

aa) a fakitermelésre jogosult tulajdonában vagy írásba foglalt 
szerződésen alapuló használatában álló ingatlanon, illetve

ab) a fakitermelésre jogosult vagy közeli hozzátartozója lakóhelyén 
vagy tartózkodási helyén, vagy

b) a fogyasztóhoz történt szállítást követően az erdei faválaszték

ba) a fogyasztó tulajdonában vagy írásba foglalt szerződésen 
alapuló használatában álló ingatlanon, illetve

bb) a fogyasztó vagy közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy 
tartózkodási helyén,

nem kereskedelmi célú felhasználás érdekében kerül szállításra.



A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben 3 feltételnek kell 
együttesen teljesülnie

Feltétel 1. 

A fakitermelésre jogosult személy szállíthat, aki

· erdő esetében az erdőgazdálkodó;

· fásítás esetében bejelentés megtételére jogosult személy 
(tulajdonos, jogszerű használó);

· erdőtörvény hatály alá nem tartozó védett vagy natura területen 
természetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező tulajdonos vagy 
jogszerű használó;

· önkormányzat szabályozás esetén a jegyző engedélyével 
rendelkező tulajdonos vagy jogszerű használó.

Feltétel 2. 

a fakitermelésre jogosult vagy közeli hozzátartozója lakóhelyre vagy 
tartózkodási helyére

Feltétel 3. 

nem kereskedelmi célból történik a szállítás.



Példák
1. Erdőgazdálkodó hazaszállíthatja e testvére

tartózkodási helyére a tűzifát nem szigorú számadású
szállítójeggyel? IGEN, hiszen mind három feltétel
teljesül.

2. Erdőgazdálkodó hazaszállíthatja e testvére
tartózkodási helyére a tűzifát nem szigorú számadású
szállítójeggyel, ha később testvére tartózkodási
helyéről értékesíti? NEM, hiszen a 3. feltétel nem
teljesül, a faanyag kereskedelmi célból kerül
továbbszállításra. 3. Erdőgazdálkodó kiadhatja e
nem szigorú számadású szállítójegyen a
tulajdonostárs fáját? NEM, mivel az 1. feltétel nem
teljesül, a tulajdonos nem a fakitermelés jogosultja,
ezért szigorú számadású szállítójegyen kell kiadni a
tulajdonostársak fáját.



Példák 
3. Erdőgazdaság kiszállíthatja e nem szigorú számadású

szállítójeggyel a fogyasztó fáját? NEM, hiszen egyik feltétel sem
teljesül. A kereskedelmi célból értékesítő személynek
kötelessége szigorú számadású szállítójegyet kiállítani a
szállításhoz, akkor is ha a szállítást a fogyasztó intézi. A szigorú
számadású szállítójegy kiállítható a szállításra történő átadás
időpontjában is, ilyenkor a szállítás megkezdésének időpontját a
fogyasztónak/ fogyasztó által megbízott szállítónak kell
feltüntetnie a nála lévő példányokon. A szállítás
kezdőidőpontjának kiállításáért a fuvarozó felel. Ez az eset
azonban jelentős vagyonvédelmi kockázattal járhat, ellenőrzési
tapasztalatok alapján többször előfordul, hogy visszaélnek az
ilyen szállítójegyekkel, nem tüntetik fel rajta a szállítás
megkezdésének időpontját (azaz több kört is fordulnak).

4. Erdőgazdálkodó szigorú számadású szállítójeggyel a rakodón
a fogyasztó birtokába adja a tűzifát. Hazaszállíthatja e a vevő
nem szigorú számadású szállítójeggyel a fáját? NEM, hiszen
nem a fakitermelés jogosultja.



A (2) bekezdés b) pontja szerinti eset

A 3 feltételnek itt is  együttesen kell teljesülnie

Feltétel 1. a fogyasztóhoz történt szállítást követően az erdei faválaszték

Feltétel 2. a fogyasztó tulajdonában vagy írásba foglalt szerződésen alapuló 
használatában álló ingatlanra vagy közeli hozzátartozója lakóhelyre vagy 
tartózkodási helyére,

Feltétel 3. nem kereskedelmi célból kerül szállításra.

Azaz az egyszer már szigorú számadású szállítójeggyel a fogyasztónak (az 
önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 
eljáró természetes személy) kiszállított vagy amennyiben az „a)” eset szerinti 
feltételek fennálltak nem szigorú számadású szállítójeggyel a fakitermelésre 
jogosultnak vagy közeli hozzátartozójának kiszállított erdei fatermék 
átszállítható a fogyasztó vagy közeli hozzátartozója lakóhelyére vagy írásbeli 
szerződéssel használatában álló más ingatlanra. 



Példák:

1. Erdőgazdálkodó szigorú számadású szállítójeggyel a
rakodón birtokba adja a tűzifát. Hazaszállíthatja e a vevő
nem szigorú számadású szállítójeggyel a fáját?

NEM, hiszen a B esetben a fogyasztó kereskedelmi
forgalomban kapott, szigorú számadású szállítójeggyel
kiszállított erdei faválasztékot szállíthatja tovább saját
vagy közeli hozzátartozója lakóhelyére vagy írásbeli
szerződéssel használatában álló más ingatlanra.

2.Testvéremnek elfogy a fája, átvihetek- nem szigorú
számadású szállítójeggyel 2 köbmétert az
erdőgazdaságtól vásárolt, szigorú számadású
szállítójeggyel részemre kiszállított 10 köbméter
tűzifámból? IGEN, hiszen a B eset minden feltétele
teljesül.




