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Az Európai Unió az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére
vonatkozó, 2003. évi uniós cselekvési terv (FLEGT cselekvési terv) számos
intézkedésének egyikeként hozott létre a fa és a fatermékekre vonatkozóan
jogszabályokat, az illegálisan kitermelt fával folytatott kereskedelem visszaszorítására.

Ezzel, - többek között - elő kívánják segíteni, hogy a világ fával még jól ellátott, de szegény
térségeiben csökkenjen az emberek kizsákmányolása, tisztuljon a kereskedelem és a gazdaság.

Ezt követték a FLEGT Önkéntes Partnerségi Megállapodások szerte a világban. Egyes országok
önként csatlakoznak a rendszerhez, hogy később megbízható faexportőrként léphessenek fel az
EU felé.

HAZÁNKBAN AZ ILLEGÁLIS FAKITERMELÉS MÉRTÉKE EGYES BECSLÉSEK SZERINT

ELÉRHETI AZ ÉVI 500 000 M3-T IS.



 jogszerűtlen fakitermelésekből származó illegális kereskedelem 
visszaszorítása;

 a hazai fa és fatermék fogyasztó lakosság érdekeinek szolgálatával a vásárlói 
bizalom növelése a hazai fa és fatermékek iránt;

 szürke- és feketegazdaság visszaszorítása az adófizetési morál javítása, az 
adóbevételek növelése és a tisztességes piaci magatartás elősegítése érdekében;

 hatékony szakmai támogatás a faanyaggal kapcsolatos áfa visszaélések 
felderítésében; 

 erdőtulajdonos és erdőgazdálkodó közötti elszámolási viszonyok kifehérítése, 
kisebbségi tulajdonosi jogok érvényesülésének elősegítése;

 a jogkövető, erdőgazdálkodással, fakitermeléssel és elsődleges fafeldolgozással 
foglalkozó kis és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása, 
értékesítési lehetőségeinek bővítése;

 az erdőgazdálkodók adminisztrációs kötelezettségeinek racionalizálása a 
fakitermelésre vonatkozó bejelentési rendszer és adminisztráció EUTR 
konformmá tételével.
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995/2010/EU rendelet a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők
kötelezettségeinek meghatározásáról (2010. október 20.).

Az Európai Bizottság a 995/2010/EU rendeletben meghatározott tagállami
végrehajtási kötelezettségek teljesítésének elmaradása miatt, 2015. május
29-én kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben.

A végrehajtást segítő jogszabály a 607/2012/EU rendelet, valamint a 363/2012/EU
rendelet az ún. monitoring, megfigyelő szervezetekről.

XLIX./2015 tv. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
XXXVII./2009 tv. módosításáról (2015. április 27.).

Elfogadás alatt van Evt. Bírságrendelet módosítása, és kialakítás alatt az Evt. 
általános Vhr.-jének EUTR-el kapcsolatos módosítása.



Tilos az illegális kitermelésből származó fának és a belőle készült termékeknek az
uniós piacon való forgalomba hozatala

A faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének „kellő gondossággal” kell eljárniuk.

Az EU-ban /Magyarországon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket
vásárolóknak és eladóknak (kereskedő) nyilvántartást/dokumentációs rendszert
kell vezetniük a beszállítóikról és vevőikről a faanyag egyszerű
visszakereshetősége érdekében. A vállalkozások közötti meghatározott körben
végzett faanyag értékesítések 5 éven át tartó nyomon követhetőségét és
nyilvántartási kötelezettségét írja elő. (A „térítésmentes” értékesítés nem képez
kivételt).



 Piaci szereplő

 Kereskedő

 Ellenőrző szervezetek

 Hatóság



EU: A piaci szereplők – a fát vagy fatermékeket az uniós piacon elsőként forgalomba hozó
természetes vagy jogi személyek – kötelesek „kellő gondossággal” eljárni a faanyag uniós
piacon való kereskedelmi forgalmazása során.

Evt: 90/A. §

 (1) Tilos forgalomba hozni azt a faterméket, amely illegális kitermelésből származik, vagy az
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a
jogszabályokban foglalt követelményeknek nem felel meg.

 (6) 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.



A kellő gondosság elve a piaci szereplőket arra kötelezi, hogy az illegálisan kitermelt
faanyag, vagy illegális fakitermelésből származó faanyagból készült termékek EU
piacra kerülését kockázatelemzési módszerekkel kizárják.

A piaci szereplők kialakíthatják a saját kellő gondosság elvén alapuló rendszerüket, vagy
alkalmazhatják az Európai Bizottság által elismert ellenőrző szervezetek által
kidolgozott kellő gondosság elvén alapuló rendszereket.

A FLEGT és CITES tanúsítvánnyal rendelkező fát külön vizsgálat nélkül EUTR
konformnak kell tekinteni.

Elemei:

1. Adatgyűjtés

2. Kockázatértékelés

3. Kockázatcsökkentés



A piaci szereplőnek információval kell rendelkeznie a fa, illetve a fatermék jellemzőiről, a
kitermelési országról, adott esetben a kitermelés országon belüli régiójáról és a
kitermelési koncesszióról, a fafajról, mennyiségéről, a beszállító adatairól és arról, hogy a
vonatkozó nemzeti szabályozást betartották-e.

Kötelező adatkör:
• termékleírás (kereskedelmi név, típus, fafajok közönséges neve, teljes tudományos neve)
• kitermelés szerinti ország, régió, térség; kitermelési jog, koncesszió, engedély
• mennyiség térfogat/tömeg/darabszám
• beszállító neve, címe
• vevő-kereskedő neve, címe
• okmányok, igazolások a fáról, fatermékről

Evt: 90/A. §

(3) A (2) bekezdésben meghatározott dokumentációnak a származási ország nyelvén kívül angol vagy magyar
nyelven is rendelkezésre kell állnia. A dokumentációnak tartalmaznia kell a fatermék előállítása során
felhasznált faanyag kitermelési helyét, tudományos nevét és mennyiségi adatait.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak betartásért az első magyarországi forgalomba hozó a felelős

(5) E törvényben és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt, a fatermék nyomon
követhetőségére vonatkozó előírások, kötelezettségek betartásának elmulasztása, vagy megszegése esetén
vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik.



A piaci szereplőnek a meglévő információi alapján és a rendeletben szereplő
kockázati kritériumok figyelembevételével értékelnie kell, hogy ellátási
láncába milyen eséllyel kerülhetett illegálisan kitermelt fa.

• Alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés igazolása (pl.
minősítés vagy harmadik fél által ellenőrzött rendszer is)

• Meghatározott fafajták illegális kitermelésének elterjedtsége

• Illegális fakitermelés gyakorlatának elterjedtsége

• Fa behozatalára vagy kivitelére kiszabott szankciók

• Forgalmazási lánc összetettsége



Ha az értékelés illegálisan kitermelt fa jelenlétének nem elhanyagolható kockázatát
mutatja ki az ellátási láncban, a piaci szereplő további intézkedésekkel csökkentheti
a kockázatot, például azzal, hogy beszállítóját további adatszolgáltatásra és
ellenőrzésekre szólítja fel.

Harmadik fél általi ellenőrzés igénylésének lehetősége.

A fenti elemekből álló ún. kellő gondosságú rendszert magukba foglaló, vagy nekik
megfelelő ún. erdő, vagy faanyag lánc tanúsító rendszerek is alkalmazhatóak kellő
tartalmi megfelelés esetén. Azonban a PEFC, vagy az FSC tanúsítványok nem
tekinthetőek automatikusan megfelelőnek!

A piaci szereplőknek tudniuk kell igazolni, hogy a gyűjtött információkat hogyan
vetették egybe a kockázati kritériumokkal, miként hozták meg a
kockázatcsökkentésről szóló intézkedésekről szóló döntéseket és hogyan határozták
meg a kockázat mértékét.

Evt.: 90/A. § (7) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője köteles

b) igazolni, hogy az ismeretlen eredetű vagy illegális kitermelésből származó fatermék forgalomba hozatalának elkerülése 
érdekében, a kockázatcsökkentésről szóló döntéseit, illetve a kockázat mértékét az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusaiban meghatározottak alapján hozta meg, illetve csökkentette,

e) az e törvény hatálya alá tartozó fatermék származási helyének megállapításához és forgalmazásának a nyomon követéséhez a 
szükséges dokumentációkat, információkat megőrizni, ezeket a faanyag kereskedelmi láncban érintett szereplőnek 
rendelkezésére bocsátani, vagy ezek beszerzését elősegíteni,



A kereskedők – a belső piacon már forgalomba hozott fát vagy
fatermékeket vásárló és eladó szereplők – kötelezettsége olyan
nyilvántartás vezetése a beszállítóikról és vevőikről, hogy az
általuk forgalmazott fa a lehető legegyszerűbben nyomon
követhető legyen.



Az adatokra csak a vállalkozások közötti utolsó értékesítési pontig van szükség. (Az
ún. végfogyasztók számára történő értékesítés adataira nincs szükség).

Az erre vonatkozó adatokat öt évig meg kell őriznie.

A hazai piaci szereplő köteles bejelenteni adatait az erdészeti hatóságnál a
faanyaglánchoz tartozó tevékenysége megkezdése előtt.

Evt.: 90/A. § (7) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője köteles

a) a (6) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer adatait öt évig megőrizni és azokat, valamint az erdészeti 
hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvű fordítását felhívásra haladéktalanul az erdészeti hatóság 
rendelkezésére bocsátani,



Bármely az Unióban jogszerűen letelepedett jogi személy ellenőrző szervezetként történő
elismeréséhez kérelmet nyújthat be a Bizottsághoz.

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos lapjában teszi közzé az ellenőrző szervezetek jegyzékét.

Feladatuk támogatást nyújtani a piaci szereplők számára a Rendelet követelményeinek
teljesítéséhez.

Jelenleg nincs Magyarországon hivatalosan elfogadott hazai ellenőrző szervezet, azonban több
nemzetközi szervezet kapott jogosultságot, hogy az EU valamennyi tagországában ellenőrző
szervezetként működhessen, így nálunk is.

Ellenőrző szervezet neve Elhelyezkedése

BM TRADA Latvija Lettország

Bureau Veritas Certification Holding SAS Franciaország

Control Union Certifications B.V. Hollandia

NEPCon Dánia

SGS United Kingdom Limited Anglia

Soil Association Woodmark Anglia



Az illetékes hatóság ellenőrzi a piaci szereplőket és az ellenőrző szervezeteket, nyilvántartást vezet a
faanyag kereskedelmi lánc hazai szereplőiről, valamint együttműködik harmadik ország
közigazgatási hatóságaival és az Európai Bizottsággal.

A hatóságoknak rendszeres időközönként felülvizsgált ellenőrzési tervek alapján kell elvégezniük az
ellenőrzéseket. Az ellenőrzésekről nyilvántartást kell vezetniük, amelyet öt évig meg kell őrizni.

A szankciók mértékét alapvetően a tagállamok határozzák meg, azoknak arányosnak ugyanakkor kellő
mértékben visszatartó erejűnek kell lenniük.

Nyilvántartást vezet a hazai fakereskedelmi lánc szereplőiről elektronikus rendszerben, bejelentés útján.

Evt. 90/C. § (2) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét az erdészeti hatóság látja el, amelynek keretében

a) e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály szerint szervezi, irányítja, felügyeli a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével összefüggő állami
feladatok ellátását, a jogszabályok előírásainak betartását,

b) végzi az ellenőrző szervezetek és a faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusainak megfelelő működésének
ellenőrzését,

c) a fatermékek vonatkozásában az azonosság és nyomon követhetőség érdekében ellenőrzi

ca) a kísérő okmányokat, dokumentációkat, nyilvántartásokat,

cb) az importot,

cc) a feldolgozást, felhasználást, belföldi szállítást,

cd) a működési, illetve kereskedelmi engedélyekben foglaltak betartását.
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 90/F. §91 (1) Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely a 
faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország 
területén végzi, köteles a tevékenység megkezdése előtt a 90/E. § (2) bekezdés b)–
e) pontja szerinti adatait nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentési 
kötelezettség nem vonatkozik azon erdőgazdálkodóra, aki kizárólag Magyarország 
területén végzett erdőgazdálkodási tevékenysége keretében erdei faválasztékok 
előállítását és értékesítését végzi. 

 (2) Az erdészeti hatóság az ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba az (1) 
bekezdés szerinti adatokat, és egyidejűleg technikai azonosító számot állapít meg a 
nyilvántartásba vétel igazolására. Amennyiben a technikai azonosító számmal rendelkező 
ügyfél a továbbiakban nem végez a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet, 
akkor a technikai azonosító szám egyidejű visszavonásával a nyilvántartásból törölni kell. 
A nyilvántartásból törölt faanyag kereskedelmi lánc szereplő adatait az erdészeti hatóság 
5 évig köteles megőrizni.

 (3) A technikai azonosító számmal rendelkező ügyfél köteles bejelenteni az erdészeti 
hatóságnak, ha csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, valamint a 
jogutódlással történő vagy jogutód nélküli megszűnését eredményező eljárás 
megindulását.



 (4) A faanyag kereskedelmi lánc regisztrált szereplője a nyilvántartásban 
szereplő adataiban bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétől számított 
tizenöt napon belül köteles az erdészeti hatóság részére bejelenteni.

 (5) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén az erdészeti 
hatóság a faanyag kereskedelmi lánc regisztrált szereplőjét kötelezettsége 
teljesítésére felhívja. A változásbejelentési kötelezettség teljesítésének ismételt 
elmaradása esetén az erdészeti hatóság az ügyfelet a nyilvántartásából törli.

 114. §194 Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a 
faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét 
Magyarország területén 2015. július 1-ig megkezdte, a 90/F. § (1) bekezdésében 
meghatározott bejelentési kötelezettséget 2016. február 15-ig köteles teljesíteni.

Kb. 110 ezer jogi személy kb 55 ezer EV kb 10 ezer EG





 90/E. §90 (1) Az erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása 
érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet a hazai 
faanyag kereskedelmi lánc szereplőiről.

 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben

 a) a kiadott regisztrációs számot, illetve technikai azonosító számot,

 b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számát,

 c) a természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét, a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, 
bankszámlaszámát,

 d) gazdálkodó szervezet esetén a cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét, elérhetőségét, a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, 
bankszámlaszámát,

 e) a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett 
tevékenységeit, 
 fenti tevékenységi körben keletkezett termékek, mint szakmai adatok kerülnek nyilvántartásba 995/2010/EU rendelet 1. 

sz. melléklete szerint
 Faanyag kereskedelmi lánc szereplő által végzett tevékenység tevékenységi helyének adatai
 faanyag kereskedelmi lánc szereplő besorolása

 f) a faanyag kereskedelmi lánc felügyelete keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat eredményét 
elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez köthető legyen.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a (2) bekezdés a), e) és f) pontja tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.



A szankcionálást a fokozatosság elvét, a feltárt jogsértés súlyát figyelembe véve alkalmazza a hatóság.
Első alkalommal figyelmeztetés  továbbra sem tesz eleget  fokozatosan súlyosodó szankciók

Alábbi szankciókkal élhet a hatóság:

 elrendeli a … fatermék és az ebből származó bevétel elkobzását, ha azok illegális kitermelésből származnak, vagy 
azok származására vonatkozóan hamis adatokat adtak meg,

 az elkobzott faanyagot értékesíti vagy megsemmisíti,

 illegális kitermelés gyanúja esetén elrendeli a fatermék vagy az ebből származó bevétel zár alá vételét, lefoglalását, 
szállítójárművet visszatarthat …

 illegális kitermelés esetén a cselekményhez felhasznált szállítóeszközt lefoglalja, elkobozza, engedélyét visszavonja, 
használatát megtiltja …

 erdővédelmi bírságot szab ki,

 elrendeli a már forgalomba hozott fatermék forgalomból való kivonását, behozatalát, kivitelét;

 elrendeli, hogy az importőr … vigye vissza a faterméket a származási helyére, amennyiben egy hónapon belül nem 
igazolja a fa vagy fatermékek … legális eredetét,

 vállalkozás, létesítmény működési engedélyének módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezi,

 a fatermékkel kapcsolatos tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggeszti, korlátozza, a 
működést megtiltja, az újbóli működést feltételhez köti

 határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezi a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjét



Az erdővédelmi bírságot azzal szemben kell kiszabni, aki a faterméket
Magyarországon forgalomba hozta.

Ha a forgalomba hozó személy kilétét nem lehet megállapítani, az erdővédelmi
bírság a faanyag kereskedelmi lánc azon szereplőjével szemben is
kiszabható, akinél a jogsértést megalapozó faterméket az erdészeti hatóság
megtalálta.

A közigazgatási egyeztetés alatt lévő 143/2009. Korm.rendelet az alábbi
esetekben kiszabható erdővédelmi bírságok mértékét határozza meg.

 zárlati intézkedés megszegése esetén: 500 ezer - 15 millió Ft

 elrendelt szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezések 
megszegése esetén: 500 ezer - 15 millió Ft

 ha az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségnek felszólítás ellenére vagy 
ismételten  nem tesz eleget: 50 ezer - 5 millió Ft

 illegálisan kitermelt fa vagy az ilyen fából származó fatermékek piaci 
forgalomba hozatala esetén: 50 ezer - 15 millió Ft



 A kellő gondosság elvén alapuló rendszer alkalmazásának hiánya esetén (piaci 
szereplőnél): 1 – 5 millió Ft

 A kellő gondosság elvén alapuló rendszer használata során szükségesnél 
kevesebb dokumentáció beszerzése esetén (piaci szereplőnél): 
50 ezer -2 millió Ft

 A kellő gondosság elvén alapuló rendszer kockázatelemzési és 
kockázatcsökkentési  elemeinek hiányos alkalmazása esetén (piaci szereplőnél): 
100 ezer -2 millió Ft

 Beszállító-Vevő nyilvántartás hiányos vezetése vagy annak elmaradása 
esetén(kereskedőknél):  50 ezer -2 millió Ft

Az erdészeti hatóság bírságolás helyett korrekciós intézkedések 
megtételére is felszólíthat, de ugyanabban az esetben csak 

3 évente 1 alkalommal.



1. EUTR bevezetésének céljai

2. EUTR alapfogalmai

3. Nyilvántartásba vétel várható menete

4. EUTR félreértések



 A PEFC és az FSC nagyon jó kockázatcsökkentő eszköz 

 De az ilyen tanúsítással rendelkező cégeknek is 
működtetniük kell a kellő gondosság elvén alapuló 
rendszert!

 De ez nagymértékben támaszkodhat a tanúsítási 
rendszerre, mert sok biztonsági eszköz már része a 
tanúsítási rendszerüknek.









 A „kellő gondosság elvén” alapuló” kockázatkezelési 
rendszert a faanyag-kereskedelmi lánc szereplőinek 
kell kialakítaniuk és működtetniük.

 A kockázatkezelési rendszer működtetésének 
kötelezettsége jelenleg is fennáll a hatályos 
közösségi és nemzeti jogszabályok alapján. Ez a 
kötelezettség nem függ a bejelentkezéstől és az 
EUTR számtól. 

 A bejelentkezéshez az ügyfélkapus rendszer 
várhatóan 2016 januárjában indul.

 Bejelentkezési kötelezettség ellenőrzése 2016. II. 
negyedévétől kezdődik.



 A kockázatkezelési rendszer kialakításához ellenőrző 
szervezet közreműködése is igénybe vehető, de nagy 
szerepe lehet a szakmai érdekképviseleteknek a jó 
gyakorlatok kialakításában, továbbadásában.

 I. ütemben az  ellenőrzések célja  kockázatkezelési 
rendszer megléte esetén az esetleges hiányosságok 
feltárása, nem a szankcionálás.

 Természetesen nyilvánvalóan jogellenesen kitermelt vagy 
bűncselekménnyel szerzett faanyag tételek esetén nem 
csak tanácsot ad a hatóság.



Köszönöm megtisztelő  
figyelmüket!


