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A faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek 
jogkövetési gyakorlata az EUTR hatósági vizsgálatok 

tükrében, (kitekintéssel az erdőirtásmentes 
fatermékek forgalomba hozatalára irányuló jogi 

kezdeményezésre (DEFOR)



Hatósági ellenőrzés

• Közúti (határátkelő, erőmű, MÁV rakodó, járőrszolgálat,
kamerarendszerek)

• Adminisztratív

(szabályzatok, láncszereplői nyilvántartások,
kamerarendszerek, társhatósági
nyilvántartások, NAV e számla adatok)

• Telephelyi

• Próbavásárlás

• Internetes hirdetések ellenőrzése



Probléma forrása lehet

- Nincs szállítójegy

- Szállítójegy nem köthető a 
szállítmányhoz

- Fatermék illegális kitermelésből 
származik/vélelmezni kell, hogy 
abból származik

- Nem megfelelő import 
okmányok/exportőr nyilatkozata 
hiányzik a legális kitermelésről

- Nem megfelelő dokumentációs 
rendszer, nem nyomon 
követhető a termék



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



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





EUTR. Korm rend 2. §
4) Az erdei faválaszték eredetét

a) a magyarországi forgalomba hozatal, vagy Magyarországon a kitermelés 
helyéről történő szállítás során

aa) erdő esetében az erdőgazdálkodási műveleti lap, vagy az erdei faválaszték 
előállítását szolgáló erdei haszonvétel gyakorlására jogosító okirat,

ab) fásítás, szabad rendelkezésű erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet 
közvetlenül szolgáló terület esetében az erdészeti hatósághoz megtett, a 
jogosult erdészeti szakszemélyzet által ellenjegyzett, a kitermelt fatérfogat 
adatokat tartalmazó fakitermelési bejelentés,

ac) az Evt. hatálya alá nem tartozó terület esetében a fakitermelés 
jóváhagyására hatáskörrel rendelkező hatóság engedélye, ettől eltérő 
esetben az arra jogszabályban feljogosított személy hozzájárulása, vagy a 
fakitermelésre vonatkozó szabályozás hiányában a kitermelendő fa 
mindenkori tulajdonosa hozzájárulásának,



DDS 
Naprakész 

dokumentációs 
rendszer



EUTR rendelet

A kellő gondosság elvén alapuló rendszernek az 
alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) olyan intézkedések és eljárások, amelyek 
hozzáférést biztosítanak a piaci forgalomba 
hozott fa vagy fatermékek adataihoz

b) kockázatértékelési eljárások, 

c) azon kockázatcsökkentési eljárások, 



DDS / Kellő gondosság elvén alapuló 
nyomon követhetőségi eljárás 

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.



Hiányosságok 2.
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 nem dokumentált  átváltó számokat 
használnak, ha erre egyáltalán szükség van.

• mik készletkorrekció jellemző esetei, eljárása
• korábban feltárt kockázatok, hibák csökkentésének  kijavításának 

eszközei 



Fontos DDS /nyomon követhetőségi 
eljárás tartalmi elemek

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

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.



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.

Fontos DDS /nyomon követhetőségi 
eljárás tartalmi elemek



Problémák

• a végfogyasztónak történő tőmelletti 
átadás, kizárólag birtokbaadást szolgáló 
szállítójeggyel

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

• Cégcsoporton belüli feladatok és 
felelősségek nem egyértelműek

• Nem körültekintő lábon eladás



Kockázatok

• elektronikus készletnyilvántartás és raktárkönyv 
párhuzamossága 

• Bizonylati rendszer összhangja (felvételi lap, 
összehangolási idő)

• Szállítási szabályok 

• Keresztellenőrzési módszertan

• Műveleti lap, végrehajtás bejelentés mennyiségei 
vs. szállítójegy



Kockázatok

• Fakitermelő által vásárolt saját termelésű 
készlet szabályozása

• Nettósítás

• Erdőtervi fatömeg autómatikus  átvétele

• Túl alacsony áron végzett fakitermelés

• Fatömeg felvétel mérnöki módszertana



Kockázat csökkentési jó 
gyakorlat

• Speciális szállítási szabályok saját készlet 
vásárlására

• Elektronikus egységesített 
készletnyilvántartás, tételazonosítással

• Véletlenszerű kiválasztáson alapuló 
keresztellenőrzések



Önellenőrzési  lista és útmutató
DDS –hez és kellő gondosság 

szerinti rendszerhez

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182
/713442/Hazai+DDS+%C3%9Atmutat%C3
%B3.pdf/9aa4244c-143c-4a5b-a111-
cf80cb3f70b7



DEFOR



DEFOR folyamat bemutatása:

Towards deforestation-free commodities and products in the EU 
(europa.eu)



• Ez a tervezet egyértelműen az EU-s környezetvédelmi
jogszabály alkotási hatáskörbe tartozik!

• A tervezet előkészítése és véleményezése során az EU
vámszabályozást is folyamatosan figyelték, az EU
vámszabályozásban és a tagállamok vámeljárások
végrehajtásában érintett szerveinek véleményét
kikérték, e szervek a végrehajtást teljes mértékben
támogatták és megvalósíthatónak tartották a maguk
részéről.



Az új rendelet szerint az EU piacára behozott és onnan kivitt
fatermékekkel szemben már nem csak azok jogszerű eredetét kell
bizonyítani, hanem egy általánosan elfogadott
követelményrendszer szerint azt is, hogy azok nem erdőírtással
nyert területről, vagy nem az erdők degradációjával járó
fakitermelésből származnak. Ennek az általános
követelményrendszernek az elemeit még most egyeztetik, de a
jogszerűségen túl ezek már kifejezetten a fenntartható

erdőgazdálkodás biztosítását célozzák meg.



A rendelet tárgyi hatályát még
egyeztetik, de az EUTR körbe tartozó
fatermékek biztosan benne lesznek
és az előbb említett fenntarthatósági
szempontokat nagy valószínűséggel
nem csak az erdők, hanem a
fásítások esetében is érvényesíteni
fogják.

A Tanács és a Parlament eltökélt a
rendelet elfogadása tekintetében,
így nagy esély van arra, hogy 2023-
ban megjelenik a rendelet, ami
annak 2024. év végi hatályba lépését
eredményezheti. 





Benchmarking
Az EU tagállamokat és a beszállító harmadik országokat az

erdőirtás és degradáció veszélyeztetettsége miatt három
kategóriába kell besorolni, és az egyes kategóriákra a tagállami
hatóságoknak kötelező ellenőrzési számot akarnak
meghatározni.

HU kitart amellett, hogy az EUTR szerinti kockázatelemzés alapú
ellenőrzések elégségesek, de várható, hogy ehhez képest
magasabb ellenőrzési terhet állapítanak meg. Fontos tehát,
hogy a tagállamok és a harmadik országok erdővel, fás
területekkel kapcsolatos jogszabályi környezetét és
gazdálkodási gyakorlatát is vizsgálni és minősíteni fogja a
Bizottság, amely alapján alacsony, közepes és magas kockázati
kategóriába fogja sorolni azokat.



A környezetvédelmi biztos hangsúlyozta, hogy az EUTR és a FLEGT
rendeletek végrehajtása során levont tanulságokra kell építeni.
Véleménye szerint mindenekelőtt a javaslat központi elemeire
kell összpontosítani, amelyek kellően stabilak (pl.: szigorú
nyomon követhetőség, erős kellő
gondosság, teljesítményértékelés).



Ennek megfelelően a rendelet a kereskedői tevékenység során a
fatermékek nyomonkövetésére vonatkozóan egyértelműbb és
részletesebb szabályokat állapít meg, mint az EUTR.
Megvalósulni látszik az az alapelv, hogy a teljes kereskedelmi
láncban nyomon kell követni a fatermékeket, a láncban
szereplők az előttük és az őket követő láncszereplőket
megfelelően tájékoztatni kell az érintett fatermékek
származásáról, a rendeleti előírásoknak való megfelelésükről.

Fontos új kötelezettség, hogy bármely láncszereplő, ha az általa
értékesített fatermékkel kapcsolatban olyan információhoz jut,
mely szerint kétséges annak származása, köteles az őt követő
láncszereplőt ezen veszélyről tájékoztatni, akinek viszont
intézkedési kötelezettsége van a továbbforgalmazás
megakadályozására.



DD Statement

Az EU a behozott és az exportált fatermékekkel kapcsolatban 
minden szállítmányra kiterjedő, tételes bejelentési 
kötelezettséget fog megállapítani. A szállítmányok be- illetve 
kiszállítása előtt egy EU-s informatikai platformra kell feltölteni 
a termék származását és a rendeletnek való megfelelését 
igazoló adatokat . 

A szállítójegy alapú eredetigazolás adattartalma ezeknek a 
követelmények megfelel, a szállítójegy adattartalom és az EU-s 
feltöltési kötelezettség egylépcsős teljesítése érdekében a 
fejlesztési elképzelések kidolgozását a NÉBIH megkezdte.



https://portal.nebih.gov.hu/eutr





2023-ban induló új fejlesztések

• Erdei faválaszték ajánlatok modul
• Lábon álló erdő értékesítési ajánlat modul
• Fásításból fakitermelés bejelentési modul








