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Hazánkban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉ-
BIH) Erdészeti Igazgatósága a kijelölt EUTR nemzeti hatóság,
amely az uniós követelményekkel összhangban a hazai fa-
anyagkereskedelmi lánc ellenõrzését végzi. A hivatal szak-
emberei a szabályozással érintett gazdasági szereplõket kép-
viselõ szakmai szervezetekkel együttmûködve alakítják ki a
nyilvántartási és ellenõrzési rendszert. A közös munka során
a NÉBIH február végén kérdõíves felmérést végzett az erdõ-
gazdálkodók és a faipari szereplõk körében. 

Az EUTR-szabályozás
Az Európai Unió az illegálisan kitermelt fával folytatott keres-
kedelem visszaszorítása érdekében alkotta meg az EUTR-sza-
bályozást, az erdõgazdálkodás szabályozására és az erdésze-
ti termékek kereskedelmére vonatkozó (FLEGT) cselekvési
terv részeként.  

Az EUTR-szabályozás alapját képezõ kellõ gondosság
elvének betartásával a jogszabály hatálya alá tartozó gazdasá-
gi szereplõk kötelesek megelõzni az illegálisan kitermelt fa-
anyag és az abból készült termékek uniós piacra kerülését,
amelyet megfelelõ adatgyûjtési, kockázatelemzési, kockázat-
kezelési módszerekkel és intézkedésekkel tudnak megtenni. 

Az EUTR-szabályozás alapján az Európai Unió területén
forgalomba hozott faanyaggal vagy fatermékkel kereskedel-
mi tevékenységet folytató gazdasági szereplõknek adatgyûj-
tést kell végezniük, és megfelelõ nyilvántartási rendszert kell
vezetniük a beszállítóikról és vevõikrõl, a faanyagok eredeté-
nek ellenõrizhetõsége érdekében. Részletes információkkal
kell rendelkezniük azokról a vállalkozásokról, amelyektõl
fát, vagy faterméket vásároltak, illetve azokról, amelyeknek
ilyen termékeket értékesítettek – az erre vonatkozó adatokat
pedig öt évig kell megõrizniük. A jogszabály hatálya a térítés-
mentes értékesítésre is kiterjed.

A kellõen részletes nyilvántartások adatai alapján különfé-
le szempontok szerint mérlegelniük kell, hogy az értékesíté-
si láncba milyen eséllyel kerülhet illegálisan kitermelt fa,
majd a kockázatelemzés eredményétõl függõen hatékony
megelõzõ intézkedéseket kell hozniuk. 

A kellõ gondosság elve szerinti rendszert a gazdasági sze-
replõknek maguknak kell kialakítaniuk és mûködtetniük, il-
letve lehetõségük van már mûködõ rendszereket is igénybe
venni. 

A hazánkban kitermelt és forgalmazott faanyag mennyisé-
ge nemzetgazdasági szinten is számottevõ: 2015-ben össze-
sen közel 7,5 millió m3 volt. Az akár a 0,5 millió m3-es nagy-
ságrendet is elérõ illegális fakitermelés és fakereskedelem az
erdészeti termékek árát számottevõen csökkenti, gazdasági

hátrányt okoz a jogszerûen mûködõ piaci szereplõk számára
és veszélyezteti a lakosság ellátását megfelelõ minõségû fá-
val, fõként tûzifával. A faanyagkereskedelmi lánc átláthatósá-
gának növelése, ellenõrzése az elõzõ problémák elhárításán
túl az erdõk védelme érdekében is kiemelten fontos. 

A kérdõíves felmérés összefoglaló eredményei
Közel kétszázötvenen vettek részt a NÉBIH Erdészeti Igazga-
tósága február végi kérdõíves felmérésében, jellemzõen az
online kitöltési lehetõséget választva. A válaszok 54%-a érke-
zett magán-erdõgazdálkodóktól, 30%-át az állami erdõgazda-
ságok, 16%-a pedig a faipari vállalkozások adták. 

Az EUTR-szabályozásnak megfelelõ hatósági ellenõrzési
rendszer és eljárásrend kidolgozása érdekében a NÉBIH Er-
dészeti Igazgatóságának az volt a célja, hogy a faanyagpiac
lehetõ legtöbb szereplõjének a véleményét megismerje. Kér-
déssorok készültek külön-külön a magán és az állami erdõte-
rületen gazdálkodók, valamint a faipari szereplõk számára,
amelyek a szakmai érdekképviseleti szervezetek közremûkö-
désével jutottak el hozzájuk. A feltett kérdések megválaszolá-
sán túl a kitöltõknek arra is volt lehetõségük, hogy saját ta-
pasztalataikat és javaslataikat megosszák a hatósággal. 

A három célcsoportnak egységesen feltett kérdésekre adott
válaszokból a hatóság szakemberei megismerhették, hogy a fa
és fatermékek piaci forgalomba helyezése során milyen ténye-
zõk okoznak az érintetteknek leginkább problémát, illetve azt,
hogy az uniós szabályozásból fakadó kötelezettségeikrõl mi-
lyen módon tájékozódnának a leghatékonyabban. 

A magán és az állami erdõterületen gazdálkodók 90%-
ának egyaránt jelentõs piaci versenyhátrányt jelent a falopás,
de a faipari vállalkozások 70%-a is errõl nyilatkozott. Az ille-
gálisan forgalmazott faanyag a magán-erdõgazdálkodókat
érinti a leginkább. Mindhárom szektorban közel 90%-ban
gondolják úgy a válaszadók, hogy a külföldrõl behozott fa-
anyag közepes, vagy nagymértékû piaci versenyhátrányt
okoz számukra. A faipari szereplõk érezték a legkevésbé za-
varónak az illegális faanyag-forgalmazás hatásait, de egyúttal
számukra okozza a legnagyobb gondot a külföldrõl behozott
faanyag. A válaszok közötti összefüggések feltárása további
vizsgálatokat igényel.

A vélemények megismerése során kiderült, hogy az EUTR-
szabályozás tudnivalóiról a faanyagpiac szereplõinek a több-
sége elsõsorban az internetrõl tájékozódna. 
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Kérdõíves felmérés a hazai 
faanyagkereskedelmi lánc helyzetérõl

A 2010. október 20-i, 995/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (European Timber Regulation, röviden:
EUTR-szabályozás) tiltja az illegális kitermelésbõl szárma-
zó fa, és az abból készült termékek forgalomba hozatalát az
uniós piacon. A jogszabály meghatározza továbbá a fát és
fatermékeket piaci forgalomba bocsátó faanyagkereske-
delmi lánc szereplõinek a kötelezettségeit is. 
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Az állami erdõgazdálkodók körében a szakmai rendezvé-
nyek és a hatósági tájékoztatók iránti igény fogalmazódott
meg hangsúlyosan, míg a magán-erdõgazdálkodók az erdé-
szeti szakszemélyzet és az oktatási intézmények által végzett
információátadás szerepét emelték ki. 

A hatóság az eddigi szakmai tapasztalatokat és a frissen
szerzett információkat felhasználva, a szakmai szervezetek és a
sajtó segítségével széles körû tájékoztató programot indított,
továbbá az oktatási intézményekkel is közös programok kidol-
gozására törekszik. A NÉBIH honlapján önálló aloldalként, te-
matikusan jelennek meg az anyagok a könnyebb eligazodás
érdekében, az elérhetõ információk pedig az ellenõrzések so-
rán nyert tapasztalatokkal is folyamatosan bõvülnek.

A megkérdezett célcsoportok jellemzõi 
a válaszok alapján 

A magán-erdõgazdálkodók válaszainak elemzésébõl kide-
rült, hogy a válaszadók a kezelt magánerdõk 5-7%-át képvi-
selik. A válaszolók több mint fele (53%-a) konkrét, szövege-
sen kifejtett javaslatot is tett az EUTR hazai mûködtetésével
kapcsolatban, továbbá jelezték a szigorúbb ellenõrzések
szükségességét is. Többen javasolták, hogy az EUTR felügye-
letet ellátó hatóság vegye igénybe más társhatóságok, példá-
ul az állami adóhatóság együttmûködését is. Minden tizedik
hozzászóló megfogalmazta, hogy a tûzifa áfatartalmának je-
lentõs csökkentése és az erdészeti szakszemélyzet hatáskö-
reinek kibõvítése nagymértékben hozzájárulna az EUTR-sza-
bályozás céljainak eléréséhez. 

A válaszadók 96%-a úgy véli, hogy az illegális fakereske-
delem leginkább a tûzifa-forgalmazás esetében jellemzõ. A
fásításokból, szabad rendelkezésû erdõkbõl és egyéb, nem
erdõnek minõsülõ területekrõl végzett fakitermelésekbõl
származó faanyagok elsõsorban tûzifaként kerülnek forga-
lomba. Az ilyen esetekben a fakitermelés engedélyezése és a
felügyelet is sokkal kevésbé szigorú, mint az erdõk esetében.

Ebbõl arra lehet következtetni, hogy ezen területekrõl na-
gyobb kockázattal kerül ki olyan faanyag, amelyet majd ille-
gálisan értékesítenek. 

Az állami erdõterületen gazdálkodók válaszainak döntõ
többségét (91%) az erdõ- és mezõgazdálkodással fõ tevé-
kenységként foglalkozók adták, de érkeztek kitöltött kérdõí-
vek a természetvédelmi (8%) és a vízgazdálkodási (1%) szek-
torból is. A válaszokból kiderült, hogy az állami erdõterüle-
ten gazdálkodó szervezetek számára a hazai a legfontosabb
piac, de a válaszadók 40%-a fontos üzleti partnerként tekint
az uniós tagországokra is. 

Kiemelendõ, hogy a kérdõívet kitöltõk 31%-a rendelkezik
FSC-tanúsítással. Ez a terméktanúsítási rendszer nem biztosít-
ja teljes mértékben az EUTR-szabályozásnak való megfele-
lést. Az állami szektor szereplõi az esetek döntõ többségében
a rendelkezésükre álló informatikai eszközök, szoftverek se-
gítségével vezetik a nyilvántartásaikat. Legtöbbjük (92%) ki-
emelte, hogy az általuk kezelt területeken volt már példa jog-
szerûtlen fakitermelésre, illetve a nagy részük (96%) jelezte,
hogy a készletezett faanyag eltulajdonításával is szembesült
már. A magán-erdõgazdálkodók esetében a kérdéseket meg-
válaszolók 55%-a tapasztalt már illegális fakitermelést a terü-
letein, és 46% számolt be falopásról.

A faanyag szállítását az állami erdõkben gazdálkodók
92%-a végezteti erre szakosodott vállalkozással (szemben a
magán-erdõgazdálkodók válaszainak 57%-os arányával). Az
állami szektor képviselõinek közel a fele (41%) nyilatkozott
úgy, hogy külsõ szereplõ közremûködését is igénybe veszi
az õrzés-védelmi feladatok ellátására, míg ez az arány a ma-
gánszektorban jóval alacsonyabb (14%). 

A faipari szereplõk több tevékenységi formát is megadhat-
tak, ezek alapján három nagyobb csoportba sorolhatók. Fa-
kereskedelmi tevékenységet a válaszadók 69%-a, fafeldolgo-
zási tevékenységet 29%-a, tüzelõanyag-kereskedelmi tevé-
kenységet pedig 26%-a végez. FSC-tanúsítással a kérdéseket
megválaszoló faipari szereplõk mindössze 11%-a rendelke-
zik. A kérdõíves felmérés ezen célcsoportra vonatkoztatva
kevésbé tekinthetõ reprezentatívnak, mint az erdõgazdálko-
dók esetében, ugyanis az összes faipari vállalkozás kevesebb
mint 1%-a válaszolta meg a kérdéssort.  

A megismert információknak is köszönhetõen, reményeink
szerint közös érdekek mentén alakíthatjuk ki az EUTR-szabá-
lyozás nyilvántartási és ellenõrzõ rendszerét. A NÉBIH ezúton
is szeretné megköszönni a válaszadók, a szakmai szervezetek,
így a FAGOSZ, a MEGOSZ, a MERD, a NAK és az OEE, valamint
a Földmûvelésügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium köz-
remûködõ munkáját a felmérés sikeres elvégzése érdekében. 

NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
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