Kitöltési útmutató
a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyhez
Kinek melyik rovatot kell kitölteni és mikor?
A szállítójegy 1–5., 7–8., 10. és 12–17. rovat adatait – a szállítójegynek a faanyag szállítója részére
történő átadása előtt – a szállítójegy kiállítójának kell kitöltenie, aki ezen adatok helytállóságát a 23.
rovatban aláírásával hitelesíti, egyúttal a szállítójegy kiállításának, valamint eltérés esetén a 24. rovatban
a rakomány szállításra történő átadásának időpontját feltünteti. A Szállításra átadás rovatban rögzített
időpontot azonban akkor lehet csak hitelesnek elfogadni, ha azt a szállító aláírásával elismeri. Vita
esetében erre vonatkozó megjegyzést a 22. Megjegyzések rovatban lehet tenni. Azon adatok esetében,
amelyek mástól származnak (pl.: kiszolgáltatás helye, szállító pontos megnevezése), az adat
helyességéért az azt szolgáltató tartozik helytállni. Ezekben az esetekben a szállítójegy kiállítójának
kötelezettsége az adatok beszerzésére és feltüntetésére terjed ki.
A szállítójegy 6. rovatában a kiszolgáltatást igazoló nevét és képviseleti jogosultságát a szállítás
befejezését követően, a szállítmány átvételekor, azaz a részére történő kiszolgáltatásakor a
kiszolgáltatást igazoló természetes személynek kell feltüntetnie a szállítójegyen, aki ezen adatok
helytállóságát a 26. rovatban aláírásával hitelesíti.
A szállítójegy 9., 11. rovat adatát, valamint a 25–26. rovatainak dátum és időpont megjelölését azok
ismertté válásával egyidejűleg a faanyag szállítójának kell kitöltenie, és azok hitelességéért, valamint
a szállítmány szállításra történő átvételéért a 24. és 25. rovatban aláírásával vállal felelősséget.
A szállítójegy 26. rovatának kitöltése csak a kiszolgáltatást igazoló természetes személynek és a
faanyag szállítójának az egyetértése esetén lehetséges, mivel az előbbi által megadott kiszolgáltatás
időpontját az utóbbinak kell hitelesítenie.
Amennyiben a nyomtatványon valamely rovatában a rendelkezésre álló hely a megfelelő adatok
feltüntetésére nem elégséges, javasolt a nyomtatvány 22. sorszámú, Megjegyzés rovatban folytatni a
kitöltést.
Minden kiszolgáltatási helyre vonatkozó szállítmány esetében külön szállítójegyet kell kiállítani.

A szállítójegy rovatainak helyes kitöltése
1. Szállítójegy kiállítója: a fakitermelés jogosultja vagy a kitermelt erdei faválasztékkal rendelkezni
jogosult személy, aki EUTR technikai azonosító számmal rendelkezik. A kitöltéskor a technikai
azonosító számmal rendelkező magán- vagy jogi személy nevét kell megadni, és a technikai azonosító
számát is fel kell tüntetni. Minden esetben kitöltendő!
A 23. rovatban Kiállítóként magának az 1. rovatban feltüntetett személynek vagy képviseletre
jogosultjának/meghatalmazottjának aláírása szerepelhet.
Abban az esetben, ha az erdőgazdálkodó kizárólag a gazdálkodása alatt álló erdőből, kizárólag belföldre
és kizárólag erdei faválasztékot értékesít, az erdőgazdálkodói kódját használhatja EUTR technikai
azonosító számként.

2. Vevő: aki a szállított fatermék felett valamilyen jogcímen rendelkezni jogosulttá válik, így elsősorban
annak tulajdonjogát megszerzi. Minden esetben kitöltendő az alábbi két kivétellel!
Amennyiben a faterméket nem a vevő részére szállítják, hanem a szállítójegy kiállítójának
rendelkezése alatt marad, így például annak egyes telephelyei között történik átszállítás, a vevő
adatait nem kell feltüntetni. A vevő technikai azonosító számát abban az esetben nem kell
feltüntetni, ha a vevő nem minősül a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének.
3. Szállításra történő átadás helye: A szállítmány felrakodási helyének címe, helyrajzi száma vagy
erdészeti azonosítója. Több rakodóhelyről történő felterhelés esetén minden rakodóhelyre vonatkozóan
külön szállítójegyet kell kiállítani. A régi nyomtatványon szereplő „Feladás helyé”-nek felel meg.
Minden esetben kitöltendő!
4. Kiszolgáltatás helye: A szállítmány leterhelési helyének címe, helyrajzi száma vagy erdészeti
azonosítója, ahol a vevőnek, vagy a szállítójegy kiállítója képviselőjének a szállítás befejezését követően
a szállító kiszolgáltatja, átadja a szállítmányt. Amennyiben több helyen kerül a szállítmány leterhelésre,
minden kiszolgáltatási helyre vonatkozóan külön szállítójegyet kell kiállítani. A régi nyomtatványon
szereplő „Átvétel helyé”-nek felel meg. Minden esetben kitöltendő!
5. Szállító (fuvarozó): A fuvarozást magánszemélyként végző személynél a nevét és lakcímét,
vállalkozóként végzőnek pedig a vállalkozás nevét és székhelyét kell itt feltüntetni.
A szállítójegy nem feleltethető meg a díj ellenében közúti árutovábbítást végző tehergépjármű
fuvarlevelének, de a felek közti szállítási szerződésben foglaltaktól függően annak mellékletét
képezheti. Minden esetben kitöltendő!
6. Kiszolgáltatást igazoló személy (név, jogosultság): A kiszolgáltatást igazoló természetes személy a
vevő, annak képviseletre jogosultja/meghatalmazottja vagy belső átszállítás esetén a szállítójegy
kiállítója, annak képviseletre jogosultja/meghatalmazottja lehet. Nevét és képviseleti jogosultságát a
szállítmány átvételekor ezen személynek kell feltüntetnie a szállítójegyen. Minden esetben kitöltendő!
7. Szállítójármű/pótkocsi/eszköz rendszáma/egyedi azonosítója: A szállítójármű és vontatmánya
esetén annak rendszámát vagy a szállításhoz használt bármely más típusú eszköz esetében az eszközön
feltüntetett egyedi azonosítóját (pl.: valamely hatósági jelzés, alvázszám, szériaszám stb.) kell
feltüntetni. Amennyiben a fuvarozás során a szállítójegyen feltüntetett jármű és vontatmánya vagy az
egyéb szállítóeszköz szállítmányának egysége valamilyen okból kifolyólag megbomlana, annak okát,
valamint a továbbszállítás módját a megjegyzések rovatban köteles a szállító (fuvarozó) dokumentálni.
Minden esetben kitöltendő!
8. Számla/nyugta/egyéb bizonylat sorszáma: A szállított termék értékesítését bizonyító irat sorszáma.
Kitöltése nem kötelező abban az esetben, ha a szállítójegy kiállításakor még nem áll rendelkezésre.
9. Menetlevél száma: Feltüntetése tehergépjárművel történő áruszállítás esetén ajánlott, de kitöltése
nem kötelező.
10. EKÁER azonosító szám: Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről
szóló miniszteri rendeletben foglaltak alapján töltendő ki. Kitöltése csak akkor hagyható el, ha az adott
szállítmány nem tartozik a rendelet hatálya alá.

11. Kilométeróra vagy üzemóra állása induláskor: Kilométerórával vagy üzemórával rendelkező
jármű esetében kötelezően kitöltendő! A szállítás megkezdésekor a jármű működőképes

mérőeszközének adatait kell rögzíteni. Amennyiben a mérőeszköz nem üzemképes, annak okát és tényét
a megjegyzések rovatban kell feltüntetni.
12. Eredetigazoló dokumentum (műveleti lap / fakitermelés bejelentő / egyéb) hivatkozása a
faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás
és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése
alapján:
Magyarországi forgalomba hozatal vagy Magyarországon a fakitermelés helyéről történő szállítás során
az alábbi dokumentumok azonosítóinak, vagy az azokban szereplő megfelelő adatoknak a feltüntetése
szükséges:






erdő esetében az erdőgazdálkodási műveleti lap vagy az erdei faválaszték előállítását szolgáló
erdei haszonvétel gyakorlására jogosító okirat (erdőgazdálkodó által kiadott gyűjtési engedély,
haszonvételi lap stb),
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,
az Evt. hatálya alá nem tartozó terület esetében a fakitermelés jóváhagyására hatáskörrel
rendelkező hatóság engedélye/hatósághoz megtett bejelentés ettől eltérő esetben az arra
jogszabályban feljogosított személy hozzájárulása, vagy a fakitermelésre vonatkozó
szabályozás hiányában a szállított fa feletti tulajdonszerzést igazoló irat megnevezése és
dátuma, illetve annak megjelölése, hogy a szállítást a fatermék kitermelési helyének
tulajdonosa, jogszerű használója végzi (pl: 2017. dec. 31-i adásvételi szerződés
tulajdonossal/földhasználóval, saját tulajdonú/használatú ingatlanról történő kitermelés)
harmadik országból vagy más tagállamból történő behozatal esetében a megfelelő import
dokumentumok és az exportőri nyilatkozat.

Magyarországon már forgalomba hozott erdei faválaszték forgalmazása során:
Az ügyfél által vezetett azon nyilvántartások (raktárkönyv, készletnyilvántartás stb.) azonosítója,
amelyek a beérkező és kimenő tételek nyomon követésére alkalmasak, valamint tartalmazzák legalább
az ország megjelölése szintjén a fatermékek kitermelési helyét, az erdei faválaszték feletti rendelkezési
jogosultságot megalapozó iratok azonosítóit és a forgalomba helyezők vagy előző forgalmazók adatait.
Az eredet igazolására alkalmas a szállítójegy kiállítójához történő beszállításhoz használt szállítójegy
sorszámának feltüntetése is, amennyiben a beszállított és az eladott fatermék szállítmány egymásnak
megfeleltethető. Amennyiben a fenti nyilvántartás nem áll rendelkezésre, vagy egy, ill. több
szállítójegyhez közvetlenül nem köthető a konkrét szállítmány, legalább az ország megjelölése szintjén
a fatermékek kitermelési helyét, az erdei faválaszték feletti rendelkezési jogosultságot megalapozó irat
típusát és számát, a forgalomba helyező vagy előző forgalmazó adatait kell feltüntetni.
Minden esetben kitöltendő!
13. Szállított termék megnevezése (termékenként külön feltüntetve a minőségét és egyéb ismertető
jegyeit): Választékonként vagy terméktípusonként kell megadni az azok beazonosítására alkalmas
adatokat. Ebben a mezőben lehet feltüntetni a termék minőségével és egyéb ismertető jeleivel
kapcsolatos információkat (pl: I. osztályú bükk fűrészrönk 3,5 m), amely az egyes szállítmányrészek
elkülönítésére, jellemzőinek ellenőrzésére, számbavételére alkalmasak. Minden esetben kitöltendő!
14. Fafaj kód: Az előző pont szerinti egyes terméktételeket alkotó fafajokat kell feltüntetni rövidítve,
az 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet 1. melléklete szerinti fafajok erdőtervi jelével. Tűzifaszállítmány
esetén lehetőség van a Szállított termék megnevezése rovatban „kemény lombos tűzifa”, „lágy
lombos tűzifa” vagy „fenyő tűzifa” megnevezés használatára, azonban ezek esetében is fel kell

tüntetni ebben a rovatban az azokat alkotó minden fafaj erdőtervi jelét! Minden esetben
kitöltendő!
15. Mennyiség tömör köbméterben: Erdei faválaszték térfogat mértékegységeként csak tömör
köbméter vagy űrméter kerülhet feltüntetésre. Tűzifa fogyasztó részére történő értékesítésekor a
szállítójegyen térfogatra történő értékesítés esetén mértékegységként csak tömör köbmétert lehet
megadni, illetve tömegre vagy egyéb mértékegységben (pl. darab, kaloda stb.) történő értékesítés
esetén is vissza kell számolni azt tömör köbméterre.
A tömör köbméter jogszabályi tartalma: külső befoglaló mérete alapján 1m x 1m x 1m élhosszúságú,
100%-os faanyagtartalmú, hézag nélküli, tömör faanyagra vonatkoztatott mértékegység.
Tűzifa fogyasztó részére történő értékesítése esetén a kitöltése kötelező, egyéb esetben akkor, ha
a mértékegységet nem űrméterben vagy tömegben adják meg.
16. Egyéb (tömeg, űrm. stb.) mennyiség, mértékegység: A termék mennyiségét és tömör köbmétertől
eltérő mértékegységét kell feltüntetni tételenként.
Kitöltése kötelező, ha az erdei faválaszték szállítása nem kizárólag tömör köbméterben
meghatározott térfogategységben vagy ha tűzifa esetén fogyasztó részére történik.
17. Tűzifa fogyasztónak történő értékesítésekor a mértékegységek közötti átváltási tényező
számítása: A tűzifa tömör köbméterben kifejezett mennyiségének más mértékegységre való
átváltásához alkalmazott átváltási tényező. Ez alapján adhatóak meg a 15. és 16. pontban szereplő
mennyiségek, mértékegységek. Minden esetben kitöltendő!
18. Tűzifa szállítás esetén tömegmérés helye, Mérlegtanúsító jel/hitelesítési bizonyítvány azonosító
száma: Ha a tűzifa fogyasztó részére történő értékesítése tömegre történik, kötelezően fel kell tüntetni
a tömegmérés helyét. A mérlegelési jegyet csatolni kell, de ha erre nincs lehetőség, akkor a mérlegen
elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítóját kell itt feltüntetni.
19. Árutömeg bizonylat vagy nyilatkozat azonosítója: Ömlesztett árut szállító, 10 tonna össztömeget
meghaladó szállítójárművek esetén alkalmazható. Ilyen árunak minősül az erdei fatermék tekintetében
a faapríték vagy rendezetlenül felterhelt, darabolt és/vagy hasított tűzifa. Az árutömeg bizonylat vagy
nyilatkozat egy önállóan alkalmazandó irat, így annak csak a kiadási sorszámára való hivatkozás
feltüntetése lehetséges ezen a nyomtatványon. Kitöltése nem kötelező.
20. Tűzifa vásárlói tájékoztató a vevő részére átadásra került: Itt kell dokumentálni az igen válasz
egyértelmű megjelölésével a fogyasztó részére történő tűzifaszállítás során, hogy a fogyasztónak a tűzifa
vásárlói tájékoztató átadásra került.
21. Mellékletek (mérlegelési jegy, fuvarlevél, egyéb árukísérő dokumentumok): Itt kell megnevezni
azokat a csatolmányokat, amelyeket a szállítójegy első példányával együtt átnyújtásra kerülnek. Ilyen
lehet például a fuvarlevél, egyéb árukísérő dokumentumok, a rönkfelvételi lap, a 18-as rovat
vonatkozásában a mérlegelési jegy. Kitöltése nem kötelező.
22. Megjegyzések: Minden olyan információt itt kell/lehet feltüntetni, amelyre nincs külön rovat a
nyomtatványon rendszeresítve. Az eredetileg kitöltött adatokban a szállítás folyamán bekövetkezett
változásokat (pl. visszafordulás, meghibásodás miatt átrakodás vagy időkiesés) is itt kell rögzíteni a
vonatkozó rovat sorszámára hivatkozva. Ha valamely rovatba tartozó információk kiegészítése
szükséges, azt is itt lehet megtenni, a rovat számára való hivatkozással együtt.

23. Kiállítás időpontja: A szállítójegy kiállítás időpontjának az minősül, amikor a szállítójegy
kiállítására jogosult az irat kiállítását befejezi. Amennyiben a szállításra átadás időpontja nem kerül
kitöltésre, a szállító a 24. rovat szerinti aláírásával elismeri, hogy a szállítmányt a szállítójegy
kiállításának időpontjában vette át szállításra. Minden esetben kitöltendő!
24.
Szállításra
átadás:
A
szállítójegy
kiállítójának
vagy
annak
képviseletre
jogosultjának/meghatalmazottjának a szállítmány szállító által történő átvételének időpontját kell
rögzítenie, amennyiben az eltér a Kiállítás időpontjától. Kitöltése eltérés esetén kötelező!
25. Szállítás időpontja (az átadás helyéről a kiszolgáltatás helyére): A szállítónak a szállítójármű
tényleges indulása és érkezése időpontját szükséges feltüntetnie. Minden esetben kitöltendő!
26. Kiszolgáltatás időpontja: A szállítás befejezését követően a szállítmánynak a kiszolgáltatás helyén
történő tényleges átadásának/kiszolgáltatásának időpontját kell feltüntetnie a szállítónak. Minden
esetben kitöltendő!

