Tájékoztató a faanyag kereskedelmi tevékenységet folytatók alapvető
kötelezettségeiről

Amennyiben Ön faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet folytat, tevékenysége
megkezdéséhez a legfontosabb tudnivalókat röviden az alábbiakban foglaljuk össze.
Bejelentkezés a NÉBIH EUTR hatósági nyilvántartási rendszerébe
Amennyiben Ön olyan erdőgazdálkodó, aki kizárólag Magyarország területén végzett
erdőgazdálkodási tevékenysége keretében erdei faválasztékok előállítását és értékesítését
végzi, faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó tevékenysége során jogszerűen használhatja
meglévő erdőgazdálkodói kódját. Ebben az esetben külön regisztráció nem szükséges. (kérjük
az erdőgazdálkodói kódját ne egészítse ki semmilyen plusz jelzéssel, betűkóddal)
Amennyiben Ön piaci szereplő, vagy kereskedő, esetleg mindkét tevékenység végzéséhez
kötődően azonosította magát, a faanyag kereskedelmi tevékenység végzésének megkezdése
előtt elektronikus úton be kell jelentkeznie a NÉBIH EUTR hatósági nyilvántartási
rendszerébe. Ezt az alábbi linkre kattintva teheti meg:
https://upr.nebih.gov.hu/login
A bejelentkezéshez Önnek vagy meghatalmazottjának saját Ügyfélkapuval kell rendelkeznie.
A bejelentkezési rendszert igyekeztünk úgy felépíteni, hogy az értelemszerűen kitölthető
legyen, illetve egy Útmutatót is összeállítottunk. Az Útmutató részletesen vezeti végig az
olvasót a bejelentkezésen, érdemes tehát aszerint haladni, ha valaki elakad a bejelentkezés
valamely lépésénél.

A bejelentkezéshez az Útmutatót itt érheti el:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1138781/%C3%9CPR+haszn%C3%A1lati+%C
3%BAtmutat%C3%B3.pdf
Egyes tevékenységek vagy összetett tevékenységi rendszer esetén felmerülhetnek kérdések
azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán bejelentésre kötelezett tevékenységről van-e szó, és
amennyiben igen, azt milyen tevékenységi körhöz kell sorolni. A választható tevékenységek
és fatermékek listája, kapcsolata az alábbi cikkben és táblázatban található:
https://portal.nebih.gov.hu/hu/-/az-eutr-termekek-es-tevekenysegi-korok-bejelentese-ahatosagi-nyilvantartasi-rendszerbe  a cikkben keresse és tanulmányozza át a táblázatot is

Cégek esetében, ill. amennyiben magánszemélynél meghatalmazott jár el, először a
meghatalmazást kell elkészíteni és postán beküldeni a megadott címre, majd annak
visszaigazolása után (a beérkezést követő 1-2 munkanap) tudja a meghatalmazott személy a
regisztrációt elvégezni.
A regisztrációs adatok beküldését követően 1-2 munkanapon belül Ön, ill. a regisztrációt
elvégző meghatalmazottja elektronikus levélben visszaigazolást kap, amely tartalmazza az Ön
EUTR technikai azonosító számát is. Az EUTR technikai azonosító számot ezt követően
faanyag kereskedelmi tevékenysége során partnerei és a hatóságok felé jogszerűen végzett
tevékenysége egyik fontos hivatkozásaként tudja felhasználni.
Milyen termékekre terjed ki az EUTR szabályozás hatálya?
Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
minden termékre.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/LSU/?uri=celex%3A32010R0995
Szállítójegy használati kötelezettség, tűzifa vásárlói tájékoztató
Amennyiben Ön erdei faválasztékot (hengeres fa, tűzifa, faapríték) vásárol és ad el, ezek
szállításához minden esetben szállítmányonként külön kitöltött, szigorú számadású
szállítójegyet kell Önnek vagy az Ön kereskedelmi partnerének kiállítania. Ez a dokumentum

igazolja a faanyag jogszerű eredetét, amennyiben azt a jogszabályoknak megfelelően tölti ki a
szállítmány vonatkozásában.
Szigorú számadású szállítójegyet a nyomtatvány boltokban lehet vásárolni számla ellenében,
az adóazonosító jel vagy adószám megadásával.  Alábbi szállítójegy egy példa a
nyomtatványboltokban kapható leggyakrabban használt típusra. A jogszabály az
adattartalmat, nem a formát határozza meg.

E nyomtatványokról – a számlatömbökhöz hasonlóan – szigorú számadású nyomtatványok
nyilvántartását is vezetni kell, amelyekhez a formanyomtatvány szintén beszerezhető a
nyomtatványboltokban.
Ezen felül a szigorú számadású szállítójegy nyomtatványtömbök használatának megkezdését
és azok falhasználásának befejezését elektronikusan haladéktalanul be kell jelenteni a NÉBIH
honlapján az érintett nyomtatványsorszámok és a kezdés, valamint a befejezés dátumának

megadásával. Ezt a kötelezettségét úgy teljesítheti, ha belép a hivatalos EUTR tematikus
honlapra: https://portal.nebih.gov.hu/eutr
Itt a baloldalon az EUTR tevékenységet végzőknek címszó alatti SZAKMAI
INFORMÁCIÓK gombot választja:

Ezt követően pedig rákattint a szállítójegy felhasználás bejelentése menüpontra.

A közvetlen eléréshez ezt a linket is használhatja:
http://eutrnyomtatvany.nebih.gov.hu/index.php/464412?lang=hu=
Minden tűzifára kiállított szállítójegy mellé a fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztatót
kell adni, amelyet letölthet és kinyomtathat saját maga számára az alábbi helyről:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/22070/739733/T%C5%B1zifav%C3%A1s%C3%A1rl
%C3%A1si+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3+20160809.pdf/d2d1043a-b86c-45a08f04-7e8e9d3426d4
A faanyag nyomon követéséhez szükséges nyilvántartások
A fatermékek kereskedelmi forgalomban történő nyomon követéséhez, ezáltal az illegális
eredetű fatermékek kiszűréséhez olyan naprakész nyilvántartást kell vezetnie minden
telephelye vonatkozásában, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy Ön kitől, milyen
faterméket vásárolt, azt milyen formában dolgozta fel, mennyi faterméket tárol a telephelyén,
illetve milyen fatermékeket és kinek adott el. A nyilvántartás alapja a fenti fatermékmozgásokat, tárolást, átalakítást igazoló dokumentumok, valamint szükség szerint e
folyamatok és dokumentumok kapcsolatának szöveges ismertetése.
Fontos, hogy minden, az Ön által beszerzett, vásárolt fatermékekhez szerezze be az eredetet,
nyomon követhetőséget igazoló dokumentumokat (szállítójegy, számla stb.).
Minden esetben győződjön meg arról, hogy regisztrált faanyag kereskedelmi lánc szereplőtől
vásárol, ill. kereskedelmi mennyiséget csak ilyen személynek értékesítsen.
Arról, hogy regisztrált faanyag kereskedelmi lánc szereplővel van dolga, itt győződhet meg:
https://portal.nebih.gov.hu/eutr-kereso

Fontos, hogyha az egyes folyamatok során a fatermékek mennyisége, minősége, a fatermék
tulajdonsága és megnevezése változik, vagy más mértékegységben történik a vétel és az
eladás, akkor az ezekhez kapcsolódó átváltási tényezőket is meg kell határozni.
Amennyiben telephelyén más tulajdonában álló fatermék is található, azon kívül, hogy azt jól
elkülönítetten szükséges tárolnia, a nyilvántartásaiban is a saját kereskedelemi tevékenységét
szolgáló fatermékektől jól elkülöníthetően kell feltüntetnie a fatermék tulajdonosának,
rendelkezni jogosultjának adataival együtt.
A leírtakkal kapcsolatban bővebben itt olvashat, illetve csatoltan megtalálja a faanyag
nyomon követéshez alapesetben elégséges tartalmú nyilvántartási minta táblázatokat is:
https://portal.nebih.gov.hu/-/faanyag-nyomon-kovetesehez-alapvetoen-szukseges-adatok
A fentiekben részletezett alapvető fontosságú információkon túl további, témakörök szerint
rendszerezett információt talál az alábbi oldalon:
https://portal.nebih.gov.hu/hu/eutr-szakmai
Amennyiben a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységével kapcsolatban a fentiek
megismerését követően további kérdései maradnak, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi
elektronikus email címen:
eutr@nebih.gov.hu
Munkájához sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy tevékenységével Ön is hozzájárul a
magyar fogyasztók legális kitermelésből származó fatermékekkel való ellátásához, ezzel
pedig a magyar erdők védelméhez!

