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1. BEJELENTKEZÉS A NÉBIH ÜGYFÉLPROFIL RENDSZERBE
Az EUTR rendszer elérése a Nébih Ügyfélprofil Rendszerének (ÜPR) oldaláról
(https://upr.nebih.gov.hu/login) lehetséges. A bejelentkezéshez ügyfélkapuval kell rendelkeznie az
ügyfélnek/az ügyfél nevében eljáró személynek.
A belépést követő képernyőn tudja kiválasztani, kinek a nevében kíván ügyet intézni:
Meghatalmazó kiválasztása

ft

>

Súgó
Az alábbi ablakban kiválaszthatja , majd a "Tovább" gombra kattintva beállíthatja , hogy saját jogon , meghatalmazottként vagy
cégképviselet alapján szeretne eljárni. A meghatalmazások kezelése a Meghatalmazás menüpontban érhető el. Az ügyintézés
során ön bármikor válthat meghatalmazó!, vagy átválthat cég képviseletre a képernyő jobb sarkában található "Meghatalmazó
váltása" gombra kattintva.

® Saját nevemben járok el

O Meghatalmazó nevében járok el

O Cégképviselet alapján járok el

-•~·

D Megértettem , hogy a későbbiekben hol lehet meghatalmazó! váltani, így kérem többé ne jelenjen
ablakl
Mégsem

Meghatalmazás

meg minden belépésnél ez az

Faany_l!g kereskedelmi lánc

Ha nem a saját nevében jár el, akkor megfelelő meghatalmazással kell rendelkeznie attól, akinek a
nevében el kíván járni.
A meghatalmazások létrehozásával, kezelésével, az ÜPR használatával kapcsolatos részletes Útmutatót
itt érheti el. Az ÜPR belépéshez és a meghatalmazás elkészítéséhez itt talál oktatóvideót.
Szállítójegy, ill. műveleti lap bejelentése „EUTR – Faanyag kereskedelmi lánc (általános
meghatalmazás)” és „EUTR – Nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek használatával
kapcsolatos ügyek”, ill. „EUTR – Nyomdai úton előállított, szigorú számadású műveleti lapok
használatával kapcsolatos ügyek” típusú meghatalmazással, erdei faválasztékok készletének
bejelentése pedig az általános meghatalmazáson túl „EUTR – Erdei faválasztékok készletének
bejelentésével kapcsolatos ügyek” típusú meghatalmazással végezhető.
Cégek esetében a cégképviseletre jogosultnak nem szükséges külön meghatalmazás, mivel a Nébih
rendszere e jogosultságot – a cég azonosítása után – a cégjegyzékből átveszi. Ilyenkor a „Cégképviselet
alapján járok el” opciót kell választani a fenti képernyőn, majd a megjelenő ablakban megadni a cég
azonosításához annak valamely, a képernyőn bekért adatát, pl. a cég adószámának első nyolc
számjegyét.
Meghatalmazás kiválasztása, ill. a cégképviseletes azonosítás után a meghatalmazó, ill. a képviselt cég
neve fog beállítódni az ablak jobb felső részén meghatalmazóként:

[l é bjh
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Bejelentkezett oartner
Meghatalmazo:

I Andras (AA585 ~

~ r lstvan(AA595~ ---- )

Meghatalmazó váltás

)

e~
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A meghatalmazással rendelkező meghatalmazókat és a cégképviseletes azonosítással kiválasztott
céget az EUTR rendszeren belül is be tudja állítani, közülük a beállított helyett másikat tud választani.
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2. BELÉPÉS AZ EUTR FELÜLETRE
Az EUTR rendszer közvetlenül elérhető az ügyfélkapus bejelentkezés és a meghatalmazó-kiválasztás
után megjelenő ablak jobb oldalán található „Faanyag kereskedelmi lánc” csempére kattintva:

t'l ébih

IT\,

•

V

BeJelentkezettpartner: ~

--

.Qg~lntézés és felüg~eleti díj
bevallás

Meghatalmazások
dokumentumai

Az. Ogykatalógusban szakterületek szerinti

Megtekintheti
és
letöltheti
meghatalmazások dokumentumait.

csoportosításban megtalálja az intézhető
ügyek
leírását,
az
ügyintézéshez
szükséges
információkat,
formanyomtatványokat. Az. elektronikusan
intézhető
ügyeket közvetlenül innen
indithatja.
Tájékoztatjuk Partnerünket, az ügyintézés
megkezdésével Ön kijelenti , hogy a NÉBIH
vonatkozó Adatkezelési táiékoztatö@:
elolvasta, annak tartalmát megismerte és
megértette.

1András(AA585 ~ l )

& ldözar 2955

0

Az. Egységes Nyilvántartási és Az.onositási
Rendszerben (ENAR) történő ügyintézést
éri el ebben a menüpontban. A cimre
kattintva az ENAR felületére jut, ahol a
haszonállatokhoz kötődő ügyintézést tudja
elinditani.
Tájékoztatjuk Partnerünket, az ügyintézés
megkezdésével Ön kijelenti, hogy a NÉBIH
vonatkozó Adatkezelési tájékoztató@!
elolvasta, annak tartalmát megismerte és
megértette.

Meghatalmazás
E llenőrizheti
a
Hivatalunknál
tárolt
személyes
adatait, tájékozódhat
az
adatmódosítás
lehetöségelröl
és
adatmódosítását
elektronikusan
Is
elindíthatja. A könnyebb kapcsolattartás
érdekében
elérhetőségeit
bármikor
frissítheti.

Ha más nevében kiván ügyet Intézni, itt
készíthet új meghatalmazást, követheti
meghatalmazasal
állapotváltozásait,
módoslthatja , törölheti azokat.

Innen e
es edelemhez
kapcsolódó regisztrációs, adatszolgáltatási
és bejelentő felületeket, valamint a T0zifát
Okosan alkalmazás rögzltö felületeit.
Tájékoztatjuk Partnerünket, az ügyintézés
megkezdésével Ön kijelenti, hogy a NÉBIH
vonatkozó Adatkezelési táiékoztatóiát

(Az EUTR felület az ügykatalógusból is elérhető, ahol részletesebb információkat is talál az egyes
ügytípusokat érintően.)
Az EUTR felületre belépve elsőként ellenőrizze a fejlécben a „Meghatalmazó:” felirat mellett ki szerepel
meghatalmazóként. Ha nincs meghatalmazása más személytől/szervezettől, a legördülő lista nem
jelenik meg. Amennyiben Ön meghatalmazója nevében kíván eljárni, a fejléc legördülő listájából
válassza ki azt a meghatalmazót, akinek a nevében ügyet kíván intézni (ha ezt az ÜPR-ben már nem
tette meg).
~
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= Menü

I

Üdvözölj ük Varga István Károly!

1

Meghatalmazó:

Varga István Káro ly

Varga István Károly
Ta rkó Lá szló Vilmos
ERKO MIX Keres kedelm i és
Szolgáltat ó Kft.
Konde nz Max Trade
"kényszertörlés alatt" Kft .
Bársony Zoltán Dávid
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3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A képernyő felső sorának jobb oldalán időzár található, amely a belépés után 30 percről indulva
visszaszámlál. Ha az oldalon tevékenységet végez, az időzár automatikusan meghosszabbodik 30
percre. Ha nem használja az oldalt, az időzár letelte előtte 10 perccel rákérdez a rendszer arra, meg
kívánja-e hosszabbítani az időzárat. Ha nem hosszabbítja meg az időzárat, akkor annak letelte után a
rendszer automatikusan kilépteti.
-

nebih

= Menu

UdvozolJuk -

Meghatalmazó

~

~

-

C
• K1lepes

Nyomtatványtömbök

A Menüben az egyes alrendszerekhez tartozó felhasználói kézikönyvek, segédletek elérhetők a Menü
utolsó pontjában.
A képernyő alján található „úszómenü” tartalma a kiválasztott funkciónak, feladatnak megfelelően
változik:
lapok lzimll I t&'nbbmi:

....

A nyomt■Mn)ltl!mb e ls~ lapja lütöttfffflelc dátuma:

A nyomlaMlnytC(nb utolaó kit!!ltatt l■pj-'nak kitöhhi
dáluma:

0

A rögzítő felületeken halványan megjelenő funkciógombok adott műveletnél, viszonylatban nem
használhatók, ill. egyes esetekben (pl. Mentés, Művelet véglegesítése) csak akkor válnak elérhetővé,
ha a szükséges adatok hiánytalanul megadásra, kitöltésre kerültek.
Ha a megjelenő oldal tartalma nem fér ki egy képernyőre, és az első képernyőnyi tartalomról már
tovább görgetett, akkor a jobb alsó sarokban megjelenő
gombbal tud az oldal tetejére ugrani
görgetés nélkül.

4. SZÁLLÍTÓJEGY ÉS MŰVELETI LAP TÖMB BEJELENTÉSE
A nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy, műveleti lap és műveleti lap tömbök
használatának megkezdését a használat tényleges megkezdése előtt és használatának befejezését
haladéktalanul elektronikus úton be kell jelenteni.

4.1. MŰVELETI LAP / SZÁLLÍTÓJEGY VÁLASZTÓ
Az EUTR rendszerbe történő belépést követően a bal felső sarokban található „Menü”-ből a
„Nyomtatványtömbök” → „Szállítójegyek” vagy „Műveleti lapok és pótlapok” menüpontra kattintva
érhető el a nyomtatványtömb-bejelentés.

5
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Jogosultságtól függ, hogy a felhasználó mely funkció(ka)t éri el a Szállítójegy / Műveleti lap közül.
Amennyiben a következő képernyő fogadja az egyik funkció kiválasztása után, Önnek nincs
jogosultsága a választott funkcióhoz. Ennek oka lehet az, hogy Ön vagy azon személy, akinek nevében
eljár, nem regisztrált faanyag kereskedelmi lánc szereplő (erdőgazdálkodó) / jogosult erdészeti
szakszemélyzet, vagy meghatalmazása nem terjed ki ezen bejelentések megtételére.
fi

bih

~

Menü

Szállítóiegy

UdvozolJukKovócsGézol

Meghatolmozo

-

T~•t••h~ntN. CVU~oor-ohu

~

ma

t•

Kilépés

Múveletl lap

Figyelem!
Kovács Geza nem jogosult, vagy nem érvényes meghatalmazó az adott feluleten muveletek elvegzéséhez..

El
A Szállítójegy / Műveleti lap funkciók közötti váltás a bal felső részen található fülek segítségével is
lehetséges. A megjelenő oldalon a korábbi bejelentések tekinthetőek meg, a legfelül található mezők
a megjelenő találatok szűrésére alkalmasak. Az egyes szűrési feltételek egymással kombinálhatók.

Szállítójegy

Műveleti lap

Szállítójegy tömbök
Keresés
SOrszám betúkód:

Első lap

Nyomtatvány lap sorszáma:

Vt~só kitöltött lap kltöhésének dátuma:

Tömb állapota:

Kerem valasszon

kitöltésének dátuma:

Használat megkezdése bejelentésének
dátuma:
Használat befejezése bejetentésének
dátuma:

Nébih ügyazonositó:

Nyomtatványt be}etent6 s z ~ neve:

Tömb lapjainak száma:

A bejelenten tömbök lezárásához és továb~ müveletekhez kattintson a tömb sorára, majd alul a . Megnyitás· gombra.

HfüdMIMWéi

6

El
El
El
El

4.2. ÚJ SZÁLLÍTÓJEGY NYOMTATVÁNYTÖMB BEJELENTÉSE

Szillít~

MUveletl lap

Szállítójegy t ömbök
Keresés
Sorszam twruköd·

Bsó lap kitöhésooek datt.ma·

Nyomtatvar,y lap sorszima·

lholsó kitöltön lap kitöhesenek daruma·

Tombill11pot11:

K~m vélasu:on

•

a
a
a
a

Hesznilal meglreldé:.e bejelentéséodi; ditume:

..

Nébih ügyazonosító:

Hasznilat befejezése bejelentésének diltuma:

Nyomtatványt beje!ootö személy neve:
Tomb lapjainak szarna:

IW&i&diSE
A ~lentett tömbök lezánis.ához é$ tovébbi mú11e~~hez kattintson a tömb $Ol'áre. majd alul a .M ~ s · gombfa.

Sorszám betukód :

Tipusbetükód :
FA
FA
FA

,.

••
••
••

Kezdösorsziim :

••

Zárósorszim :

Tömb illapota :C

Használat megkezdése
befelentésének dátuma :
2020-03-31

0000050

Lezin

0000226

0000250

BeJeleritett

2020-03-31

0000251

0000275

Bejele111en

2020-03-31

0000276

0000300

Bl!jelenletl

2020-03-31

0000026

Használat befejezése
bejelentHéoek dim.ma :
202().QJ.]1

6§51:blliéi~
Új szállítójegy nyomtatványtömbök bejelentése a szállítójegyek képernyő alján megjelenő úszómenü
„Új tömb” gombja segítségével lehetséges. A gomb csak akkor kattintható, ha egyik, korábban
bejelentett nyomtatványtömb sor sincsen kijelölve. A kijelölés megszüntetéséhez kattintson újra a
kijelölt tömb sorára.
A szállítójegy nyomtatványtömbök bejelentésének folyamata a következő:
1. Az „Új tömb” gomb kattintása után megnyílik a bejelentő felület. Az első 6 sorban a
bejelentéstervezet alapadatai jelennek meg, ezek nem szerkeszthető mezők.
2. Először meg kell adni az ELSŐ bejelenteni kívánt nyomtatványtömb első és utolsó lapjának
betűjelét és sorszámát. Az „FA” előtag a rendszer által megjelenítve szerepel, azt nem lehet
szerkeszteni. Az első mezőben szükséges megadni a kétjegyű betűkódot, majd az azt
követőben a hétjegyű sorszámot.
Szállítójegy részletei
Használat megkezdese bejelentésének diltuma:

2021 -09· 1 5

Használat beíejezése bejelentésének dátuma:
Utolsó mU11elet dátuma:

Nyomt atványt klállító neve:

Kovács Géza

Nyom tatványt kfállító FELJR kódja:

AA1775356

Nyomt atványt bej elentó szeméty neve:

Kova<: sGéza

(Az elsó) nyom tatványtömb elsó lapjának
sorszáma:
(Az elsó) nyomtatványtömb utolsó lapj á
sorszám a:

k

Lapok száma a tömbben:

Tömbök együttes bejelentése folytonos

sorsZIÍmtartománnyal:
Bejelenteni klvánt összes tömb száma (több
tömb esetén):

A

3. Továbbá szükséges megadni a bejelenteni kívánt nyomtatványtömb lapjainak (a tömbben
található sorszámok) darabszámát ellenőrzésképpen. A legtöbb nyomtatványtömb 25
szállítójegyet tartalmaz. Maximum 50 darab nyomtatványt tartalmazó tömbök bejelentése
lehetséges, ennél nagyobb tömbök elkészítésére a Nébih nem adott ki sorszámtartományt.
7

4. Amennyiben csak egy tömböt kíván bejelenteni használatra, ugorjon a 6. pontra. Ha több,
folytonos sorszámtartományba eső tömb bejelentését kívánja elvégezni, pipálja be a „Tömbök
együttes bejelentése folytonos sorszámtartománnyal” jelölőnégyzetet. Ez opcionális
lehetőség, kiválasztásakor figyelmeztetés jelenik a sorszámtartomány folytonosságára
vonatkozóan, amely az ablak jobb felső sarkában található „x”-szel zárható be. Fontos! Több
tömb bejelentésekor is az ELSŐ tömb első és utolsó sorszámát kell megadni!
5. Amennyiben aktiválja a jelölőnégyzetet, adja meg a bejelenteni kívánt, folytonos
sorszámtartományba eső nyomtatványtömbök darabszámát (a darabszámba beleértve az
elsőként, sorszámokkal megadott tömböt is). Ha a bejelenteni kívánt nyomtatványtömbök
sorszámtartományai nem folytonosan követik egymást, a nyomtatványtömbök csak több,
folytonos sorszámtartományra bontott, különálló bejelentésben jelenthetők be!
Ha azt tapasztalja, hogy a folyamatos sorszámtartományba eső tömbök kötési hibásak, azaz a
tömbök lapszámai nem egyeznek meg, egyes tömbök egy lappal kevesebbet tartalmaznak, az
azokat követő tömbök pedig eggyel többet, akkor bejelentheti ezeket a tömböket együttesen,
de a hibás tömbök sorszámadatait legkésőbb a tömbök használata befejezésének bejelentése
előtt javítani szükséges a „4.6. Bejelentés módosítása” pontban leírtak szerint.
6. A szállítójegy nyomtatványtömb(ök) bejelentése a képernyő alján megjelenő úszómenü
„Bejelentés véglegesítése” gomb kattintásával lehetséges.
7. Ezután ellenőrizheti a megjelenő felületen tömbönként külön, hogy a bejelenteni kívánt
nyomtatványtömb(ök) adatai helyesek-e. (Több tömb együttes bejelentésekor tömbönként
külön sor jön létre.) A bejelentést a „Jóváhagyás” gombbal véglegesítheti. Ezt követően külön
a meghatalmazó és külön a meghatalmazott elektronikus tárhelyére (https://tarhely.gov.hu,
ill. cégkapu) tájékoztató levelet fog kapni a bejelentés tényéről, annak adatairól. A tájékoztató
levél letöltését az itt található oktatóvideó szemlélteti. A tömb „bejelentett” állapotba kerül.
tömbök áttekintése

ójE

. .
Típus
Sorszám
Rendszerazonosito[s;kölderidö tömbök littekintéw kód

Kezdó

Záró

sorszám

sorszám

ála1

álat

NÉBIHEUTR20062600001

FA

BB

2000076

2000100

NÉ8IHEUTR20062600002

FA

BB

2000101

2000125

A(z) FA·BB-2000101 • FA·BB-2000125
tartomány nem ütközik az adatbázisban
található állománnyal.

NÉBIHEUTR20062600003

FA

BB

2000 126

2000150

mC

atv
tatv
tatv

Üzenet

A megadott sorszámtartomány átfedésben
van következő tömbbel: (FA-BB-2000076 - FABB-2000100)

~

A(z) FA·BB-2000126 · FA·BB-2000150
tartomány nem ütközik az adatbázisban
található állománnyal.

A(z) FA·BB-20001 51 · FA·BB-2000 175
tatv

NÉBIHEUTR20062600004

FA

BB

2000151

2000175

tartomány nem ütközik az adatbázisban
található állománnyal.

NÉBIHEUTR20062600005

FA

BB

2000176

2000200

tartomány nem ütközik az adatbázisban

tatv

A(z) FA·BB-2000176 • FA·BB-2000200
szii

található állománnyal.

e

Dz ' •

mt

,.,
.., BeJelentes vegleges1tese

-

H&i:H+MIIIIII

Amennyiben a bejelenteni kívánt egyedi sorszámtartományt más valaki már (tévesen) bejelentette
használatra, az ellenőrző felületen igazoló kép feltöltését kéri a rendszer a jobb oldali oszlopban.
A feltölteni kívánt képnek a tömb beszerzését igazoló számla vagy a tömb egy oldalának fényképét,
másolatát kell tartalmaznia. A feltöltött kép utólag is megnyitható a nyomtatványtömb
részleteinek megtekintésekor a „Feltöltött igazoló file:” hivatkozására kattintva. Ehhez a böngésző
beállításaiban engedélyezni szükséges a felugró ablakokat.
A „Jóváhagyás” gombra kattintva a sorszámtartomány-ütközésben érintett nyomtatványtömb(ök)
„admin által jóváhagyásra vár” állapotba kerülnek, és az átfedés elbírálásra a Nébih felé
8

továbbítódik. Ezt követően néhány munkanapon belül a bejelentés elbírálásra kerül az átfedéssel
érintett másik fél bevonásával, és erről hivatalos értesítést kap elektronikus tárhelyére. Az érintett
tömb(ök) bejelentésének jóváhagyásáig semmiképpen ne kezdje meg a tömb használatát.
Ha mégsem szeretné bejelenteni a nyomtatványtömböt, megszakíthatja a folyamatot a „Vissza”
gombbal, a teljes rögzítést pedig a visszatérés után a „Mégse” gombbal. A bevitt adatok elvetése
előtt a rendszer erről még megerősítést kért:
Megerősítés

A

Biztosan megszakítj a a

nyomtatványtömb(ök) bejelentését?

HH:Filé:F
4.3. ÚJ MŰVELETI LAP / MŰVELETI LAP PÓTLAP NYOMTATVÁNYTÖMB BEJELENTÉSE
A műveleti lap / műveleti lap pótlap nyomtatványtömb bejelentésének folyamata közel azonos a
szállítójegy nyomtatványtömbök bejelentésével. A folyamat a „Műveleti lap” fülről indítható az „Új
tömb” gombra kattintva, mely a képernyő alján megjelenő úszómenüben található.
Műveleti lapot csak jogosult erdészeti szakszemélyzet vagy műveleti lapra vonatkozó
meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja tud bejelenteni, szakirányító vállalkozás nem. Ha a
műveleti lap tömböt a szakirányító vállalkozás szerzi be, akkor dokumentálni szükséges annak átadását
azon szakszemélyzetnek, aki a tömbből a műveleti lapokat ki fogja állítani a szakirányító vállalkozás
nevében, és utána ő fogja tudni bejelenteni a tömb használatának megkezdését (és befejezését). Az
átadott tömbből természetesen csak a szakirányító vállalkozás tevékenysége körében állíthat ki
műveleti lapot a szakszemélyzet, más tevékenységéhez nem. A szakirányító vállalkozás kérheti a
bejelentés megtétele visszaigazolásának bemutatását a szakszemélyzetétől.
A bejelentés során egyetlen különbség a szállítójegyekhez képest, hogy az első kitöltendő mezőben ki
kell választani, hogy „Műveleti lap” nyomtatványtömböt vagy „Műveleti lap pótlap”
nyomtatványtömböt kíván bejelenteni. Ennek függvényében a nem szerkeszthető betű előtag M vagy
P értéket vesz fel. A folyamat a továbbiakban megegyezik a szállítójegy nyomtatványtömb
bejelentésével.
Műveleti

lap /

Műveleti

lap pótlap:

Nyomtatványtömb első lapjának sorszáma:
Nyomtatványtömb utolsó lapjának
sorszáma:
Lapok száma a tömbben:

4.4. KORÁBBI BEJELENTÉSEK MEGTEKINTÉSE
A „Szállítójegy tömbök” és a „Műveleti lap / Műveleti lap pótlap tömbök” felületen is a korábban
bejelentett nyomtatványtömbök kereső felülete jelenik meg a képernyő felső részén. A kereső mezők
segítségével lehetősége nyílik leszűkíteni a megjelenő nyomtatványtömbök listáját
•
•

sorszám,
tömb állapota (bejelentett, lezárt, admin jóváhagyásra vár),
9

•
•
•
•
•
•
•

Nébih ügyazonosító,
nyomtatványt bejelentő személy,
tömb lapjainak száma,
első lap kitöltésének dátuma (egyedi érték vagy intervallum megadása),
utolsó kitöltött lap kitöltésének dátuma (egyedi érték vagy intervallum megadása),
használat megkezdésének dátuma (egyedi érték vagy intervallum megadása),
használat befejezésének dátuma (egyedi érték vagy intervallum megadása)

alapján. A találati lista a megadott paraméterek szerint automatikusan szűkül, az egyes paraméterek
egymással kombinálhatók.
Muveleh la;,

Száltitójew

Szállítójegy tömbök
Keresés
Sorsum betűkód:

a
a
a
a

Els6 189 khöhhenek dátuma:

8B

U!ols6 kitölt&tt lap kitöltéúnek d.6ttrn11:

Nyomtatvány lap sorsz.6ma•

TOO'lbinapota:

HasZMlat megkezc!He bejelentHfflf!I{ dituma:

Lezárt

Nebíh Ogyazonoaító:

HHZNllat befejezése bejelentnéneltdátuma:

Nyomtatv6nyt beie,lent6szeme,r,eye:

TOO'lblapialnllkszima:

25

Sorszám betükód ;

T1pusbetukócl ;

Kezdósorszám ;

••

FA

••
••
••
••
••

FA
FA
FA
FA
FA

Tómb állapo1a ;

ZárÓSOfSZám ;

Használat megkezdése
bejelentésének cláluma ;

Használat befe,ezése
beteleotésének dáti.rna ;

0000026

0000050

Lezárt

2020-03-31

0000076

0000100

Lezárt

2020-03..Jl

2020-03-31

0000126

0000150

Lezárt

2020-03-31

2020-05,14

0000476

0000500

Lezárt

2020-03-31

202<>-04-09

0000051

000007'

Lezárt

2020-03-31

2020-03-31

2000001

2000025

Lezárt

2020-03-31

2020-03-31

n

,• .

2020-03-31

Célszerű a „Nyomtatvány lap sorszáma” mező alapján keresni, begépelve a keresett tömb bármelyik
oldalának sorszámát (az FA-AA azonosító utáni rész). Ha arra kíváncsi, mely bejelentett tömbjei
vannak használatban, a „Tömb állapota” mezőben válassza ki a „Bejelentett” opciót, és csak a
folyamatban lévő tömbjei fognak megjelenni a listában.
A „Keresési feltételek törlése” gomb segítségével minden kereső mező alapállapotba kerül, és az összes
nyomtatványtömb látható lesz a listában.
A dátumérték vagy -intervallum megadása a dátum mezőbe kattintva lehetséges. Intervallum
megadása esetén a megjelenő naptárban az első kattintással az intervallum kezdő, a második
kattintással az intervallum záró értékét tudja megadni, a két kattintás között tud lapozni az évek és
hónapok között is. Ezt követően a naptár bezárul, ha a felületen egy tetszőleges pontra kattint a
naptáron kívül, és a dátum mezőben megjelenik a kiválasztott dátum vagy dátumintervallum.
Szál~tójew

M\h'eleti lap

Szállítójegy tömbök
Keresés

Nyomtat'llllliny lap aorsz6ms:

a
a

llols6 ldtöltött lap kitöltésklek d.61uma:

nmb.illapota:

HesZMla1 megkezdue b$1efltéaének d.itJma:

Lezii1

Neoin ugyazonos1ó:

~1hs 2020 "

NyomtaMnyt be,elent6 12emtfy neve:

H1!;

nmb lap.alnek széma:

20 11

FA

FA

$MC1

PSZ'oV

25

Ti~us belütód ;

"
"

1C1

2020-03-31-2020-04.15

11111zna1a1 beteiezeae bete(entésenek Clí tt.ma:

s«sz.im tetUkód ;

••
••
••
••

Kezd6$0Jszám ;

TomtiállaJ)Ota ;

Záró sorszám ;

OOOOC26

0000050

Lezárt

OOOOC76

OOOll llO

Lezart

0000126

OOOll 50

Lezárt

0000476

000)500

Lezárt

10

Haz
bejelef27
2020-03-3

"

22

,.

:::::--2020-03-31

23 24

30

2S

26

aszlraat befe,?zése
lefitésének dá'.uma ;

>31

Bill "'
)-1 4
2020-04-09

Ha valamelyik, korábban e-mail-lel visszaigazolt bejelentését nem találja, kérjük, hogy a hibát az
eutr@nebihgov.hu e-mail címre jelezni szíveskedjen!

4.5. NYOMTATVÁNYTÖMB HASZNÁLATÁNAK BEFEJEZÉSE, NYOMTATVÁNYTÖMB LEZÁRÁSA
Nyomtatványtömb használatának befejezését abban az esetben kell bejelenteni, ha a tömb lapjai
beteltek, a tömb használatát befejezte, vagy egyéb ok miatt nem kerül(het) felhasználásra további lap
a tömbből. A bejelentést a lezárást eredményező ok bekövetkezte után haladéktanul meg kell tenni. A
lezárás nem vonható vissza utólag. Egy bejelentésben egyszerre egyetlen nyomtatványtömb zárható
le. A lezárással a tömb „lezárt” állapotúvá válik.
Csak már használatra bejelentett, „bejelentett” állapotú tömb zárható le. Ha nem jelentette be a
lezárni kívánt tömböt, akkor először a használat megkezdésére vonatkozó bejelentést (új tömb
bejelentése) kell elvégeznie a 4.2-4.3. pontokban leírtak szerint.
Nyomtatványtömb használata befejezésének bejelentéséhez kövesse az alábbi folyamatot:
1. A korábban bejelentett nyomtatványtömbök közül (a listában lapozva vagy a képernyő Keresés
részében szűrőfeltételt megadva, pl. a „Nyomtatvány lap sorszáma rovatba a tömb bármelyik
sorszámát beírva) keresse meg a lezárni kívánt, bejelentett állapotú tömböt.
2. Kattintson a tömbre (a tömb sorára), majd a lista alatt megjelenő „Megnyitás” gombra.
zállftótegy

MOYeleti lap

Szállítójegy tömbök
Keresés
E lső

Sorszám betükód:
Nyom1atvány lap sorszáma:

1599826

TOmb állapota:

Kérem Ytilasszon

a
a
a
a

lap kitöh.ésenek dáwma:

Utolsó kitOltOn lap kit6 h é$ének: dá1uma:

Haszmila l megkezdése bejelentésének dtituma:

Nébih Ogyazonosftó:

Has;málal beíeje;i:ése bejeleolésének dáluma:

Nyomtatványt bejele ntő szeméfy neve:

TOmb lapjainak sz3ma·

Tipus beh'.ikód :
FA

Kezdő

Sorszám betUkód
AA

1599826

so,szám :

lomb állapota :

Záró !IOISZám :
1599827

a,

HM#lfM
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BeJelentett

,a •

Használat megkezdke
beJelentésének d1lluma :
2020-1 1 26

Használat bf

3. A megjelenő képernyő alján kattintson a „Lezárás” gombra.
Szállitójegy részletei
No&bih Ogyazonoshó:

Hasm6181 megkezdne bejelffltésfflet d6tuma;

NÉIW-if:UTR20112600001

-

e.;e,,.....,

T6mb"'8pola:
T ~ be;elenthe rnódosftnf1t keriltl-.:

Todbbi módosll.bi~szitna:

Nyomtatv6nyt kiáll/tó MYe:

Kodcs6'za

Nyomtarv6nyt kiálll!:6 techníni azonosll6 12'ma:

AA1nS358

Nyomtatvanyl bejelem6szem8ynew-:

Kodcs6'za

2020-11-2613:20

Hasm61a1 befeiezhe bejetentésfflff: d6tuma:

Utolsó mu'telet diituma:

2020-11"2613:20

Nyomtatv6nyl leútós~neve:

lapot száma a tömbben:

~-

a
a

A nyomtatdnytömb@'ls<'i lapta kit61t~ d . i t -

A nyomtatdnytomb tilotaó khöltön ~ kitöll~si dátuma:

4. Felugró ablakban megjelenik „A nyomtatványtömb utolsó kitöltött lapja megegyezik a
nyomtatványtömb utolsó lapjával?” kérdés.
• Amennyiben a nyomtatványtömb
Megerős ítés
összes lapja kitöltött, a felugró
A A nyomtatványtömb utolsó kitöltött lapja
ablakban kattintson az „Igen” válaszra.
m egegyezik a nyomtatványtömb utolsó lapjával?
• Amennyiben a nyomtatványtömb
teljes egészében nem került kitöltésre,
HH:F i=FM::F
kattintson a „Nem” gombra.
Kitöltéssel megkezdett, de lerontott szállítójegy is kitöltöttnek minősül.
A választás után megjelenik a lezáráshoz szükséges adatokat bekérő oldal:
Szállítójegy részletei
Nébih ügyozono~ító:

l'ÉBIHEUTR2003310000?

HO$Zn;51at m cgkczdé::Jc bejelentésének dátum.:i:

Tömb állapota:

Bejelentett

Haszn.ilat befejezése bejelentésének diltuma:

Tömb bejelentése módosításra került~:

Nem

Utolsó múvelet dátuma:

Tnvállbi módositási lehetfü:egek sz.ama:

2

Nyomtatvanyt kli:illltó neve:

Kové1cs Géza

Nyomtatványt kiállitó technikai azonosító száma:

AA1775358

Nyomtatványt bejelentő személy neve:

Kov6cs Géto

2020 03 31 09:57

2020-03-31 09:57

Nyomtiltv.inyt lezáró ::izcmCly neve:

Nyomtatványtömb elsó lapjának sorszáma:

Nyomtatvanytomb utolsó lap1anak sorszama:

A

BB

OOO

BB

000.::S

Lapok stáma a tömbben:

Nyomtatványt lezáró személy neve:
A nyomtatványtőmh első lapja kilöltésen~t
dátuma:

A nyomtatvanytömb utolcó kitöltött lapjának
kitöltési dátuma:

~

~

~
.., Mm1P Pt VP(JIP(JP!slfPSP

d'ttfüi

u;;.w

5. Amennyiben az „Igen” választ kattintotta, a nyomtatványtömb első lapjának kitöltési dátumát
és a nyomtatványtömb utolsó lapjának kitöltési dátumát szükséges megadnia a naptár
segítségével. A naptár a dátum mezőre kattintva érhető el.
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6. Amennyiben a „Nem” választ kattintotta,
• a nyomtatványtömb első lapjának kitöltési dátumát,
• a nyomtatványtömb utolsó kitöltött lapjának kitöltési dátumát,
• a nyomtatványtömb utolsó kitöltött lapja sorszámának hétjegyű számjegyét,
• a sorszámok eltérésének okát (legördülő menüből)
szükséges megadni.
Figyelem!
A tömb lezáráshoz az összes szerkeszthető mezö kitöltése kötelezó 1

E1tutajdonitás
Elvesztés
Megsemmisülés

Nyomtatványt lezáró személy neve:
A nyomtatványtömb első lapja kitöltésének
dátuma:
A nyomtatványtömb utolsó kitöhött lapjának
kitöltési dátuma:

Tevékenység
megszüntetése

Kovács Géza

a
a

A nyomtatványtömb utolsó kitöhött lapjának hét
darab számjegye:

Nyomtatványtömb
betelte előtti lezárása
Egyéb...

Sorsztimok eltérésének oka:

IKérem válasszon

Ha a sorszámok eltérésének okaként az „Egyéb” opciót jelölte meg, szabad szöveges mező
jelenik meg, ahol meg kell adni az eltérés tényleges okát. Kérjük, ne válassza az „Egyéb” opciót,
ha a legördülő menüből kiválasztható a megfelelő indok.
7. A tömb lezárásához kattintson a „Művelet véglegesítése” gombra.
8. A tömb lezárásának megerősítéséhez a megjelenő
Megerősítés
ablakban kattintson az „Igen” gombra. Amennyiben
mégsem szeretné lezárni a tömböt, kattintson a „Nem”
A A tömb lezárása nem vonható vissza, csak a
gombra. A lezárás nem vonható vissza, később már csak
lezáráshoz megadott adatok módosíthatók!
Biztosan kívánja lezárni a kiválasztott tömböt?
a lezáráskor megadott adatok módosíthatók, téves
lezárás esetén a tömböt ki kell vonni a használatból! A
M"MEHH::F
lezárásról is visszaigazolás kerül kiküldésre a
meghatalmazott és a meghatalmazó elektronikus
tárhelyére.

4.6. BEJELENTÉS MÓDOSÍTÁSA
Az egy tömbhöz kapcsolódó bejelentéseket összesen 2 alkalommal tudja módosítani (pl. téves
adatrögzítés miatt). A hátralévő módosítási lehetőségek számát a tömb részletes adatai között láthatja.
(További módosítás csak a Nébih EUTR hatóságtól kérhető írásbeli kapcsolattartásnak minősülő úton,
megfelelő indokolással.) Lehetőség van bejelentett, de még nem lezárt tömb és lezárt tömb
módosítására is. A módosítás lépései:
1. A módosításhoz a nyomtatványtömbök közül (a listában lapozva vagy keresési szűrőfeltételt,
pl. a tömb első sorszáma, alkalmazva) válassza ki a módosítani kívánt nyomtatványtömb sorát.
2. A kijelölés után kattintson a „Megnyitás” gombra.
3. Kattintson a megjelenő képernyő alján található „Módosítás” gombra
4. A kívánt módosítás végrehajtása után kattintson a „Művelet véglegesítése” gombra.
5. Amennyiben rendben találta az adatokat az ellenőrző képernyőn, kattintson a „Jóváhagyás”
gombra, a módosítás ekkor kerül eltárolásra. A módosításról hivatalos értesítést kap a
meghatalmazó és a meghatalmazott az elektronikus tárhelyére.
A módosítás során ügyeljen arra, hogy más tömbök sorszámtartományával ne keletkezzen átfedés.
A rendszer a módosítás előtti adatok is megőrzi a visszaélések elkerülése végett, de azok nem láthatók
a felületen.
13

4.6.1 BEJELENTETT, DE LE NEM ZÁRT NYOMTATVÁNYTÖMB ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA
Ebben az esetben a módosítható mezők:
•
•
•

nyomtatványtömb első lapjának betűjele és sorszáma,
nyomtatványtömb utolsó lapjának betűjele és sorszáma,
lapok száma a tömbben.

Szállítójegy részletei

--

Nébih Ogyazonot:ltó:

N031HBJTR20033100006

l'Om) be;etentése módositisra kettitt-e:

-

Hnznilal megkezdhe t,e;elen1ffének IUh.-lla:

T<Wibbi rnOdosittsj lehec6sieve'; sz6"'.i:

Nyomtatrinyl: kiállitó ~
Nyom(at'tinyt kiállltó technikai azonosltó azárM·

Nyomtatványt be;e4enl6 személy

2020·03-31 09:57

~•bef~e.e ~ ~ d i t u m a:

Beielentett

Uillol96 rnl.ivete4 dátuma:

2020-03-31 09:57

"°""'"""
AA177SJS8

-=

Nyomtatványt lezáro azeméty nwe:

Nyom(atványlömb eb6 lapjAna 90fSZ6ma:

NyomtatvlnytOffil u t o l s ó ~ som:6ma:
Lapok az6"'.i a tömbben:

a

A nyomtatványl(lmb Ulol96 kitON61t lapiínalt kit(lttési dátuma;

h'fr nfMii'lll'lrc:::::lm::11
4.6.2 LEZÁRT NYOMTATVÁNYTÖMB ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA
A módosítható mezők:
•
•
•
•

a nyomtatványtömb első lapjának betűjele és sorszáma,
a nyomtatványtömb utolsó lapjának betűjele és sorszáma,
a nyomtatványtömb első lapjának kitöltési dátuma,
a nyomtatványtömb utolsó kitöltött lapjának kitöltési dátuma,

ezen felül, amennyiben az utolsó kitöltött lap nem a nyomtatványtömb utolsó lapja:
•
•
•

a nyomtatványtömb utolsó kitöltött lapjának betűjele és sorszáma,
a sorszámok eltérésének okát (legördülő menüből),
„Egyéb” eltérési ok választása esetén a szabadszöveges mező.

Szállítójegy részle tei
NébihOgyazonosttó:

Tömb áUac,ota:

1&nb bejetentése módosftásra keriWt~
TOYM>bi m6dosltási k!het6séget száma:

Nl:fflHEUTR20033100001

1-tasznatat megkezdése bejekntésének dátwna:

2020-03-31 09:'!i"l

Leúrt

Haszná lat befeiezése beiek!ntésének dátuma:

2020-03-3116:23

Utolsó művelet dátuma:

2020-03-31 16:23

-

Nyomtatványt kiálitó neve:

Nyomtatványt kit\11lt6 technikai azonosftó szarna:

AA1n5358

Nyomtatvanyt be;elent6 s:zeméfy newe:
Nyomtatványt lezar6 személy neve:

KOYac:sGéza

....

Nyomtatvanylönm ~s6 lapjtnak sorszlima:
Nyomtatvanytömb 111olsó lapjanak sorszama:

Lapolt száma a tömbben:
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A nyomtatványlOmb ~só lapja kit61téséfa dátuma:

2017-03-16

A nyomtatványl&nb utolsó kitöttOO lapjának kitöltési dátuma:

2020-03-31

0000026
0000050
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4.7. BEJELENTÉS TÖRLÉSE
Bejelentés törlésére elsősorban akkor kerülhet sor, ha a tömböt használat megkezdésére
bejelentettek, azonban annak használatát ténylegesen nem kezdték meg, egyetlen lapja sem került
kitöltésre, és a továbbiakban sem fogják már használatba vonni. (Ilyen esetben a szigorú számadású
nyomtatványok nyilvántartásában is jelölni kell a használat elmaradását.)
A „bejelentett” állapotú nyomtatványtömb-bejelentést az alábbiak szerint törölheti:
1. A törléshez a nyomtatványtömbök közül (a listában lapozva vagy keresési szűrőfeltételt, pl. a
tömb első sorszáma, alkalmazva) válassza ki a törölni kívánt nyomtatványtömböt.
2. A tömb kijelölése után kattintson a „Megnyitás” gombra.
3. Kattintson a megjelenő képernyő alján található „Törlés” gombra.
4. A megjelenő megerősítő ablakban válassz az „Igen” gombot. Amennyiben mégsem szeretné
törölni a bejelentést, kattintson a „Nem” gombra. A törlés végrehajtásáról a meghatalmazó és
a meghatalmazott egyaránt visszaigazolást kap elektronikus tárhelyére.
ítés

A

Biztosan kívánja törölni a kiválasztott

tömböt?

Mi·GOH::F
A rendszer a törölt bejelentések adatait is megőrzi a visszaélések elkerülése végett, de a törölt
bejelentéseket a továbbiakban nem látja a felületen.
„Admin által jóváhagyásra vár” állapotú tömbre vonatkozó bejelentés nem törölhető mindaddig, amíg
a bejelentést a hatóság el nem fogadta.
„Lezárt” állapotú tömb bejelentése az ügyfél részéről nem törölhető, az csak írásbeli
kapcsolattartásnak minősülő úton kérhető a Nébih EUTR hatóságtól, megfelelő indokolással.
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5. ERDEI FAVÁLASZTÉKOK KÉSZLETÉNEK BEJELENTÉSE
A faanyag kereskedelmi lánc szereplő köteles az erdei faválaszték üzleti év első napja szerinti nyitó
készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban az üzleti év első hónapjának végéig
nyilvántartásba venni.
Emellett az erdészeti hatóság adatközlési felhívására a faanyag kereskedelmi lánc szereplője köteles
közölni adott időpontban erdei faválasztékainak fennálló készletét.
Ezen felületen lehetőség nyílik mindkét készlet elektronikus rögzítésére, beküldésére, amivel a
jogszabályi előírás, ill. a hatósági döntésben előírt adatszolgáltatás teljesíthető.
Az üzleti év első napja szerinti nyitó készlet bejelentése – hatósági kötelezés hiányában – egyelőre
önkéntes, de a rendszer használata biztosítja, hogy a jogszabályban előírt tartalommal rögzítse
készleteit. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, nyitó készletének adatait a nyilvántartásaihoz kell
csatolnia.

5.1. ÜZLETI ÉV ELEJEI KÉSZLET BEJELENTÉSE
A funkció bal felső sarokban található „Menü”-ből érhető el a „Készletbejelentés” → „Éves bejelentés”
menüpontra kattintva vagy az „Éves bejelentés” fülre kattintva.
Ha a következő képernyő fogadja, akkor Önnek nincs jogosultsága a bejelentés megtételéhez. Ennek
oka lehet az, hogy Ön vagy azon személy, akinek nevében eljár, nem regisztrált faanyag kereskedelmi
lánc szereplő (erdőgazdálkodó), vagy meghatalmazása nem terjed ki ezen bejelentés megtételére.
fl ,-, bjh

=e Menu

Éves bejelentés

Üdvo2ol1uk Paikos Belane•

Évközi bejelentés

Meghatalmazo

-

Kapc&olaifolvelel nitni~dentés ll\lU~bilt.9QY.l!Y

~

C•

K1lepes

Beküldött bejelentések

Figyelem~

Pajkos Béláné-nak nincs jogosultsága az aktuális feluletelen mílveletek elvégzéséhez

Új bejelentés a „Bejelentés létrehozása” gombra kattintva indítható el.
Éves bejelentés

Évközi bejelentés

Bekü ldön bejelentések

Éves készletadat bejelentés

A megjelenő űrlapon először a vonatkozási évet és az üzleti évfordulót kell megadni. Adott vonatkozási
évre egyetlen éves készletadat küldhető be, amennyiben az üzleti évforduló nem változott az év során.
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A megfelelő dátum megadása után a bejelentés kitöltése a „Tovább” gomb kattintásával folytatható.
~ves bejelentés

Éves készletadat bejelentés
Figyelem!
FelhivJuk szíves figyelmét. hogy egyszerre csak egy éves beJelentés rogzitése lehetséges a meghatalmazó/ügyfél reszeröl, a bejelentés adatbevitele soran ezen ürlapokat csak ön szerkeszthet1 1
Amennyiben szeretné más. Apostol Zoltánné nevében Jogosult felhasználó számára elérhetövé tenni a szerkesztést. kérJük, kattintson az Urlap al1án a _tervezet mentése· gombra és lép1en ki a
szerkesztésböl 1

Vonatkozási (!f,,r.

Üzleti év

Üzleti év első hónapja, napja:

Kérem válasszon

ID
•

•

Kérem válasszon

QA❖i thi:#Mliii ftiiif@N
Ezt követően megjelennek a bejelentés alapadatai és a regisztrált telephelyek.

Éves készletadat bejelentés

re1h,vJJ►

sz1,es ·1c;;yeln~. hogy eg1szare csak egy e,es :>eJelen1~s rógz11ése1e1etséges a meg:hatalmazO/lg~ttl részéról, a btJElenté~ ad1tbe11lel! során ez!r 1111p:>ka1 c:5ílk un szerke>zthetl' Amennyiben s~e·e'né m,s Kovács liéza neveber Jogosu~ 1elhésm!tlO sz!tmara

2018

VOJ141tkod:.iiv-

J an..,6,-01

Nébih Oqyazonosftó:

NÉBIHBJTR20070100001

~ t é s „ bpota:

Meftt •tt

E

1 ul1jóooos neve:

cz,sszim

J

Bffl:Dldésdát 11ma
Utolsó módositb dátuma:

KOYaCsGeza

Utolsó ll"lódosidst b@kiild6 sz ~ - ·
Uto!eó lnfl'lte!ltvég.1:6 azentétyneve:
BettlldOszffllélynew:

Telephelyek:
Figyelem!
~

,...,1; l ..,h,.·1 m~ fnn..., ·,'"!Jnt-',.,l \11~~7„tp,v„J,-IFnrNJ1it,, f.,~1l•t·.,,

~attlntson a ·Reg;swa11: tell?l'.:l'ltl}ek r·1ssftése- gcrrcra 1z a:iut.e•ne1IY'le9kez,~s~ EIOlt' ~a kfSlletr:>gZll:éS 1Jtan ka111n11 ~tg smatt t~1~pne1ye~ frlSSftése· go-ntlra~
~o:c C$) 1c 1c11he!Y hozz:\::.d.\eór:i clcfl felOlct<n v:in lc,ct6oe<1

kiiÍrJiilr „kó,..-,l;othf>vr1>IPl.-,·t .,.li..n.-,,,n„1117 ,la hh< tPl"'f'h"ly"'""~ ~,btartl LrrPnny,t-, ~.,..,.., n,.. M,t nl T1'Vndtan1 V"]y l nv.Otn, Ál,.,,,jlltFl""f'h"ty"(~..;, •ri?71Fn,

i11 tor1oc11<. qr, r.:ig211:en1 kell uo~ai:• 10?1g1~n~s (ne-n [UlR rEg1S2tric10-

ll71

d 1ftiiM#tdfiil1iihiiiiid

fSii:liiil::Hd

A „Nébih hivatkozási szám:” mezőt csak abban az esetben töltse ki, ha a Nébih-tól kapott adatközlésre
történő felszólításra jelenti be készletét, ebben az esetben a Nébih határozat/végzés ügyiratszámát írja
be ezen rovatba. Továbbgörgetve megjelennek a regisztrált EUTR telephelyei.
;!
<

.."

Allandó telephely

:,

;:;
0

,0

TelepOlésné·, :

Hi:jőpapi

Irányítószám.

3594

Közteriilet:

nákócz

Közterület jeUcge:

u:co

Házszám:

14

~ház:

1"'
.:
,0

Emelet:

~
;J

,QjtO:

:z:

i

►

Telephely készletei

Amennyiben van olyan telephelye, amelyik nem jelenik meg a felkínáltak között, regisztrálnia
szükséges az adott telephelyet az EUTR regisztrációs felületen keresztül, ami elérhető az „EUTR
regisztrációs felületén” feliratra kattintva vagy bal felső sarok „Menü”-jének „EUTR regisztráció”
almenüjéből. A telephely berögzítése után meg kell várni annak hatósági jóváhagyását
17
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(visszaigazolását). Ezután visszatérve a készletek rögzítéséhez – amennyiben a készlet tervezetét
elmentette –, a „Regisztrált telephelyek frissítése” gombbal frissítheti a telephelyek listáját. Ha nem
mentette a tervezetet, automatikusan betöltődik az új telephely-lista az indításkor. Csak azután kezdje
meg a készletek tényleges rögzítését, ha meggyőződött arról, hogy a rögzíteni kívánt telephelyek
mindegyike megjelenik a rögzítő felületen, mert új telephely pótlólagos bejelentésével és a
telephely-lista frissítésével az addig felvitt készletadatok törlődnek! Ha esetleg mindezek után sem
jelenik meg a regisztrált EUTR telephely (valószínűsíthetően egy fennálló informatikai probléma miatt,
amelynek elhárítása folyamatban van), akkor ezen telephelyet ideiglenes telephelyként rögzítse.
Ideiglenes telephelyet a bejelentő képernyő aljára görgetve az „Ideiglenes telephely rögzítése” gombra
kattintva tud rögzíteni. Akár több ideiglenes telephely is megadható egy bejelentésben. Fontos: csak
olyan telephely rögzíthető ideiglenes telephelyként, amely nem EUTR regisztráció-köteles (pl.
erdőgazdálkodó esetében a gazdálkodása alatt álló erdőrészlet)! Ideiglenes telephelyként belföldi
cím, belföldi helyrajzi szám, erdőrészlet vagy külföldi cím adható meg:

Telephely címének t ípusa:

Belföldi cím
Belfold1c1m
Belföldi he lyrajzi szám

Településnév *:

lrányitósz8m •

Külföld i cím
Erdőrészlet

Közteralet·

Közteralet Jellege:

Házszám:

Lépcsóház:

Emelet:

Ajt ó :

A csillaggal (•) je lölt mezók kitöltése kötelezó!

5.1.1 KÉSZLETADATOK RÖGZÍTÉSE
A telephely nevét, címét a bal oldali szürke sávban olvashatja, fejjel lefelé. Új tételek (készlet)
rögzítéséhez kattintson a „Telephely készletei”, majd a megjelenő „Készletnyilvántartás tételei”
feliratra (sorra).
Állandó telephely

Tatcal

3915

lrinyl.ócaffl:

KO.t:h.'I' ük:t jl:h:ye.

Hb,mim•

l épcs{,har.

Cmd<t

Ajtó:

~
~

g
~

Ké1:i.detnyilvci11Lc11tli1:i
Saját tul111jdonCI t 4'2letek

E -,;~,.u~,-::)
Ké$Llt:tnyi1Yi\nturüh 1étdci

.....,.,.
Mennyiseg

Mertekegrseg

kobneterre

•

vóltottónótt

Meyjt,gJ.t:h ;

" .a .
Ft-ö@fl@

,o •

ISfE!Fliiii#MIMffiiii!dit tii@ffi

Mi-E&éiM

i

Állandó telephely

TdepCHéanév:

.t.dá,ztevel

Eb&ii:Hii

lml)'ióezém:
.,, Ellcnórzc!l e~ vcg cgcctt®
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8561

U'fMMEHSiid&/!ME

Az „Új tétel hozzáadása” gombra kattintva lehet megadni a tételek adatait.

tűzifa

Fafaj: •

A

Mennyiség: *

8,5

Mértékegység:

úrm (úrméter)

Váltószám
(szorzó):

0,59

Tömör m 3 -re

5,01 5 m 3

Választék: *

Megjegyzés:

váltott érték:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelezól

A következő adatokat kötelező megadni tételenként:
választék, fafaj, mennyiség, mértékegység.

V.ilacz.1é1<:•

tűzifa

Mennyiség: •

A választék értéklistából választható ki, vagy az
értéklistából az „egyedi választék”-ot választva saját
elnevezésű választék is felvihető. A választéklistát lenyitva
a keresőmezőben is tud szűkíteni a választék nevére.

Vál10szam (szorzo):

i'irnl~711'!tt l1i1ifa

Megiegyzés:

hálós. tUZifa

kAIMM 11~1ifa

-zs.ikot túz:ifa

--

1 méterectúzif3
1 mctcrco ho:iíto:t túzifo

A választék meghatározza, hogy milyen fafaj(ok) rendelhetők hozzá. Ehhez kitöltési segédlet a
mellékletben található. Fafajt a fafaj mezőre kattintva listából tud választani. Egy választékhoz
maximum 5 fafaj rendelhető a listából, a további fafajokat a megjegyzés rovatban kell feltüntetni.
Mennyiségként maximum 3 tizedesjegy pontossággal adható meg szám.
Mértékegységként csak az értéklistában szereplő mértékegységek adhatók meg.
Opcionálisan megjegyzés fűzhető a tételhez, amelyben a tétel további jellemzői rögzíthetők.
Ugyancsak opcionálisan adható meg a tételhez tömör köbméterre átváltó szám, amennyiben a
kiválasztott mértékegység nem m3 (nem tömör köbméter).
A tétel rögzítése a fentiek szerinti kitöltés után a „Hozzáadás” gombbal zárható. Tetszőleges
mennyiségű tétel vehető fel egy telephely készletéhez.
A tételek Excel fájlból történő importálás segítségével is rögzíthetők a „Tételek importálás gomb”
kattintását követően. Ezen bevitel formátuma kötött, a sablon munkafüzet letölthető a „Sablon
letöltése” gombbal. A munkafüzet egyes munkalapjai a kitöltéshez nyújtanak segítséget.
Tét elek importálása

figyelem!
Kovács Géza készletadatalnak megadása excel fájlból a(z) 391S Tarcal crmo telephelyhez. Ada1betöltés csak a megadott sablon szeri nt. Kérjük
válassza ki a feltóltendö .xls, .xlsx vagy .xlsm kiterJesztésú fájlt !
A f eltöltésre kerülő Excel fájl csak Microsoft Office vagy azzal 100%-ig kcrnpatibilis programmal állítható eló, különben az importáláskor hiba léphet
f1>I. A t 1>lj1>s funkcionalitás kihas,nálása i<,rd1>k~b1>n Microsoft Off1r.1> 7013 vagy (1jahh programr.somag hasmálara javasolt

li#ié@OMI
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Adott telephelyhez opcionálisan idegen, azaz nem saját tulajdonban lévő készletek is rögzíthetők. Ezt
az „Idegen faanyag bejelentése” gombra kattintva teheti meg.
Amennyiben az idegen faanyag tulajdonosa nyilvántartásba vett EUTR láncszereplő, a tulajdonos
technikai azonosító számát (FELIR kódját) szükséges megadni, amennyiben csak erdőgazdálkodói
kóddal rendelkező láncszereplő vagy nem láncszereplő, a tulajdonos nevének és címének megadását
követően lehet rögzíteni az idegen készletet.
Tulajdonos FELIR kódja *:
Tulajdonos neve:
Tulajdonos címe:
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

FdiiH♦ Nullás készlet rögzítéséhez ne vigyen fel fafajt az érintett telephely(ek)hez.

5.1.2 TERVEZET MENTÉSE
Amennyiben szeretné beküldés (véglegesítés) nélkül menteni az űrlapot, kattintson az oldal alján
található úszómenüben a „Tervezet mentése” gombra. Mentéssel a bejelentés „mentett” állapotú lesz.
Ezt követően egy másik meghatalmazott is szerkesztheti a mentett bejelentést. Ez praktikus lehet, ha
több, egymástól távol fekvő, eltérő személyek által kezelt telephellyel rendelkezik.
Egyszerre csak egy éves készlet bejelentésének rögzítése lehet folyamatban. Ha másik évre vonatkozó
készletet kíván rögzíteni, ahhoz a folyamatban bejelentést le kell zárnia (be kell küldenie), vagy azt
beküldés nélkül törölni kell.

<Jléé::i9@iii-MIMW

x Módosítások elvetése

x Tervezet törlése

5.1.3 TERVEZET MÓDOSÍTÁSA
A mentett tervezet egészen a beküldésig módosítható, kiegészíthető. A módosításhoz az „Éves
bejelentés” fülre való belépés után az oldal alján található úszómenüben kattintson a „Bejelentés
szerkesztése” gombra.
C BeJelentés fr1ss1tése

h;Wi/lFMIM@C ____~

A módosítás az 5.1.2. pontban leírtak szerint menthető el.

5.1.4 BEJELENTÉS BEKÜLDÉSE
Amennyiben véglegesíteni szeretné a bejelentést, kattintson az oldal alján található úszómenüben az
„Ellenőrzés és véglegesítés” gombra. Ha meggyőződött a rögzített adatok helyességéről, az oldal alján
található nyilatkozat elfogadása után küldhető be a bejelentés a hatóság részére a „Beküldés” gombra
kattintva. A beküldés után a bejelentés „beküldött” állapotúvá vált át.
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Tervezet Attekintése
• Készletnyilvántartás tételei
Készletnyilvántartás tételei
Fafaj ;

Választék ;

14

Mennyiség

Mértékegység

~

~

◄

►

..

Tömör
köbméterre
váltott érték ;

Megjegyzés ;

0

Figyelem!
Az erdei faválasztékok berögzít ett készleteinek beküldésével nyilatkozom arról, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, mindenben és hiánytalanul megegyeznek a szállítóJegy
és a műveleti lap e l őállításával és forgalmazásáva l kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet 8. § (3) bekezdése szer int (a(z)) Apostol Zoltánné által
nyi lvánta rt ásba vett adatokkal. Amennyiben a beküldött adatok eltérnek az ügyfél egyéb készletnyilvánt artását ól, az elekt ronikus úton beküldött adat okat kell irányadónak tekinteni.

11!,1 Elfogadom

x Vissza a szerkesztéshez

lil Mentés bekuldés nélkul

A bejelentés beküldését követően a meghatalmazó és a meghatalmazott is tájékoztató levelet fog
kapni elektronikus tárhelyére (https://tarhely.gov.hu, ill. cégkapu) a bejelentés tényéről, annak
adatairól.

5.1.5 BEKÜLDÖTT BEJELENTÉS MÓDOSÍTÁSA
Az üzleti év eleji készletbejelentés módosítására a beküldés után abban az esetben van lehetőség, ha
a vonatkozási év üzleti évfordulója óta még nem telt el 30 nap.
A módosítás a „Beküldött bejelentések” fülön a megfelelő bejelentés kiválasztása után megjelenő
úszómenüben érhető el.

édMfiMil~ -

.

..

. . .

x Másik bejelentés választása

-----

A „Bejelentés módosítása” gombra kattintás után az űrlap adatai újra szerkeszthetővé válnak, és az
adatok módosítását követően beküldhető a módosított bejelentés, amelyről szintén visszaigazolás
kerül kiküldésre.

5.2. ÉV KÖZBENI KÉSZLET BEJELENTÉSE
A funkció bal felső sarokban található „Menü”-ből érhető el a „Készletbejelentés” → „Évközi
bejelentés” menüpontra kattintva vagy az „Évközi bejelentés” fülre kattintva.
A bejelentés során üzleti évfordulót nem kell megadni, hanem helyette vonatkozási dátumot (amely
időpontra a készlet vonatkozik) kell rögzíteni. Ugyancsak kötelező megadni a Nébih adatközlést előíró
végzésének/határozatának iktatószámát a „Nébih hivatkozási szám:” mezőben.

11

Vonatkozási dátum:
Nébih hivatkozási szám:

''''

Kilépés a szerkesztésből

Hivatkozási szám

1

Tervezet törlése

A bejelentés folyamata a továbbiakban megegyezik az éves készlet bejelentésének folyamatával.
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Az évközi készlet bejelentésének beküldése után nincs lehetőség annak módosítására, ezért fokozott
figyelemmel ellenőrizze le beküldés előtt a rögzített adatokat!
Akárcsak az év eleji készleteknél, az év közbeni készletek esetében is csak egyetlen vonatkozási időpont
készletei rögzíthetők egy időben. Más időpontra vonatkozó készletek rögzítéséhez a korábban
megkezdett rögzítést be kell fejezni (beküldeni) vagy törölni azt.

5.3. KORÁBBI BEJELENTÉSEK ÁTTEKINTÉSE, KERESÉSE
A „Beküldött bejelentések” fülre kattintva táblázatos formában megjelennek a korábbi bejelentések.
Szűrőfeltételek megadásával lehetőség van szűkíteni a listát.
l:ves bejelentés

l:vközi bejelentés

Beküldött bejelentések

Korábbi bejelentések
Bejelentés tipusa

Kérem válasszon

Beküldés éve
Vonatkozási év
Néblh ügyazonositó

Bejelentés Típusa

~

Vonatkozási dátum

~

Beküldés dátuma

Utolsó módositás dátuma

~

Hivatkozási szám

Bejelentó neve ~

~

Utolsó módositó neve

l:ves beJelentes

2020-01-01

2020-06-16

2020-06-16

Apostol Zoltanne

Apostol Zoltanne

Éves bejelentés

2020-06·16

2020-06-23

2020-06-23

Apostol Zoltánné

Apostol Zoltánné

D

10

~

•

Hibllhildfi@::ii Hl·5 '
Adott bejelentést kiválasztva a lap alján megjelenő úszómenüben a „Bejelentés megnyitása” gombbal
nyitható meg a beküldött bejelentés.
Kiválasztott bejelentés

....._......,_

-__
------
--...,.......,_

Kt<"'. a>H.>-t.<.iill't-Lllta:z _ _ _
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5.4. KÉSZLETBEJELENTÉS EXPORTÁLÁSA
A bejelentés részletes adatai „xls” formátumban exportálhatók az úszómenüben a „Bejelentés
exportálása” gombra kattintva.
C Bejelentés frissítése

~-~---·_?i■alll&iiiiji

6. KIJELENTKEZÉS
A kijelentkezéshez kattintson a jobb felső sarokban található „Kilépés” gombra. A kilépés után
visszakerül a Nébih ÜPR főképernyőjére, amelyet a „Kijelentkezés” gombra kattintva tud elhagyni.
Amennyiben a felületen nem végez 30 percig semmiféle tevékenységet, a rendszer automatikusan
kilépteti, nem tud további műveleteket végezni. A felületre a kijelentkezés után ismételten megjelenő
ÜPR bejelentkezési képernyőn keresztül tud visszajelentkezni.
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MELLÉKLET FAFAJOK VÁLASZTÉKOKHOZ TÖRTÉNŐ KIVÁLASZTÁSÁHOZ
1.
Alapértelmezetten minden egyes választékhoz egyetlen fafaj rendelhető. Az ettől eltérő eseteket az
alábbi táblázat tartalmazza, ahol az „Elfogadott fafajkombinációk” oszlopban található, egymáshoz
kötőjellel kapcsolt fafajok együttesen is kiválaszthatók, ill. kemény lombos, lágy lombos és fenyő tűzifa,
energiafa, ágfa esetében a leírtak szerinti fafajpárosítások fogadhatók el. A fafajkódokat és a fafajok
kemény lombos, lágy lombos, ill. fenyő (tűzifa) kategóriába történő besorolását a melléklet végén
található táblázat tartalmazza.
Választékmegnevezések Elfogadott fafaj
választékolatlan hosszú
bármely fafaj
hengeres fa
késelési rönk

bármely fafaj

hámozási rönk

bármely fafaj

lemezipari rönk

bármely fafaj

dongarönk

bármely fafaj

fűrészrönk

bármely fafaj

talpfarönk

bármely fafaj

egyéb rönk

bármely fafaj

rönk

bármely fafaj

fagyártmányfa

bármely fafaj

kivágás

bármely fafaj

egyéb fűrészipari
faanyag

bármely fafaj

épületfa

bármely fafaj

kerítésoszlop

bármely fafaj

oszlop

bármely fafaj

cölöpfa

bármely fafaj

kötőfa

bármely fafaj

szőlőtám

bármely fafaj

bányafa

bármely fafaj

bányapillérfa

bármely fafaj

bányadorong, -féldorong

bármely fafaj

rúdfa

bármely fafaj

Elfogadott fafajkombinációk
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
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papírfa

bármely fafaj

farostfa

bármely fafaj

forgácslapfa

bármely fafaj

egyéb ipari fa

bármely fafaj

kandallófa

bármely fafaj

KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
EF-FF-LF-VF
KTT-KST-SZT; NH-KH-EH; MJ-KJ-HJ-ZJ-EZJ-TJ; MSZ-VSZ-HSZ; MKMAK-AK-VK
nincs

kandallófa kalodában

bármely fafaj

nincs

ömlesztett tűzifa

bármely fafaj

nincs

kalodás tűzifa

bármely fafaj

nincs

hálós tűzifa

bármely fafaj

nincs

zsákos tűzifa

bármely fafaj
kemény
lombos fafajok,
lágy lombos fafaj max. 5 %-ig
lágy lombos
fafajok,
kemény
lombos fafaj
max. 5 %-ig
fenyők, lombos
fafajok max. 5
%-ig
bármely fafaj

nincs

kemény lombos ágfa

lágy lombos ágfa

fenyő ágfa
tűzifa

bármely lombos fafaj kombinációja, de legalább egy kemény
lombos fafajnak szerepelnie kell benne

bármely lombos fafaj kombinációja, de legalább egy lágy lombos
fafajnak szerepelnie kell benne

bármely fafaj kombinációja, de legalább egy fenyő fafajnak
szerepelnie kell benne
nincs

1 méteres tűzifa

bármely fafaj

nincs

1 méteres hasított tűzifa

bármely fafaj

nincs

2 méteres tűzifa

bármely fafaj

nincs

3 méteres tűzifa

bármely fafaj

nincs

vastag tűzifa

bármely fafaj

nincs

vékony tűzifa

bármely fafaj
kemény
lombos fafajok,
lágy lombos
fafaj max. 5 %ig
lágy lombos
fafajok,
kemény
lombos fafaj
max. 5 %-ig
fenyők, lombos
fafajok max. 5
%-ig
bármely fafaj
kemény
lombos fafajok,
lágy lombos
fafaj max. 5 %ig

nincs

kemény lombos tűzifa

lágy lombos tűzifa

fenyő tűzifa
ágfa
kemény lombos
energiafa

bármely lombos fafaj kombinációja, de legalább egy kemény
lombos fafajnak szerepelnie kell benne

bármely lombos fafaj kombinációja, de legalább egy lágy lombos
fafajnak szerepelnie kell benne

bármely fafaj kombinációja, de legalább egy fenyő fafajnak
szerepelnie kell benne
bármely fafajok kombinációja
bármely lombos fafaj kombinációja, de legalább egy kemény
lombos fafajnak szerepelnie kell benne
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lágy lombos
fafajok,
kemény
lombos fafaj
max. 5 %-ig
fenyők, lombos
fafajok max. 5
%-ig
bármely fafaj

lágy lombos energiafa

fenyő energiafa
energiafa

bármely lombos fafaj kombinációja, de legalább egy lágy lombos
fafajnak szerepelnie kell benne

bármely fafaj kombinációja, de legalább egy fenyő fafajnak
szerepelnie kell benne
nincs

ágtuskó

bármely fafaj

bármely fafajok kombinációja

apríték alapanyag

bármely fafaj

bármely fafajok kombinációja

ipari célú apríték

bármely fafaj

bármely fafajok kombinációja

energetikai célú apríték

bármely fafaj

bármely fafajok kombinációja

apríték

bármely fafaj

bármely fafajok kombinációja

fűrészipari hulladék

bármely fafaj

nincs

fűrészpor
egyedi válaszék
(szövegesen megadható)

bármely fafaj

bármely fafajok kombinációja

bármely fafaj

nincs

2.
Ha nem található meg a listában a rögzíteni kívánt választék, akkor az „egyedi választék”-ot kiválasztva
a kívánt választékelnevezés megadható:
Vála szték:*

Fafaj:*

egyedi választék
játékszerfa

Menny1seg: •

Mertékegyseg: •

TJJ

(tt..r-i r kobm_ter'

Valtoszam {szorzo):
A csillaggal (*) jelölt mezök kitöltése kötelezö!

Mcqjcgyzé

ii@+MIIII
Ha nem található meg a listában a rögzíteni kívánt fafaj, akkor a fafajválasztó képernyőn az „Egyéb fafaj
megadása” opció kipipálásával nyílik lehetőség új fafaj szöveges megadására:
Fafajok kivá lasztása
TNY

tiszaháti nyár

TUSZ

turkesztáni -zil

VF

európai vörösfenyö és fajtái

VG

vadgesztenye

VK

virágos kőris

vsz

vénic szil

VT

vöros tolgy

ZDF

zöld duglászfenyő

ZJ

zóld Juhar

ZSM

z• lnicemeggy

Kiválaszton fafajok:
Egyéb fafaj(ok).

l3

Egyéb fa faj megadása

gyümölcs almaf~

•
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K1toltes1 Utmutato

--

3.
Amennyiben ötnél több fafaj megadása szükséges, akkor a további fafajok a választék „Megjegyzés”
rovatában rögzíthetők:
Választék: •

apríték

Mennyiség: •

Fafaj: •

B, A, KTT, KST, KH

Mértékegység: •

m' (tömör köbméter)

):
rt
Megjegyzés:

A cs illaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

GY, CS

111
4.
Ha a fafaj(ok) választékhoz történő rendelése nem a fentiek szerint történik, akkor az alábbi hibajelzést
küldi a rendszer:
Vélaszték: •

Fafaj: •

választékolatlan hos szű hengeres fa

A csillaggal

,e

f") jelölt mezők kitöhése kötelezó!

Sikertelen művelet!
A beküldött választékhoz tartozó
fafajkódok nem érvényesek!

MH:IMM@M
Ilyenkor a fenti feltételeknek megfelelő fafaj(oka)t kell megadni, különben az adott választék nem
rögzíthető.
Fafajkódok és fafajok tűzifa kategóriába történő besorolása
Fafajkódok
A
AC
AK
AL
B
BABE
BL
BUBE
CS
CSNY
DBE
EF
EH
EP
EZ

Fafajmegnevezések
fehér akác
atlasz-cédrus
amerikai (vörös) kőris
vadalma
közönséges bükk
barkócaberkenye
bálványfa
budai berkenye
csertölgy
madárcseresznye
déli berkenye
erdeifenyő és fajtái
ezüst hárs
fehér eperfa
keskenylevelű ezüstfa
27

Tűzifa kategória
kemény lombos
fenyő
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
fenyő
lágy lombos
kemény lombos
kemény lombos

EZJ
FD
FF
FFU
FRNY
FTNY
GL
GY
HBE
HE
HJ
HSZ
JA
JP
JF
JNY
KBO
KD
KDF
KFU
KGY
KH
KJ
KJF
KM
KST
KT
KTH
KTT
LBE
LF
MAK
MAT
MBE
MC
ME
MJ
MK
MOT
MSZ
MT
NE
NFU
NH
NYI
NNY
NYO

ezüst juhar
fekete dió
feketefenyő és fajtái
fehér fűz
fehér nyár
fekete nyár
lepényfa
gyertyán
házi berkenye
hamvas éger
hegyi juhar
hegyi szil
japánakác
juharlevelű platán
közönséges jegenyefenyő
jegenyenyár
közönséges boróka
közönséges dió
kék duglászfenyő
kecskefűz
keleti gyertyán
kislevelű hárs
korai juhar
kaukázusi jegenyefenyő
kései meggy
kocsányos tölgy
vadkörte
keleti tuja
kocsánytalan tölgyek
lisztes berkenyék
lucfenyő és fajtái
magyar kőris
magyar tölgy
madárberkenye
mocsárciprus
mézgás éger
mezei juhar
magas kőris
molyhos tölgy
mezei szil
amerikai mocsártölgy
narancseper
nemes füzek
nagylevelű hársak
közönséges nyír
nemes nyárak
nyugati ostorfa
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kemény lombos
kemény lombos
fenyő
lágy lombos
lágy lombos
lágy lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
lágy lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
fenyő
lágy lombos
fenyő
kemény lombos
fenyő
lágy lombos
kemény lombos
lágy lombos
kemény lombos
fenyő
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
fenyő
kemény lombos
kemény lombos
fenyő
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
fenyő
lágy lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
lágy lombos
lágy lombos
lágy lombos
lágy lombos
kemény lombos

NYTH
OC
OT
RNY
SF
SM
SNYI
SZG
SZNY
SZT
TF
TFU
TJ
TMO
TNY
TUSZ
VF
VG
VK
VSZ
VT
ZDF
ZJ
ZSM

nyugati tuja
oregoni hamisciprus
olasz tölgy
rezgő nyár
simafenyő
sajmeggy
szőrös nyír
szelídgesztenye
szürke nyár
szlavón tölgy
tiszafa
törékeny fűz
feketegyűrű (tatár) juhar
törökmogyoró
tiszaháti nyár
turkesztáni szil
európai vörösfenyő és fajtái
vadgesztenye
virágos kőris
vénic szil
vörös tölgy
zöld duglászfenyő
zöld juhar
zselnicemeggy
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fenyő
fenyő
kemény lombos
lágy lombos
fenyő
kemény lombos
lágy lombos
kemény lombos
lágy lombos
kemény lombos
fenyő
lágy lombos
kemény lombos
kemény lombos
lágy lombos
kemény lombos
fenyő
lágy lombos
kemény lombos
kemény lombos
kemény lombos
fenyő
kemény lombos
kemény lombos

