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E G Y E Z T E T É S I  L A P  
 

1. Az egyeztetés alapadatai 
 

 

2. Az egyeztetésben részt vevők 
 

2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak 

 

2.2. Egyéb állami szervek 

 

2.3. Társadalmi szervezetek 

TÁRSADALMI SZERVEZET EGYETÉRT 
NEM ÉRT 

EGYET 

NEM ADOTT 

VÉLEMÉNYT 

ÉSZREVÉTELE 

MARADT FENN 

Országos Erdészeti Egyesület     

FAGOSZ     

MEGOSZ     

Pro Silva Hungaria Egyesület     

közigazgatási egyeztetésre megküldés: 2015. szeptember 

honlapon való közzététel időpontja: 2015. szeptember 

közigazgatási egyeztetés lezárása:  

Közigazgatási Államtitkári Értekezlet időpontja:  

Kormány-ülés időpontja:  

INTÉZMÉNY EGYETÉRT 
NEM ÉRT 

EGYET 

NEM ADOTT 

VÉLEMÉNYT 

ÉSZREVÉTELE 

MARADT FENN 

Miniszterelnökség     

Igazságügyi Minisztérium     

Belügyminisztérium     

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium     

Nemzetgazdasági Minisztérium     

Emberi Erőforrások Minisztériuma     

Külgazdasági és Külügyminisztérium     

Honvédelmi Minisztérium     

EGYÉB ÁLLAMI SZERV EGYETÉRT 
NEM ÉRT 

EGYET 

NEM ADOTT 

VÉLEMÉNYT 

ÉSZREVÉTELE 

MARADT FENN 

Alapvető Jogok Biztosa     

Nemzeti Földalap     
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V E Z E T Ő I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

1. Az előterjesztés célja 
 

1.1. A Kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél 
 

A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról 

szóló 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

995/2010/EU rendelet) az unió belső piacára kerülő faanyag származás-igazolási rendszerének 

hatósági felügyeletét és ellenőrzését írja elő az illegális fakitermelések hatékony visszaszorítása 

érdekében. Az előterjesztés célja, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára 

figyelemmel, meghatározza a faanyag származás-igazolás rendszerére vonatkozó előírások 

megsértésével kapcsolatban kiszabható erdővédelmi bírság mértékét. 
 

Az intézkedéssel a vidéki gazdálkodás biztonsága is növekszik. A faanyag kereskedelmi terméklánc 

hatósági felügyelete és ellenőrzése elsődlegesen az illegális fakereskedelem negatív környezeti 

kihatásainak csökkentéséhez járul hozzá, másodlagosan pedig a más uniós tagállamokból behozott, 

adójogszabályokat kijátszó faanyag – jellemzően tűzifa – értékesítés visszaszorításához.  
 

Emellett az EUTR-hez kapcsolódó hatósági ellenőrzések elősegítik a lakossági rezsicsökkentésre 

irányuló kormányzati szándékot is, mivel hozzájárulnak a lakossági fogyasztókat megkárosító, 

hazai tűzifa értékesítési gyakorlat – rossz minőségű, vizes, a számlán feltüntetettnél kisebb 

mennyiségű fa értékesítése – visszaszorításához is.  

 

1.2. A Kormány-előterjesztés szükségességének okai 
 

Az Európai Bizottság a 995/2010/EU rendeletben meghatározott tagállami végrehajtási 

kötelezettségek teljesítésének elmaradása miatt, 2015. május 29-én kötelezettségszegési eljárást 

indított Magyarországgal szemben. 
 

A faanyag származás igazolásával kapcsolatos hatósági eljárások során a hatóság által az Evt. 108. 

§ (4)-(5) bekezdései szerinti jogkövetkezmény alkalmazhatósága, valamint a 995/2010/EU 

rendeletben meghatározott tagállami végrehajtási kötelezettségek teljesítése és az ehhez kapcsolódó 

kötelezettségszegési eljárással járó következmények elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy a 

tárgyi előterjesztés mellékletét képező Korm. rendelet mielőbb hatályba léphessen. 
 

Az előterjesztés mellékletét képező Korm. rendelet módosítás elfogadása szükséges ahhoz, hogy a 

faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletére kijelölt erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi 

lánc szabályainak megsértése esetén erdővédelmi bírság kiszabását megfelelő mértékben tudja 

alkalmazni szankcióként. 

 

2. Az igénybe vett eszközök 
 

A kitűzött célok jogalkotás és az érintett gazdasági szereplők érdemi és folyamatos tájékoztatásán 

keresztül érhetőek el.  
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3. Kormányprogramhoz való viszony 
 

Az előterjesztés kapcsolódik a Nemzeti Együttműködés Programjához, amelynek 13. oldala szerint 

„A Nemzeti Ügyek Kormánya (…) helyre fogja állítani a magyar állam tekintélyét. Közigazgatási 

rendszerét az ésszerűség útjára tereli és újra a közjó szolgálatába állítja.” 

 

4. Előzmények, kapcsolódások  
 

A tervezetben foglaltak a NÉBIH számára többletfeladatokat már nem eredményeznek, mivel az 

Evt. 2015. május 5-én hatályba lépett módosítása már meghatározta az erdészeti hatóság részére a 

faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos többletfeladatokat és szükséges 

hatásköröket, továbbá a Kormány a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatalról szóló 22/2012. 

(II. 29.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésében 2015. május 7-ei hatállyal a faanyag kereskedelmi 

lánc hatósági felügyeletére erdészeti hatóságként a NÉBIH-et jelölte ki. A fentiek miatt a jelen 

előterjesztés és annak mellékletét képező módosító Korm. rendelet miatt költségvetési többletforrás 

biztosításának szükségessége nem merül fel. 
 

A 995/2010/EU rendelettel összefüggő jogharmonizációs intézkedések az unió más tagországaiban 

is csak a közelmúltban kerültek bevezetésre, így kevés tapasztalat áll rendelkezésre a jogalkalmazás 

részleteit illetően. Nemcsak az érintett piaci szereplők köre terhelt nagyfokú bizonytalansággal, de 

nincsenek uniós illetve hazai tapasztalatok a faanyag kereskedelmi láncban érintett gazdasági 

szereplők jogkövetési szokásairól sem. Jogszerűtlen magatartás megállapítása esetén az erdészeti 

hatóság az Evt. 90/K. § alapján széles körű intézkedéseket hozhat, amelyek között csak az egyik 

lehetőség az erdővédelmi bírság kiszabása. A bírság kiszabása helyett a hatóság többek között a 

termék forgalomba hozatalát, reklámozását is korlátozhatja vagy megtilthatja és a tilalom 

betartásához szükséges egyéb kísérő intézkedéseket is bevezethet. 
 

Az Evt. 108. § (7) bekezdése alapján a bírság kiszabása során az eset összes körülményére – így 

különösen a környezeti kárra, a fatermék értékére, mennyiségére vagy adóveszteségre, gazdasági 

kárra, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel 

elért előnyre, eljárás alá vont személy gazdasági súlyára – figyelemmel kell lennie a hatóságnak. 
 

A 995/2010/EU rendelet 19. cikk (2) bekezdése szerint a szankcióknak, így az erdővédelmi 

bírságnak is hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűnek kell lenniük, amelynek mértékét 

úgy kell kiszámítani, hogy az ténylegesen megfossza a felelősöket az általuk elkövetett súlyos 

jogsértésekből származó gazdasági haszontól, és az ismétlődő súlyos jogsértésekért járó bírság 

mértékét fokozatosan növelni kell.  
 

A bírságnak kellő visszatartó erővel kell rendelkeznie, ugyanakkor nem lehet elsődleges célja a 

vállalkozások gazdasági ellehetetlenítése. Minderre tekintettel – a többi tagországi szabályozáshoz 

hasonlóan – kellően széles mérlegelési jogkört szükséges biztosítani a hatóság részére. Ennek 

megfelelően a bírság-tényállásokhoz minimum és maximum bírságösszegek tartoznak, amelyek 

meghatározásához figyelembe vettük a más európai uniós tagországokban már alkalmazott 

gyakorlatot is.  
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5. Európai uniós kapcsolódások: 
 

A 2013. március 3-án hatályba lépett 995/2010/EU rendelet megalkotásának egyik kiemelt célja 

volt, hogy az illegális fakitermelés visszaszorítását szolgáló, kereskedelemre és piacfelügyeletre 

vonatkozó szabályok alkalmazását egységesen az Unió belső piacán is kötelezővé tegyék az ott első 

alkalommal piaci forgalomba helyezett faanyag és fatermék vonatkozásában. A 995/2010/EU 

rendelet előírásainak tagállami végrehajtásában hazánk jelentős elmaradásban van. A 

kötelezettségek mielőbbi teljesítését már azok a tagállamok is sürgetik, akik végrehajtották a 

rendszer bevezetését. A megindult kötelezettségszegési eljárás során ezek a tagállamok is érdekeltek 

abban, hogy hazánk is mielőbb teljesítse kötelezettségeit.  

 

6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk: 

 –  

 

7. A közigazgatási egyeztetés során felmerült észrevételek kezelése: 

 

 

8. Társadalmi egyeztetés:  
 

A közigazgatási egyeztetés megkezdésekor a jogszabály-tervezet felkerül az FM honlapjára, ahol a 

társadalmi szervezetek és az állampolgárok a közigazgatási észrevételezésre, véleményezésre 

megállapított határidőn belül észrevétel tehetnek.  

 

9. Vitás kérdések: 

–  

 

10. Az előterjesztés kommunikációja 

 

1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? 
 

követő vagy kezdeményező* 

*a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 

2. A tájékoztatás módja: 

Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen/nem 

Tárcaközlemény igen/nem 

Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem 
 

A 995/2010/EU rendelet 2013. március 3-án lépett hatályba, melynek végrehajtása 

Magyarország számára kötelező. Az Evt. 2015. május 5-én hatályba lépett módosításával a 

faanyag származás igazolásának rendjére vonatkozó rendelkezések, illetve a hatósági 

határozatokban foglaltak megsértése esetén – a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a 

jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével – az erdészeti hatóság 

erdővédelmi bírságot szabhat ki.  
 

Ezzel kapcsolatban az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának 
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Budapest, 2015. szeptember „        .”  

  

 Dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter 

 

módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, 

hogy az a faanyag származás igazolás előírásainak megsértésével kapcsolatos rendelkezéseket 

korábban nem tartalmazott. 
 

A módosítás célja egyrészt, hogy elrettentse a jogsértőket a jogsértéstől, másrészt, hogy szolgálja 

a jogsértések megelőzésével kapcsolatos célkitűzéseket, segítse a hatóságok munkáját. 
 

Az előterjesztő részéről nyilatkozó: 

Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár 

 

 

4. Részletes kommunikációs terv: írásos válaszadás javasolt. 
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H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

A Kormány megtárgyalta és elfogadta az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és 

kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításárról szóló 

előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletében szereplő tervezetnek a Korm. rendeleteként 

a Magyar Közlönyben való kihirdetését. 
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Melléklet a ……/2015. számú Kormány-előterjesztéshez 

 

 

A Kormány 

……/2015. (……) Korm. rendelete  

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról 

 

 

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § 

Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról 

szóló143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az 

erdővédelmi bírság mértéke – mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Evt.) 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembe vételével 

 

a) az Evt. 108. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 5,0 

EJA – 150,0 EJA; 

 

b) az Evt. 108. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 0,5 EJA 

– 50,0 EJA. 

 

c)  az Evt. 108. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a fát és fatermékeket 

piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 

2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  

 

ca) 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 

150,0 EJA; 

 

cb) 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 

EJA – 50,0 EJA; 

 

cc) 5. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 

EJA; 
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cd) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó 

piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, 

valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és 

jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU 

bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 607/2012/EU bizottsági végrehajtási 

rendelet) 3. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 

20,0 EJA; 

 

ce) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a 607/2012/EU bizottsági 

végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása, vagy nem megfelelő 

teljesítése esetén, alkalmanként 1,0 EJA – 20,0 EJA. 

 

(5) Ha egy eljárás keretében több, a (4) bekezdés hatálya alá tartozó erdővédelmi bírsággal 

sújtható tényállás állapítható meg, a bírság teljes összegét az egyes bírságtételek összegének 

figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy annak együttes összege legfeljebb 150,0 

EJA lehet.” 

 

 

2. § 

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők 

kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 2010. október 20-i 995/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.  

 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.  

 


