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NÉBIH – EUTR NEMZETI HATÓSÁG 

www.nebih.gov.hu/szakteruletek/erdo 

1023 Budapest, Frankel Leó út 42.-44. 

 

Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 345. 

 

E-mail: erdeszet@nebih.gov.hu 

Telefon: 06-1/3743-201 

Fax: 06-1/3743-206 

  
 

 

KÉRDŐÍV ÁLLAMI ERDŐTERÜLETEN GAZDÁLKODÓK  

részére a fára és fatermékekre vonatkozó Európai Uniós (EUTR) 

szabályozásról, valamint a faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek 

kötelezettségeiről  

 

 

Szeretnénk véleményét megismerni a közeljövőben bevezetendő faanyag nyomon követési rendszerrel 

kapcsolatban, annak megfelelő működtetése érdekében. A válaszadás anonim, a kérdőív kitöltése 10-15 

percet vesz igénybe – közreműködését előre is köszönjük. 

 

Kérjük, válaszait jelölje X-szel! 

 

Mi a tevékenységük a fő profilja? 

 

Agrárium (erdő - és mezőgazdaság)  

Vízgazdálkodás  

Vasútüzem  

Természetvédelem  

Egyéb  

 

Mekkora erdőterületen gazdálkodnak? 

 

0 -1000 ha  

1001 - 5000 ha  

5001 - 10000 ha  

10001 - 25000 ha  

25000 ha fölött  
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Éves árbevételüknek megközelítően hány százaléka származik erdőgazdasági tevékenységből?  

 

Kérjük, adja meg százalékban! ……………..…………..% 

  

Az alábbi állítások jellemzőek-e gazdálkodásukra? 

 

 igen nem 

A faanyagot részben saját dolgozókkal termeltetik ki az erdeikből.   

A faanyagot főként külső vállalkozásokkal termeltetik ki az erdeikből.   

Előfordult már, hogy mások engedély nélkül termeltek ki faanyagot a területeiken.   

Volt már rá példa, hogy készletezett faanyagukból eltulajdonítottak illetéktelenek.   

A közelmúltban illegális fakitermelés miatt rendőrségi eljárást kezdeményeztek.   

A területeikről kitermelt faanyagot esetenként lábon is értékesítik.   

Az értékesítés leginkább tő mellett, választékban történik.   

Az értékesítés leginkább közbenső rakodón, telephelyen, választékban történik.   

A faanyag szállítására szolgáló saját eszközparkkal rendelkeznek.   

A faanyag szállítását erre szakosodott vállalkozással végeztetik.   

A faanyagot a vevő általában maga szállítja el a területről.   

Őrzés-védelmi kötelezettségeinket saját maguk látják el.   

Az őrzés-védelmi feladatok ellátásában külső szereplő is közreműködik.    

 

Rendelkeznek-e terméktanúsítási rendszerrel? 

 

FSC  

PEFC  

Nem rendelkezünk  

Egyéb terméktanúsítási rendszer (kérem, fejtse ki): 

………………….………………………………………………………………………………....………..…… 

 

Véleménye szerint az alábbiak mennyire jelentenek problémát az országban? 

 

 
Nem jelent 

problémát 

Problémát 

jelent 

Súlyos 

problémát 

jelent 

Jogszerűtlen fakitermelés    

Falopás    

Illegális fakereskedelem     

A faanyaggal kapcsolatos áfavisszaélések     

Az erdőtulajdonos és erdőgazdálkodó közti elszámolás rendezetlensége    
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Milyen nyilvántartást vezetnek a kitermelt és az értékesített faanyag készletekről? Kérjük, válassza ki a 

tevékenységükre jellemző elemeket (akár mindegyiket)!  

 

Formája szerint  Elkülönítés módja szerint 

Elektronikus nyilvántartás   Választékok szerint elkülönítve  

Papíralapú nyilvántartás   Kitermelt fafajok szerint elkülönítve  

Egyéb (kérem, fejtse ki): 

…………………………………….……………. 
 Egyéb (kérem, fejtse ki): 

………………………………………..………… 

 

Mennyiségi egységek szerint  Készletek szerint 

Térfogategységben (köbméter)   Tő melletti készletekről  

Tömegegységben (kg, mázsa, tonna)   Telephelyen, külső rakodón tárolt készletekről  

Atrotonnában (légszáraz tömeg)   Lábon eladott készletekről  

Egyéb (kérem, fejtse ki): 

……………………………..……………………. 

 Erdei rakodón tárolt készletekről  

 Egyéb (kérem, fejtse ki): 

…………………………………………...……… 

 

Az alábbiak közül melyek azok a rendszerek, amelyeket gazdálkodásuk során jelenleg is működtetnek?  

 

Minőségirányítási rendszer  

Környezetirányítási rendszer  

Eredettanúsítási rendszer  

Terepi adatrögzítésen alapuló készletnyilvántartási rendszer  

GPS alapú járműkövető rendszer  

Térképészeti alkalmazások (DigiTerra MAP, Explorer, ITR stb.)  

Gazdálkodást támogató informatikai rendszerek (pl. EIR)  

Kártyás fizetési rendszer (POS) alkalmazása a pénztáraknál  

 

Az EUTR szabályozás Önökre vonatkozó kötelezettségeiről milyen fórumokon tudnának a 

legkönnyebben információt szerezni? (Több válasz is lehetséges.)   

 

Az erdészeti szakszemélyzettől  

Szakmai szervezetek rendezvényein  

Az Erdészeti Igazgatóság által szervezett tájékoztatáson   

Internetes, vagy szaksajtóban megjelent tájékoztatások segítségével  

Erdészeti/faipari oktatási intézmények által szervezett előadásokon  
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Kérjük, az 1-től 5-ig terjedő skálán jelölje X-szel, hogy erdőgazdaságuk üzleti partnerei, a célországok és 

a szállítási módok mennyire fontos szerepet töltenek be tevékenységük gyakorlása során.  

 

- A sorrend kialakítása során vegye számításba az erdőgazdaságuk által, az elmúlt évek során 

forgalmazott fa és/vagy fatermékek mennyiségét.  

- A legjelentősebb partner/ország/szállítási mód kapja az 5-ös, a nem meghatározó opciók pedig az 1-es 

sorszámot.  

- Ha egy partner/ország/szállítási mód nem releváns, annak skálán betöltött helyét vízszintes vonallal 

húzza ki.  

 

Üzleti partnerek 1 2 3 4 5 

Állami tulajdonban álló erdészeti részvénytársaságok       

Erőművek, energetikai cégek      

Faanyag felvásárlók       

Faáru és tüzelőanyag kereskedések      

Fafeldolgozó üzemek       

Magánszemélyek       

Az erdőgazdaság saját fafeldolgozó üzeme      

Egyéb (kérem, fejtse ki): …………………………..…...…………………………….…      

  

Célországok 1 2 3 4 5 

Magyarország    
  

Európai Uniós tagországok    
  

Európai Unión kívüli országok    
  

 

Szállítási módok 1 2 3 4 5 

Közúton, gépjárművel      

Közúton, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel       

Vasúton      

Vízi szállítással       

 

Mennyire okoz Önöknek piaci versenyhátrányt…  

 

 Nagymértékben Közepes mértékben Kismértékben 

a falopás?     

az illegálisan forgalmazott fa?     

a külföldről behozott faanyag?     

Egyéb (kérem, fejtse ki): 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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Véleményét, egyéb közlendőjét itt oszthatja meg velünk: 

  

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

Kérem, adja meg, hogy mely megyé(k)ben tevékenykednek: 

 

...................................................................................................... 

 

 

 

A visszajelzéseket statisztikai feldolgozás céljából gyűjtjük. Elemzésük során az információs jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény vonatkozó rendelkezéseit betartjuk. 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárult a faanyag nyomon követési rendszer 

kiépítéséhez, az erdőgazdálkodók és faipari vállalkozások működési feltételeinek 

javításához! 
 

 

 

 

Üdvözlettel:  

 

 

NNÉÉBBIIHH  ––  EEUUTTRR  NNEEMMZZEETTII  HHAATTÓÓSSÁÁGG  

 

 

 


