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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 FAIPARI SZEREPLŐK 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 tevékenysége fő profilja? (Több válasz is lehetséges.) 

 

Faanyag felvásárlás és értékesítés  

Faáru és tüzelőanyag kereskedés üzemeltetése  

Építőanyag / barkácsáruház, faanyag eladással foglalkozó kereskedelmi létesítmény üzemeltetése   

Fafeldolgozás, faipar   

Egyéb (kérem, fejtse ki): 

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

 

Rendelkezik-e saját erdőterülettel? Amennyiben igen, mekkora erdőterületen gazdálkodik? 

 

nem rendelkezem  

0,1 - 5 ha   

5,1 - 20 ha  

20,1 - 200 ha  

200,1 – 800 ha  

800,1 ha fölött  
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Ön szerint az alábbiak mennyire jelentenek problémát az országban? (Több válasz is lehetséges.) 

 

 
Nem jelent 

problémát 

Problémát 

jelent 

Súlyos 

problémát 

jelent 

Jogszerűtlen fakitermelés    

Falopás    

Ellenőrizetlen fakereskedelem    

Faanyaggal kapcsolatos áfavisszaélések    

Az erdőtulajdonos és gazdálkodó közötti elszámolás 

szabályozása 
   

 

Kérjük, az 1-től 5-ig terjedő skálán jelölje X-szel, hogy vállalkozásuk üzleti partnerei, a célországok 

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

  

- A sorrend kialakítása során vegye számításba a vállalkozásuk 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 erdőterületen gazdálkodók       

Magánerdő-gazdálkodók      

Fakereskedők       

Külföldi beszállító partnerek      

Fafeldolgozó üzemek       

Faáru- és tüzelőanyag kerekedések       

Magánszemélyek      

  

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       

 

 

Milyen a beszerzett fa alapanyag feldolgozottsága? (Több válasz is lehetséges.) 
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Erdei faválasztékok   

Fűrészelt faáru  

Faipari termék  

 

Hogyan történik a szállítása? (Több válasz is lehetséges.) 

 

Saját szállítóeszközökkel  

A faanyag szállítását erre szakosodott vállalkozással végeztetem  

 

Rendelkezik-e valamilyen terméktanúsítási rendszerrel? 

 

FSC  

PEFC  

Nem rendelkezem  

Egyéb (kérem, fejtse ki):  

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

 

Hol és milyen módon raktározza a felvásárolt faanyagokat, fatermékeket?  (Több válasz is 

lehetséges.)   

  

Raktározás helyszíne 

Saját tárolókapacitás igénybevétele az értékesítésig  

Bérelt tárolókapacitás igénybevétele az értékesítésig  

A faanyagot, faterméket közvetlenül a továbbértékesítés helyére szállíttatom  

 

Raktározás módja 

Sarangolt választékként készletezett anyag  

Csoportos számbavétellel nyilvántartott anyag  

Egyedi számbavétellel nyilvántartott anyag  

Tömeggel nyilvántartott anyag  
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A faanyagok és fatermékek számbavételére, nyilvántartására az alábbiak közül melyeket 

használja? (Több válasz is lehetséges.)   

 

Hitelesített hídmérleget működtetek   

Papíralapú raktárkönyvben tartom nyilván a készletezett faanyagokat, fatermékeket    

Elektronikus raktárkönyvben, speciális szoftverrel tartom nyilván a készletezett faanyagokat    

A faanyag számbavételére fotóanalitikai rendszert működtetek    

A készletezett faanyagok őrzése érdekében kamerarendszert működtetek    

Önálló készletkezelő munkatársat foglalkoztatok   

 

Az alábbiak közül melyek azok a rendszerek, amelyeket tevékenysége során jelenleg is működtet? 

(Több válasz is lehetséges.)   

 

Minőségirányítási rendszer  

Környezetirányítási rendszer  

Eredettanúsítási rendszer  

Terepi adatrögzítésen alapuló készletnyilvántartási rendszer  

GPS alapú járműkövető rendszer  

Adatbázis-kezelő rendszerek   

Kártyás fizetési rendszer (POS) alkalmazása a pénztáraknál  

 

Az EUTR szabályozásban részletezett kötelezettségekről milyen fórumokon tudna 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  

 

Mennyire okoz Önnek piaci versenyhátrányt…  

 

 Nagymértékben 
Közepes 

mértékben 
Kismértékben 

a falopás?     

az illegálisan forgalmazott fa?      

a külföldről behozott faanyag?    

Egyéb (kérem, fejtse ki): 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Véleménye szerint hogyan lehetne leginkább megelőzni az illegális fakitermelést, illetve az illegális 

forgalomba hozatalt? Kérem, fejtse ki! Egyéb közlendőjét is itt oszthatja meg velünk. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

A válaszadás anonim, 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, és a jogszerűen működő erdőgazdálkodók és faipari vállalkozások  

működési feltételeinek javításához! 

 
 

 

 

Üdvözlettel:  

 

 

 

NNÉÉBBIIHH  ––  EEUUTTRR  NNEEMMZZEETTII  HHAATTÓÓSSÁÁGG  

  
 

 

 

 


