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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 MAGÁNERDŐ-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! 

Erdőgazdálkodói tevékenységét milyen minőségben és mekkora erdőterületen végzi?  

 

Saját tulajdonú erdőben Jogszerű használatában lévő erdőben 

nem végzek  nem végzek  

0,1 - 5 ha  0,1 - 5 ha  

5,1 - 20 ha  5,1 - 20 ha  

20,1 - 200 ha  20,1 - 200 ha  

200,1 – 800 ha  200,1 – 800 ha  

800,1 ha fölött  800,1 ha fölött  

 

Szabad rendelkezésű erdőből, fásításból, egyéb, nem erdőnek minősülő területről is végez fakitermelést? 

 (Több válasz is lehetséges.)  

 

Jelölje X-szel a fakitermeléssel érintett területet! 
Átlagosan hány m

3
 fát termel ki évente a területekről 

együttesen? 

Szabad rendelkezésű erdőből  

 
Fásításból  

Egyéb területről  

Nem végzek  
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Az utóbbi öt év során…  

 

 
igen nem 

Termelt-e ki faanyagot erdőből, fásításból, egyéb, fával borított területről?    

Előfordult-e, hogy erdejéből mások termeltek ki faanyagot engedély nélkül?   

Készletezett faanyagából tulajdonítottak-e el illetéktelenek?   

Kezdeményezett-e rendőrségi eljárást illegális fakitermelés miatt?   

A faanyagot lábon értékesítette?   

Az értékesítés leginkább tő mellett, választékban történt?   

Saját maga szállította a faanyagot?   

A faanyag szállítását erre szakosodott vállalkozással végeztette?   

A faanyagot a vevő maga szállította el a területről?   

Őrzés-védelmi feladatait részben vagy egészben saját maga látta el?   

Külső szereplő közreműködését is igénybe vette az őrzés-védelmi feladatok elvégzéséhez?   

 

Az EUTR szabályozásban részletezett kötelezettségekről milyen fórumokon tudna a legkönnyebben 

információt szerezni? (Több válasz is lehetséges).  

 

Az erdészeti szakszemélyzettől  

Szakmai szervezet (OEE, NAK, MEGOSZ…) tagjaként  

Az Erdészeti Igazgatóság által szervezett tájékoztatáson   

Internetes, vagy szaksajtóban megjelent tájékoztatások segítségével  

Erdészeti/faipari oktatási intézmények által szervezett előadásokon  

 

Tervezi-e, hogy a következő egy év során faanyagot termel ki? 

 

Igen, tervezem, hogy kitermelek  

Nem tervezem, hogy kitermelek  

Még nem döntöttem el   

 

Amennyiben kitermel faanyagot a következő egy év során, azt milyen célból teszi? (Több válasz is 

lehetséges.) 

 

Saját felhasználásra  

Ingyenes átadásra  

Értékesítésre  
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Ha az előző kérdésre válaszként az értékesítést is megjelölte: kérjük, válassza ki, hogy az alábbi 

lehetséges partnerek közül vevőként kiket részesít előnyben! (Több válasz is lehetséges.) 

 

Állami tulajdonban lévő erdészeti részvénytársaságot  

Faanyag felvásárlót  

Fafeldolgozó üzemet  

Faáru és tüzelőanyag kereskedést  

Építőanyag- és barkácsáruházat, faanyag eladással foglalkozó egyéb kereskedelmi létesítményt  

Magánszemélyt  

Mindig a legmagasabb értékesítési ár elérése érdekében választom ki a vevőt  

 

A kitermelt faanyagot milyen piacon értékesíti? (Több válasz is lehetséges) 

 

Magyarországon értékesítek  

Európai Uniós tagállamokban értékesítek  

Európai Unión kívüli piacon értékesítek  

 

Ön szerint az alábbiak mennyire jelentenek problémát az országban? 

 

 
Nem jelent 

problémát 

Problémát 

jelent 

Súlyos 

problémát 

jelent 

Jogszerűtlen fakitermelés    

Falopás    

Ellenőrizetlen fakereskedelem    

Faanyaggal kapcsolatos áfavisszaélések    

Erdőtulajdonosok igénye saját jogon történő fakitermelésre    

Az erdőtulajdonos és gazdálkodó közötti elszámolás szabályozása    

 

Ön szerint mely faválasztékok a leginkább érintettek az illegális fakitermelés és/vagy kereskedelem 

szempontjából? (Több válasz is lehetséges.)  

 

Fűrészrönk  

Tűzifa  

Oszlop  

Papírfa  

Apríték  

Egyéb (kérem, fejtse ki):  

………………………………………………………………………………………………………………... 
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Mely eszközöket veszi igénybe a hatósággal való kapcsolattartásra, illetve a jogszabályok által előírt 

nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére? Milyen gyakran használja ezen eszközöket? 

 

 naponta 
alkal-

manként 
soha 

Mobiltelefon    

Személyi számítógép    

Webes felület    

E-mail    

Ügyfélkapu    

Postai út    

Erdészeti szakszemélyzet útján    

 

Mennyire okoz Önnek piaci versenyhátrányt…  

 

 Nagymértékben Közepes mértékben Kismértékben 

a falopás?     

az illegálisan forgalmazott fa?     

a külföldről behozott faanyag?     

Egyéb (kérem, fejtse ki): 

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

 

Ön, vagy szakirányítója milyen nyilvántartást vezet a kitermelt faanyag készletekről? Kérjük, hogy a 

tevékenységére jellemző elemeket válassza ki!  (Több válasz is lehetséges.) 

 

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): 

…………………………………………...……… 
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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. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

 

 

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 

 

 

 


