FLEGT engedélyrendszer – fa és fatermékek behozatala az Európai Unióba
Mi a FLEGT és mi a célja?
A FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) európai uniós akcióterv célja egy olyan
önkéntes engedélyezési rendszer, amely biztosítja, hogy csak legálisan kitermelt faanyagot
importáljanak az Európai Unióba azokból az országokból, amelyek vállalják önkéntes együttműködést.
A rendszer belső uniós jogi kerete a 2005. decemberében elfogadott FLEGT-rendelet (2173/2005/EK)
és az engedélyezési eljárásról szóló 2008. évi végrehajtási rendelet (1024/2008/EK), amely lehetővé
teszi a faanyag EU-ba történő belépésének ellenőrzését az EU-val kétoldalú FLEGT önkéntes
partnerségi megállapodásokat (Voluntary Partnership Agreement – VPA) kötő országokból.
A FLEGT rendelet az I. mellékletében felsorolt partnerországokból származó, a II. és III.
mellékletében felsorolt fatermékek behozatalára vonatkozik. A VPA-t aláíró és az I. mellékletben
felsorolt országokból származó – a FLEGT rendelet hatálya alá tartozó – minden faanyagszállítmányhoz mellékelni kell egy FLEGT-engedélyt, amely igazolja a FLEGT engedélyezési rendszer
követelményeinek való megfelelést. A partnerországokból a FLEGT rendelet hatálya alá tartozó
faanyag-szállítmányok nem léphetnek be az uniós piacra FLEGT-engedély nélkül..
Indonézia a saját VPA ratifikációját követően az első és jelenleg egyedüli partnerország, amely 2016.
november 15-től megkezdte a FLEGT-engedélyek kiadását. A FLEGT engedélyezési rendszer a
jövőben további partnerországokkal fog bővülni. A bővítések időpontjáról a kellő időben honlapukról is
tájékozódhatnak majd.
Magyarországon a FLEGT-engedélyek beérkezésére, elfogadására és ellenőrzésére kijelölt illetékes
hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztályának Kereskedelmi Osztálya (továbbiakban: BFKH), mely engedélyes
áru import ellenőrzését a magyar vámszervekkel (továbbiakban: NAV) való együttműködésben végzi.
A FLEGT-rendelet által érintett termékkör igen terjedelmes: például gömbfa; talpfa; fűrészáru; furnér;
rétegelt lemez, papíripari rostos alapanyag; papíráru, fabútor; épület; tűzifa, fűrészpor, apríték, brikett
és hasonlók; ács- és épületasztalos termékek, benne a parketta, stb.; forgácslemez; rostlemez;
fatömb; keret; láda, raklap, kábeldob, és hasonló fa csomagolóanyagok; hordó és más kádáripari
termékek. Az érintett termékek részletes listája a HR-vámtarifaszámukkal együtt a FLEGT-rendelet II.
és III. mellékletében van meghatározva az adott partnerországra vonatkozó önkéntes partnerségi
megállapodás alapján.
A FLEGT engedélyezéssel megvalósított legális forrásból keletkezett faáru szállítmány igazolással
kapcsolatban
a
következő
tájékoztató
linken
olvashat
bővebben
(angol nyelven):
http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/home

A FLEGT engedélyes faáruval kapcsolatos tagországi engedély ellenőrzési feladatok és
hatósági intézkedések:
A FLEGT engedélyt, az Indonéz Köztársaság esetében a FLEGT rendelet I. mellékletében
megnevezett központi indonéz Engedélyinformációs Egység (Licence Information Unit – LIU) által
felügyelt regionális indonéz engedélyező hatóságok egyike állítja ki.
A FLEGT-engedélyeket az indonéz engedélyező hatóság hét példányban állítja ki az alábbiak szerint:
1. „Eredeti” példány az illetékes hatóság részére fehér papíron; (Magyaroszágon BFKH)
2. „A rendeltetési hely szerinti vámhatóság példánya” sárga papíron; (Magyaroszágon NAV)
3. „Az importőr példánya” fehér papíron; (az árut az EU-ban szabadforgalomba helyező cég)
4. „Az engedélyező hatóság példánya” fehér papíron; (regionális indonéz engedélyező hatóság)
5. „Az engedély jogosultjának példánya” fehér papíron; (indonéz exportőr)
6. „Az engedélyinformációs egység példánya” fehér papíron; (központi indonéz engedélyező hatóság)

7. „Az indonéz vámhatóság példánya” fehér papíron.
Az első három FLEGTengedély példányt, vagyis az „Eredeti”, „A rendeltetési hely szerinti vámhatóság
példánya” és „Az importőr példánya” megjelölésű példányokat a regionális indonéz engedélyező
hatóság átadja az engedély jogosultjának (indonéz exportőr), aki megküldi azokat az importőrnek.
Az importőr az 1-es számozású „Eredeti” példányt az illetékes hatósághoz (Magyaroszágon: BFKH),
míg a 2-es számozású „A rendeltetési hely szerinti vámhatóság pédányát” a vámhatósághoz nyújtja
be abban az EU tagállamban, ahol a FLEGT engedéllyel rendelkező szállítmányt szabadforgalomba
kívánják helyezni (Magyaroszágon: vámkezelést végző területileg illetékes vámhivatal). „Az importőr
példánya” megjelölésű harmadik példányt az importőr magánál tartja, és saját nyilvántartásába veszi,
ami az Európai Uniós Faanyag rendeletben (EUTR) a piaci szereplőktől elvárt kellő gondosság
elvéhez is elengedhetetlen.
A kérelmet, amely a csatolt eredeti FLEGT engedély (1-es számú „original” példány) ellenőrzésére
és jóváhagyására irányuló cégszerűen aláírt és lepecsételt az importőr elérhetőségét és EORI
számát tartalmazó fejléces (kísérő)levél, a BFKH ügyfélszolgálatára (1124 Budapest, Németvölgyi u.
37-39, Levelezési cím: 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1, Figyelem: A küldemény címiratán a
feladónak a „saját kézbe” jelzést kell feltüntetni.) kell eljuttatni személyesen vagy postai
küldeményként, a vonatkozó szállítmány vámkezeltetése előtt kellő időben. A kísérőlevélen fel kell
tűntetni a vonatkozó szállítmány várható érkezési (vámkezeltetési) időpontját, és a fogadó vámhivatal
nevét és címét.
A FLEGT rendelet (2173/2005/EK) II. és III. mellékletében részletezett vámtarifa kódok alatti
– partnerországból feladott – faáru érvényes FLEGT engedély bemutatásának hiányában az Unió
területén nem hozható forgalomba. Azonban a FLEGT rendelet III. mellékletének lábjegyzete
megemlít egyéb kivételi lehetőségeket is, a termék újrafelhasznált, vagy nem fa eredetű anyagból
történt előállításának megfelelő igazolása esetén.
A FLEGT engedélyezés során fontos tudni, hogy az indonéz hatóságok a FLEGT engedélyek
kiállításakor a FLEGT engedélyek második rovatában feltüntetik az engedély kiállítása előtt az
indonéz exportőr által megadott uniós importőr nevét és címét illetve a szállítmány Unión belüli
tagországi rendeltetési helyét, valamint azt a behajózási pontot, ahol a szállítmány szabadforgalomba
hozatalát tervezik.
Az Uniós rendelkezések szerint az indonéz hatóságok által a FLEGT engedély 2. rovatában
feltüntetett rendeltetési adatoktól el lehet eltérni, azonban minden esetben csak annak a tagországnak
a kijelölt hatóságánál lehet a FLEGT engedélyek formai és tartalmi hitelesítését kezdeményezni,
amely országban a FLEGT engedély szerint a faáru szállítmány uniós szabadforgalomba hozatalát
tervezik.
Így értelemszerűen egy eredetileg magyarországi rendeltetésre kiállított FLEGT engedély uniós
szabadforgalomba hozható más tagállamban is, pl. Szlovéniában, de ebben az esetben az illetékes
szlovén engedélyezési hatóságnak kell a forgalomba hozatal előtt az eredeti FLEGT engedély
előzetes formai és tartalmi hitelesítésre benyújtani, illetve egy eredetileg más uniós tagállamba (pl.
Szlovéniába) rendeltetett FLEGT engedélyes szállítmány szabadforgalomba hozható Magyarországon
is, de ebben az esetben előzetesen a BFKH-nál kell az eredeti FLEGT engedély formai és tartalmi
hitelesítését kérelmezni.

Amennyiben a FLEGT engedély megfelel a formai és tartalmi követelményeknek, akkor a BFKH két
munkanapon belül kibocsát egy egyszerűsített határozatot a kérelmező importőr részére, melyben a
FLEGT engedélyen szereplő lényeges adatokat rögzítve, jóváhagyja a vonatkozó FLEGT engedélyt. A
határozat három példányban kerül kiállításra, az első példány az importőr példánya, a második a
vámhatóságok példánya (a harmadik példány a BFKH-nál marad) A BFKH az első két példányt az

importőr felé továbbítja, az importőr kötelessége a vámhatósági példányt a vámhatóságok felé
benyújtani az áru szabadforgalomba hozatalakor a FLEGT engedély szett második (sárga színű,
tagországi vámhatósági) példányával, illetve a vámáru nyilatkozattal együtt.

A FLEGT engedélyek harmadik példánya az importőr példánya, ezzel tudja igazolni az áru legalitását
a „kellő gondosság” elvével, ezért az importőrnek a FLEGT engedély első három példányát meg kell
kapnia a külkereskedelmi partnerétől.

Amennyiben a FLEGT engedély nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek (pl. lejárt az
érvényessége, nyilvánvaló javítások találhatóak benne, nem megfelelőek az aláírás és pecsét minták,
az indonéz hatóságok nem igazolják vissza az engedély kiállítását, vagy menet közben visszavonták
az engedélyt stb), akkor a BFKH elutasítja a FLEGT engedély jóváhagyását, vagy további vizsgálatok
céljából felfüggesztheti az eljárást, és vizsgálatokat kezdeményezhet az indonéz engedély kibocsátó
hatóság, illetve a tagországi vámhatóságok bevonásával.

Egyéb (vámtechnikai) tudnivalók:
Fontos továbbá tudni, hogy a FLEGT engedélyhez tartozó áru nem osztható meg rész-szállításokra,
azaz minden szállítmánynak saját FLEGT engedéllyel kell rendelkeznie.
Amennyiben a szabadon forgalomba bocsátásra szánt szállítmány fatermékeinek térfogata (Volume)
vagy tömege (Net Weight) nem tér el 10 %-nál nagyobb mértékben a vonatkozó engedélyben
feltüntetett térfogattól vagy tömegtől, úgy kell tekinteni, hogy a szállítmány megfelel az engedélyben
megadott térfogatra vagy súlyra vonatkozó információnak.
Amennyiben egy szállítmányban bizonyos vámtarifaszám alá eső termékek a CITES engedély
kötelezettség alá esnek, és a vámkezeltetés igénybevételekor CITES engedéllyel rendelkeznek, akkor
ezek a termékek nem esnek a FLEGT engedélyezés alá, és ezen termékek legális eredetét a
995/2010/EU rendelet 3. cikke értelmében a CITES engedély biztosítja
Mentesülhet az Indonéz Köztársaságból feladott faáru a FLEGT engedélyezési kötelezettség alól, ha
az indonéz vámszervek igazolják, hogy a faáru, vagy annak egy része egyéb harmadik országban lett
kitermelve, és csak tranzit szállítmányként került Indonéziából feladásra.
Ugyancsak mentesülhet az Indonéz Köztársaságból feladott faáru a FLEGT engedélyezési
kötelezettség alól, a 2173/2005/EU rendelet III. mellékletének lábjegyzetében megemlített igazolással,
mely a vonatkozó termék újrafelhasznált anyagból történt előállítását, vagy nem fa eredetét igazolja.
Amennyiben az importőr a FLEGT engedélyek jóváhagyásakor félrevezetik a hatóságokat, úgy a
vámkezeltetés során a vámhatóságok a vámjogszabályok, illetve a BTK vonatkozó rendelkezései
alapján bírságokat és szankciókat foganatosíthatnak az importőr felé.

A FLEGT az EUTR (Faanyag) rendelet és a CITES (Washingtoni Egyezmény)
kapcsolata:
A FLEGT-engedéllyel rendelkező termékek egyben megfelelnek az EUTR rendelet követelményeinek
is. Az EUTR (European Union Timber Regulation) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó

piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU parlamenti és tanácsi
rendelet (EUTR rendelet). Ez azt jelenti, hogy a FLEGT engedély az Indonéz Köztársaságból feladott
faáru első uniós forgalmazója, azaz a faáru importőre számára megfelel a kellő gondosság „due
diligence” elvén történő legalitás igazolásához és a faáru legális eredetének dokumentálásához az
EUTR rendelet 3. cikke értelmében.
Az EUTR rendelettel kapcsolatosan a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) Erdészeti
Igazgatóság látja el a tagországi illetékes hatósági feladatokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy az erdőről,
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/E-F. paragrafusai
értelmében, mindazon piaci szereplőnek, aki a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek
valamelyikét Magyarország területén végzi, bejelentési kötelezettség terheli az erdészeti hatóság felé.
Tehát annak a piaci szereplő importőrnek, amelyik FLEGT engedélyes árut importál Indonéziából, és
hazánkban helyezi először szabadforgalomba, annak be kell jelentkeznie az EUTR nyilvántartási
rendszerbe.
A
részletekről
a
NÉBIH
honlapján
az
alábbi
linken
tájékozódhat:
https://portal.nebih.gov.hu/eutr

Amennyiben egy szállítmányban bizonyos vámtarifaszám alá eső termékek a veszélyeztetett fajok
kereskedelmét szabályozó CITES engedély kötelezettség alá esnek, és a vámkezeltetés
igénybevételekor CITES engedéllyel rendelkeznek, akkor ezek a termékek nem esnek a FLEGT
engedélyezés alá, és ezen termékek legális eredetét az EUTR rendelet 3. cikke értelmében a CITES
engedély biztosítja.
A CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), vagy más
néven Washingtoni Egyezmény – melynek Magyarország, illetve az Európai Unió is részese – célja,
hogy ellenőrzése alá vonja a veszélyeztetett fajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy az
érintett állat- és növényfajok a kipusztulás szélére jussanak. Magyarországon a CITES (Washingtoni
Egyezmény) szakmai koordinálását az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztálya
látja el, melynek elérhetősége a következő linken olvasható: https://gmo.kormany.hu/elerhetoseg.
A fenti útmutató jelenleg a Indonéz Köztársaságból feladott FLEGT engedélyköteles fatermék
uniós behozatal oldali eljárásrendjére vonatkozó eligazodás könnyítésére szolgál. Az előírások
alkalmazása vonatkozásában mindenkor a vonatkozó rendeletek pontos szövegét kell
figyelembe venni.
A jövőben várható, hogy a FLEGT-rendelet I. melléklet újabb partnerországokkal bővül,
ahonnan ezután majd csak FLEGT engedéllyel lehet majd importálni a FLEGT rendelet hatálya
alá eső fatermékeket. A bővítések hatályba lépéséről honlapunkon is tájékoztatást fogunk adni
a kellő időben:
https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kereskedelmi_osztaly/FLEGT

A FLEGT engedély megküldésének lehetősége elektronikus úton az illetékes hatóság részére
Az Európai Bizottság által létrehozott informatikai rendszer a FLEGIT lehetővé teszi az uniós
gazdasági szereplők számára a FLEGT-engedély benyújtását az illetékes hatósághoz, az engedély
minden elemének elektronikus úton történő megadásával. A FLEGIT előnye, hogy lehetővé teszi a
nemzeti illetékes hatóságok számára a FLEGT engedélyek gyors ellenőrzését és jóváhagyását,
valamint lehetővé teszi a vámhatóságok számára az engedély érvényességének ellenőrzését és a
faanyag szállítmány gyors szabad forgalomba bocsátását.

A FLEGIT-et a TRACES (TRAde Control and Expert System) részeként fejlesztették ki. A TRACES
NT egy olyan az EU összes hivatalos nyelvén elérhető online menedzsment eszköz, melynek
segítségével különféle szállítmányok, többek között állatok, állati eredetű termékek, nem állati eredetű
takarmányok és élelmiszerek, növények, vetőmagok, szaporítóanyag, organikus eredetű és fa
termékek kereskedelmét lehet bejelenteni, ellenőrizni, tanúsítani. A FLEGIT itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt.
A felhasználók a FLEGIT weboldalán a „Dokumentáció” menüpontra kattintva a találják meg a
regisztrációs útmutatást. A FLEGIT (TRACES NT) információs rendszerben történő regisztráció
menetéről honlapunkon is tájékozódhat az alábbi linken:
Regisztráció a FLEGIT (TRACES NT) információs rendszerben
Azonban, felhívjuk figyelmüket, hogy aki elektronikus úton nyújtja be a FLEGT-engedélyt, annak
emellett továbbra is el kell juttatnia az engedély 1-es számozású ’original’ papíralapú példányát
részünkre.

