Felhívás!
Már csak az új típusú műveleti lap tömbök
használhatóak
2019. január 1-jétől már csak az új típusú műveleti lap tömbök használhatóak. A régi
típusú műveleti lap tömbök befejezését – attól függetlenül, hogy azok teljesen beteltek-e
– a hatóság felé be kell jelenteni.
Az elmúlt 2 évben több fontos jogszabályi változás is érintette az erdőgazdálkodással
foglalkozó szakembereket. Mind az erdőtörvény, mind a hozzá kapcsolódó végrehajtási
rendelet számos ponton módosult illetve megváltozott.
Az egyik kiemelten fontos változás az, hogy a „régi típusú” műveleti lap tömbök csak 2018.
december 31-ig használhatóak fel, ezt követően ezek befejezését a hatóságok felé
haladéktalanul be kell jelenteni. Fontos, hogy ez azon tömbökre is vonatkozik, amelyekben
nincs minden oldal kitöltve, vagy akár teljesen üresek, de már a használatba vétel
megkezdését bejelentették a NÉBIH honlapján. Ehhez a megszokott bejelentési felület
használható: http://eutrnyomtatvany.nebih.gov.hu/index.php/999186?lang=hu
A nyár folyamán megjelent a NÉBIH tematikus honlapján a „Műveleti lap” menüpont alatt az
új előírásoknak megfelelő adattartalmú műveleti lap minta, valamint a hozzá kapcsolódó
kitöltési útmutató http://www.nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303. Az új
nyomtatványok a nyomtatványboltokban elérhetők országosan az alábbi helyeken:
http://patria.hu/irodaszer/patria-szakuzletek/
Amennyiben postai úton rendelne, úgy az alábbi internetes címen is megteheti:
http://www.patriapapir.hu/kereses/pag_egyszerukereses.aspx?SZURES=m%C5%B1veleti

Mit kell tennem, ha régi típusú, felhasználás megkezdésére be nem jelentett műveleti lap
tömbökkel rendelkezem?
A régi típusú, kitöltetlen műveleti lap tömböknél, melyek felhasználásának megkezdése nem
került még bejelentésre, a felhasználás befejezését sem kell elektronikusan bejelenteni,
azonban a műveleti lap tömbök szigorú számadású nyilvántartásában fel kell tüntetni, hogy
ezen tömbök nem kerültek használatra bejelentésre, nem lett belőlük műveleti lap kiállítva.
Mit kell tennem, ha régi típusú műveleti lap tömb felhasználásának megkezdését
bejelentettem, de nem állítottam ki belőle műveleti lapot?
Ha egy műveleti lap tömb felhasználásának megkezdése bejelentésre került, azonban abból
nem állítottak ki műveleti lapot, akkor a felhasználás befejezésének bejelentése során az
elektronikus felületen az utolsóként kitöltött műveleti lap sorszámaként 0-át kell beírni, és a
rögzítő felület következő oldalán az eltérés okaként egy „Egyéb” opciót választva

megadhatóvá válik, hogy a felhasználásra bejelentett tömbből nem került kiállításra műveleti
lap. A nyomtatványtömb felhasználásának kezdő időpontja és a nyomtatványtömb utolsóként
kitöltött lap kitöltési időpontja rovatba pedig egységesen a rögzítés napját kell megadni.
Hol vásárolhatok műveleti lap tömböt?
A Pátria nyomda országos viszonteladói üzlethálózatában, amelyek mellett a nyomda 2 napon
belül a megadott címre térítés ellenében postáz is:
http://patria.hu/irodaszer/patria-szakuzletek/
Amennyiben postai úton rendelne, úgy az alábbi internetes címen is megteheti:
http://www.patriapapir.hu/kereses/pag_egyszerukereses.aspx?SZURES=m%C5%B1veleti

Továbbá a felhasználó maga is legyártathatja a tömböket, illetve beregisztrált és elfogadott
nyomtatványkitöltő programmal is előállíthatja azokat.

