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Február óta sokat javult Zalában a fakereskedelem

A faanyag-nyomonkövetési szabályok betartása egyrészt védi a fogyasztókat, hogy legálisan
kitermelt, megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot kapjanak, másrészt védi a jogkövető
termelőket és kereskedőket is a tiszta, átlátható piaci viszonyok megőrzésével.
A Zala megyében folytatott ellenőrzések tapasztalatai szerint az erdei faválaszték (tűzifa, rönk)
szállítmányok túlnyomó részét az előírt szállítójegy kísérte, amelyeken apróbb, főleg a szállítást
végző fuvarozók által vétett hibák voltak láthatóak. Az idei februári ellenőrzéshez képest kedvezőbb
tapasztalatokról lehet beszámolni, növekedett a jogkövetés mértéke.
A Nébih szakemberei mindössze egy esetben döntöttek a tűzifaszállítmány zár alá vétele mellett,
mivel a kereskedő a szállítójegy hiánya miatt nem tudta pontosan igazolni a fatermék eredetét.
Fontos megjegyezni, hogy alapvetően ebben az esetben is a jövőbeni együttműködési hajlandóságot
tapasztalták az ellenőrök a szállító részéről.
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(illusztráció)

A szállítási szabályok betartása nem csak közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos, de az
utak minőségének megőrzéséhez is hozzájárul. A kétnapos célellenőrzés során a közlekedési
hatóság közúti ellenőrei is a korábbinál kevesebb szabályszegéssel találkoztak. Két
járműszerelvénynél a pótkocsik műszaki állapota nem volt kielégítő, amelyek közül az egyik
járművet soron kívüli műszaki vizsgára rendelték az ellenőrök, ugyanazon szállító vállalkozás
második járműszerelvénye pedig a pótkocsi esetében észlelt alkalmatlan gumiabroncsok cseréjét
követően folytathatta útját. Ezen túl csak egy közigazgatási eljárást kellett indítania a hatóságnak,
egy 3,5 tonna össztömegű szállító járműnél észlelt túlsúly és szabálytalan rakomány elhelyezés
miatt.
A megindult eljárások az ügyfelek együttműködési hajlandóságát figyelembe véve minden
valószínűség szerint is a jövőben alkalmazható jó gyakorlatok kialakulását segítik elő.
Voltak azonban olyan szállítmányok is, amelyek rendezettsége, minősége, dokumentációjának
pontossága jó gyakorlatként be fog kerülni a hatósági oktatási anyagokba. Ilyen esetekben az
ellenőrök őszinte örömmel gratuláltak a vállalkozónak, hiszen számukra is egyértelmű siker, ha a
jogsértések száma és súlya jelentős mértékben csökkent a korábban tapasztaltakhoz képest.
Reméljük, ennek megfelelően a fogyasztók oldalán is érzékelhetőek a pozitív változások!
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