Tájékoztató a Kormány által meghirdetett „Tűzifaprogramról”

Elindult a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal az
erdőgazdaságoknál. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni.
A programban hengeres tűzifa vásárolható, melynek átvételi pontról a felhasználási
helyre történő szállításáról a vásárlónak kell gondoskodnia.
A tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa alapanyag vásárolható;
az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A program
keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált,
forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:
Keménylombos:
Lágylombos:
Fenyő:

30 000.- Ft/ erdei köbméter
19 000.- Ft/ erdei köbméter
19 000.- Ft/ erdei köbméter

Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható, de van lehetőség a
maximális mennyiségnél kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is.
A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál
2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége. Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját
működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. Ezen felül az erdőgazdaságok
továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet
segítséget.
A Tűzifaprogramban történő részvételre jogosultak
A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak
tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló
hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos
tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely.
A Tűzifaprogramban vásárolt tűzifa árának befizetése, a fa átadása a vásárlóknak
A befizető helyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése. A
program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által
meghatározott helyen és módon vehetik át.
mutatja meg azt, hogy mely település lakói melyik állami erdőgazdasághoz fordulhatnak,
amennyiben élni szeretnének a Tűzifaprogram adta lehetőségekkel.
Jászárokszállás esetében a működési területnek megfelelő erdőgazdaság:

NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Szolnoki:
Átvételi hely: 5000 Szolnok, Besenyszögi úti telep
Telefonszám: 06-30-250-5629, 06-30-623-2815
E-mail cím: szolnok@nefag.hu
Nyitvatartási idő:
Hétfő – Csütörtök 7:00 – 15:30 – ig
Péntek 7:00 – 14:40-ig
https://www.nefag.hu/erdogazdalkodas/termekek/tuzifa/

