
„Tavaly viszonylag elfo-
gadható ára volt a ma-
gánerdőkből kitermelt 

tűzifának, egy szekér (másfél 
méter) félszáraz bükkért 230 
lejt fizettem. Idén úgy hallottam, 
hogy egy méter bükk ára akár 
250 lej is lehet” – mesélte a szé-
kelyudvarhelyi Szabó Károly. 
Tudomása szerint a Nyikó men-
tén egy paletta felhasogatott tű-
zifát (közel két méter) 370–380 
lejért lehet beszerezni, erre még 
rájön a szállítási költség. A ko-
rábbi évek tapasztalataiból ki-
indulva úgy számolta, hogy ezen 
a télen hét-nyolc méter tűzifára 
lesz szüksége. Ezt a mennyisé-
get már áprilisban megrendelte 
egy magánerdészettől, azonban 
mai napig nem szállították ki, 
ezért megtörténhet, hogy kény-
telen lesz máshonnan beszerez-
ni. A gond az, hogy minél később 
kapja meg a tűzifát, annál nyer-
sebb lesz – jegyezte meg.

Nagyobb áron szerzik be, 
drágábban adják

Az erdészeti hivatalok licitje-
in az indulóárak nem változtak, 
azonban a módosult erdésze-
ti törvény kevesebb fa kivágá-
sát és értékesítését engedélyezi, 
ami megnöveli a beszerzési árat. 
Ennek következtében a tavalyi 
eladási árhoz képest idén húsz 
százaléknál is nagyobb növe-
kedéssel lehet számolni. Míg 
tavaly egy méter jó minőségű, 
száraz bükkfát 150–200 lejért le-
hetett megvásárolni, idén ez már 
180–240 lej közötti összegbe ke-
rül – magyarázta Boros Zoltán, 
a nagykadácsi Borsilv fakiter-

melő és -feldolgozó vállalat társ-
tulajdonosa. Néhány nap múlva 
kifogy a tavaszi vágásból szár-
mazó száraz tűzifakészletük, 
és azután már csak az augusz-
tusban kitermelt nyers, illetve 
félszáraz tüzelőt tudják elad-
ni. A korábbi évektől eltérően, 
amikor április-májusban holt-
szezon volt, idén folyamatosan 
voltak vevőik. Mivel tavalyról a 
hosszan elhúzódott kemény tél 
miatt nem nagyon maradt sen-
kinek tartaléka, sőt sok helyen 
márciusra el is fogyott a fa és pó-
tolni kellett, most igyekeztek mi-
előbb gondoskodni az elegendő 
tüzelőről – folytatta. Tapasztala-
ta szerint környékünkön a bükk 
és gyertyán iránt a legnagyobb 
a kereslet, ezzel szemben ma-
gyarországi ügyfeleik az alacso-
nyabb fűtésértékű tölgy és akác 
iránt érdeklődnek, mivel azokat 
ismerik leginkább. Ahhoz, hogy 
télire száraz tüzelőnk legyen, 
fél évvel a fűtésszezon előtt meg 
kell vásárolni a szükséges fát, 
és felhasogatva, esőtől védett he-
lyen kell tárolni – hangsúlyozta 
Boros Zoltán.

A Csíki Hírlap hirdetőrovatá-
ban egy csíkszeredai férfi há-
rom öl, azaz tizenkét méter 
kétéves száraz bükkfát kínál 
eladásra 3600 lejért, azaz méte-
rét pontosan 300 lejért. Érdeklő-
désünkre elmondta, noha csak 
pár napja jelent meg a hirde-
tés, máris többen érdeklődtek, 
nagyobb mennyiséget azonban 
nem tud eladni.

A városházán sem lesz olcsóbb

Idéntől augusztus 15-éig 
kellett leadniuk az igénylést 
azoknak, akik a helyi önkor-
mányzatoktól akarnak tűzifát 
vásárolni, ám mivel a törvény-
módosítás későn történt meg, 
még elfogadják a kérelmeket 

– tájékoztatott Csíki Endre, a 
székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatal mezőgazdasági osz-
tályának munkatársa. A város 
tulajdonában lévő két erdő – Ke-
rekerdő és Budvár – kitermelhe-
tő fáinak bélyegzése november 
közepéig folyamatban van, ta-
nácshatározattal megállapítják 
a referenciaárat, majd megkez-
dődik a licit, ezt követően pe-
dig a kivágás. Így 2018 januárja 
előtt nem lehet tudni az eladási 
árakat, és tűzifát sem lehet vá-
sárolni. „Ez nem szociális szol-
gáltatás, a tűzifát mi is piaci 

áron adjuk. Legfeljebb a szállítá-
si díjon tudnak így spórolni azok, 
akik nálunk vásárolják, a fuva-
rért háromszáz lej helyett száz-
ötvenet fizetnek” – ismertette. 
A tavalyi fűtésszezonban húsz 
családnak összesen kétszáz mé-
ter fát adott el a hivatal, harminc-
négy métert pedig saját részére 
használt fel. Bár kilencvenhat 
igénylést iktattak, sokan vagy 
nem mentek a tüzelő után, vagy 
nem tetszett nekik a fa minősé-
ge. A hivatal a nyers, gyérítések-
ből, széltörésekből származó, 
valamint beteg fákat ajánlja vá-
sárlásra, többnyire tölgyet, rit-
kábban bükköt és gyertyánt.

A drágulás okai

Izsák Árpád, a Csíki Magán-
erdészet vezetője is megerő-
sítette, hogy megdrágult idén 
a tűzifa. Elmondása szerint 
ennek három fő oka van. Az 

elsődleges problémát a nagy fa-
feldolgozó cégek jelentik, ame-
lyek a fát válogatás nélkül jó 
árban veszik át, ezért inkább 
velük éri meg szerződéses vi-
szonyba kerülni. A másik fő ok 
a nehézkes törvénykezésben 
keresendő, ugyanis az erőlte-
tett erdészeti törvények megne-
hezítik az erdészetek munkáját. 
„Egy-egy meggondolatlan mon-
dat egy törvényben nagyon 
korlátozza a bélyegzési eljá-
rásokat, és azt, hogy egysze-
rűbben ki lehessen szolgálni 
valakit saját kaszálójából, er-

dőjéből is. Túl van szabályoz-
va a rendszer, Bukarestben a 
törvényhozók elhamarkodot-
tan hoznak döntéseket, és nem 
egyeztetnek azzal a réteggel, 
amelynek gyakorlatba kell ül-
tetnie a törvényeket. Emellett 
az erdőradar (az illetéktelen fa-
kitermelés és -szállítás vissza-
szorítását célzó nyilvántartási 
rendszer – szerk. megj.) a har-
madik ok, amely jól működik, 
és kiszűrte az illegális faki-
termelés egy részét, de ez is 
hozzájárult a tűzifa árának nö-
vekedéséhez” – emelte ki Izsák.

Kedvező módosítás

A törvénykezésben ugyan-
akkor kedvező módosítás is 
született idén – mutatott rá meg-
keresésünkre Tánczos Bar-
na szenátor, a mezőgazdasági 
szakbizottság alelnöke. Mint 
mondta, egy júniusban elfoga-

dott törvény, amely az erdészeti 
kerettörvény módosítására vo-
natkozik, arra kötelezi az álla-
mi és községi tulajdonban lévő 
erdők ügykezelőit, hogy első-
sorban a lakossági igény kielé-
gítésére használják a tűzifa 
minőségű fát. Emellett létezik 
egy törvénytervezet, amellyel 
a tűzifa exportjának tilalmát 
szeretnék bevezetni, ebben az 
esetben viszont nagyon sok uni-
ós szempontot is figyelembe 
kell venni. „Románia egymagá-
ban nem hozhat külkereskede-
lemmel kapcsolatos döntéseket, 
azonban van egy kiskapu, egy 
adott időre fel lehet függeszte-
ni bizonyos termékek kivitelét 
az országból, de ezt is Brüsz-
szelben kell megtárgyalni. En-
nek a törvénytervezetnek az idei 
télre gyakorolt hatása meggyő-
ződésem szerint vajmi kevés. 
Azt azonban látni és tudni kell, 
hogy a nagy fafeldolgozó válla-
latok óriási nyomást gyakorol-
nak a tűzifapiacra, továbbá más 
uniós országokhoz képest a tű-
zifa ára alacsonyabb Románi-
ában. Ezért óriási a késztetés 
bizonyos kereskedők részéről, 
hogy kifelé vigyék az ország-
ból ezt a famennyiséget. A ke-
reslet is egyre nő a tűzifa iránt, 
így ez is áremelkedéshez vezet. 
Megtörténhet, hogy befolyásolja 
a piacot az is, ami az erdőradar 
bevezetése előtt többé-kevés-
bé feketén-fehéren működött. 
Most, hogy mindent papírozni 
kell és hivatalosan kell kitermel-
ni a fát, megcsappant a mennyi-
ség, ennek pedig a drágulás az 
egyértelmű következménye” – 
fogalmazott Tánczos, hozzáté-
ve, hogy bár pontos számot nem 
tud mondani, meglátása szerint 
az elmúlt három évben megkét-
szereződött a tűzifa ára a tér-
ségben.
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Jelentősen megnövekedett a tűzifa ára Hargita megyében, ráadásul nehezen beszerezhető

A téli tüzelőről időben, fél évvel a fűtésszezon előtt ajánlatos gondoskodni

Több mint húsz szá-

zalékot drágult idén 

a jó minőségű tűzifa 

Udvarhelyszéken, 

azonban Hargita 

megye más régióiban 

sem jobb a helyzet. Az 

illetékesek szerint a 

nagy felvásárló cégek, 

az illegális fakitermelés 

visszaszorítása, a túl-

szabályozott rendszer 

és a megnövekedett 

igény együttesen járult 

hozzá a tűzifa árának 

jelentős növekedésé-

hez. Azonban nemcsak 

a magas ár okoz gon-

dot, hanem a beszer-

zés is: egyre nehezeb-

ben lehet hozzájutni a 

fűtőanyaghoz.

Sokat kell fizetni a melegért

Az udvarhelyi polgármesteri hivatal a nyers, 
gyérítésekből, széltörésekből származó, valamint 
beteg fákat ajánlja vásárlásra, többnyire tölgyet, 
ritkábban bükköt és gyertyánt.
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