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December elsejétől 19-ről 5 
százalékra csökken a tűzifa 
áruforgalmi adója. Az árcsök-
kenés mellett más haszna 
is lesz az intézkedésnek a 
természetes személyek számá-
ra: nem kerülnek hátrányba 
a jogi személyekkel szemben 
a téli tüzelő beszerzésekor. Az 
általános drágulás a fakiter-
melést is érinti, így az általunk 
megkérdezett erdőgazdálkodá-
si szakember szerint kérdéses, 
hogy az áfacsökkentés mértéke 
érezhető lesz-e a tűzifa árában.

» SZÉCHELY ISTVÁN

D öntéshozó kamaraként elfo-
gadta a képviselőház a tűzi-
fára kivetett áruforgalmi adó 

(ÁFA) 19-ről 5 százalékra történő 
csökkentését múlt héten, miután 
korábban a parlament pénzügyi 
bizottsága elfogadta a javaslatot. 
Az intézkedés több mint 2,7 millió 
vidéki háztartást érinthet kedvező-
en, ami az összes vidéki háztartás 
85 százalékát teszi ki, derül a ki a 
törvénykezdeményezés indoklá-
sából. Országszerte 3,5 milliónál is 
több háztartásban fűtenek fával, ez 
pedig az összes háztartás 45 száza-
lékát jelenti.

Minimálisra csökkent 
a különbség
December elsejétől a tűzifa áfá-
ja természetes és jogi személyek 
esetében is 19-ről 5 százalékra 
csökken, és szükség is volt erre az 
intézkedésre, egyrészt azért, mert 
az elmúlt egy-két évben nagyjá-
ból megduplázódott a tűzifa ára, 
másrészt azért, mert az elektromos 
áram és a gáz esetében is történtek 
költségcsökkentő intézkedések – 
mondta el megkeresésünkre Mik-
lós Zoltán háromszéki RMDSZ-es 

KÖNNYEBBEN JUTHAT TŰZIFÁHOZ A LAKOSSÁG, ÁM EGYELŐRE NEM TUDNI, CSÖKKENNI FOG-E A TÜZELŐANYAG ÉRTÉKE

Tüzelő majdnem áfamentesen decembertől

A kereskedőknek eddig jobban megérte, ha nem természetes, hanem jogi személyeknek adták el a fát

» Remélhető-
leg tovább már 
nem fog nőni a 
tűzifa ára, de 
ez nem tudható 
előre, mert olyan 
tényezők befo-
lyásolják, amiket 
nem lehet előre 
megjósolni.

parlamenti képviselő, a parlament 
pénzügyi bizottságának tagja. Mint 
hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy 
a tűzifa áfájának a csökkentése a ter-
mészetes és jogi személyekre egya-
ránt érvényes. Miklós Zoltán kifejtet-
te, egy tűzifa-kereskedő mindeddig 
minden esetben a jogi személyt vá-
lasztotta, ha azonos árajánlatot ka-
pott egy jogi, illetve egy természetes 
személytől, ugyanis a fordított adó-
zásnak köszönhetően a jogi személy-
lyel való üzletkötés után nem kellett 
befi zetnie az adót. Ha például 200 
lejért adott el egy űrméter fát, a for-
dított adózásnak köszönhetően nem 
kellett befi zetnie a tranzakció után a 
38 lejes áfát, a vevő – tehát a másik 
jogi személy – pedig nem igényelte 
azt vissza az államtól. Ha viszont ter-
mészetes személynek adta el a fát a 
kereskedő, akkor nem mentesülhe-
tett az áruforgalmi adó befi zetésének 
a kötelezettsége alól. „Ha tehát – ez-
zel a példával élve – egy tűzifa-keres-
kedőnek volt kétszáz lejes ajánlata, 
az egyik egy jogi személytől, a má-

sik pedig egy természetes személy-
től, akkor ő mindig a jogi személyt 
választotta, mert neki jobban meg-
érte” – fogalmazott Miklós Zoltán. 
Az áfacsökkentés eredményeként 
viszont minimálisra csökkent a kü-
lönbség a két tranzakció között, így 
kiegyensúlyozottabb lesz a tűzifa-ke-
reskedelem, és vásárlóként kevésbé 
kerülnek hátrányos helyzetbe a ter-
mészetes személyek – magyarázta 
a képviselő. Kitért ugyanakkor arra 
is, hogy hasonlóképpen lesznek ha-
szonélvezői az intézkedésnek az áfát 
nem fi zető jogi személyek, például 
sok községi iskola, orvosi rendelő és 
akár vidéki kórházak is, ahol fával 
fűtenek.

Kérdésünkre, miszerint a tűzi-
fa-kereskedelemben gyakran elő-
forduló számlamentes adásvételek 
miatt megtörténhet-e, hogy meg 
sem jelenik majd a végfelhasználói 
árban az áfacsökkentés mértéke, 
Miklós Zoltán elmondta, normális 
gazdaságban ennek nem lenne sza-
bad megtörténnie, és igaz ugyan, 

hogy a romániai gazdaság nem min-
dig normális ebből a szempontból 
sem, nem hiszi, hogy ez a jelenség 
hangsúlyosan érvényesülni fog – 
az ilyen cégek szerinte nem tudnak 
hosszú távon megmaradni a piacon.

Jelentős drágulás idén is
Remélhetőleg megjelenik a tűzifa 
árában az áruforgalmi adó mértéké-
nek a csökkenése, noha ezzel párhu-
zamosan drágulás is történt, történik 
– derült ki egy általunk megkeresett 
erdőmérnök által elmondottakból. 
András Róbert, a Zetelaka-Libán 
Magán Erdőgondnokság vezetője el-
mondta, az energiaárak növekedése 
miatt már megdrágult a tűzifa, az 
üzemanyag árának az emelkedése 
is növeli a kitermelési költségeket, 
és ez szintén megjelenik a fa árában. 
Továbbá a gáz drágulása miatt azok-
ban a háztartásokban, ahol még nem 
szerelték le a fás kazánokat, vissza-
térnek a fatüzelésre, emiatt megnő 
a kereslet, ez pedig szintén a tűzifa 
drágulását eredményezi – magya-
rázta az erdőmérnök. Idén a kezdeti 
180–220 lejes űrméterenkénti piaci 
ár már 250–300 lejre nőtt az emlí-
tett körülmények miatt, de Székely-
földön országos viszonylatban még 
mindig viszonylag olcsó a tűzifa, az 
ország déli részén az 500 lejt is eléri 
az ára – számolt be értesülései alap-
ján András Róbert. „Remélem, hogy 
tovább már nem fog nőni az ára, de 
ez nem tudható előre, mert olyan 
tényezők befolyásolják, amiket nem 
lehet előre megjósolni. Attól is függ 
majd, hogy mekkora lesz a kereslet, 
de attól is, hogy mennyire hosszú 
és hideg lesz a tél. Ha hosszú és 
kemény tél lesz, akkor valószínű-
leg drágulni fog” – fogalmazott az 
erdőmérnök. Az ellátással szerinte 
ebben a térségben nem lesz gond, 
ugyanis itt jellemzően a közbirto-
kosságok jog formájában biztosítják 
a tűzifát a helybéli lakosságnak, 
illetve a városon élők is jórészt így 
szerzik be a fát vidéki rokonaik se-
gítségével.
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» ANTAL ERIKA

A sűrű köd miatt törölték vasárnap 
a Marosvásárhelyről Budapestre 

tartó járatot, ahogy a Rómába, illetve 
a Dortmundba indulókat is felfüggesz-
tették. Előfordul, hogy még felszállás-
kor sem tudható, a repülőgép le tud-e 
szállni az eredeti célállomásán, ha az 

időjárási körülmények időközben vál-
toznak. Annak ellenére, hogy a maros-
vásárhelyi Transilvania Repülőtérnek 
van olyan berendezése, amely segíti a 
ködben tájékozódni a repülőgépeket 
a fel- és leszállásnál, a mostani, túl 
sűrű ködben így sem ereszkedhettek 
le a gépek. Peti Andrástól, a repülőtér 
igazgatójától a Székelyhon megtudta, 

ha a vízszintes láthatóság 300 méteres, 
akkor nem szállnak le a gépek, ugyanis 
300 helyett 400 méteresnek kellene len-
nie. Érdeklődésünkre, hogy mikor tud-
ható, hogy egy Marosvásárhelyre tartó 
repülőgép le tud-e szállni az eredeti 
célállomásán, Peti elmondta, ez kiszá-
míthatatlan. „Amikor elindul a gép Ró-
mából, akkor úgy indul, hogy Marosvá-
sárhelyen fog leszállni” – fogalmazott 
az igazgató, hozzátéve, ha nem száll fel 
időben a köd, akkor egy másik, kevés-
bé ködös reptéren kénytelen landolni. 
Így történt ez a hétvégén is, amikor a 
Rómából, illetve a Budapestről induló 
repülők utasai Kolozsvárra érkeztek 
meg. Azokat az utasokat, akik Marosvá-
sárhelyről szerettek volna Budapestre, 
illetve Rómába utazni, de a járatkiesés 
miatt nem tehették meg, kárpótlásban 
részesíti a légitársaság. Akik Marosvá-
sárhely helyett Kolozsvárra érkeztek, 
azokról ugyancsak a légitársaságnak 

kell gondoskodnia, hogy eljussanak 
az eredeti célállomásra. Peti András ér-
deklődésünkre elmondta, ilyenkor Eu-
rópa-szerte történnek hasonló esetek, 
például az a repülőgép, amely Mennin-
genből indult volna Marosvásárhelyre, 
az ottani köd miatt nem szállhatott fel, 
ezért egy másik gépet irányítottak ide 
Stuttgartból. Ősszel, általában novem-
berben, valamint tavasszal, március-
ban, gyakori a sűrű köd Marosvásárhe-
lyen és környékén; ez leginkább akkor 
jellemző, amikor +3 és -2 fok között 
ingadozik a hőmérséklet. A reptérigaz-
gató szerint többek között a Nyárád és 
a Maros folyók találkozásánál kialaku-
ló páradús levegő lehet a magyarázata 
a tartós sűrű ködnek, amely minden 
évben negatívan befolyásolja a folyók 
találkozásának szomszédságában meg-
épült repülőtér forgalmát. Ha lehűl az 
idő jóval 0 Celsius fok alá, rögtön meg-
szűnik a köd is.

Vásárhely helyett Kolozsváron kellett leszállnia a repülőnek a sűrű köd miatt

» Ha nem száll 
fel időben a köd, 
akkor egy másik, 
kevésbé ködös 
reptéren kényte-
len landolni.

Óriási tömegbaleset, huszonegy autó ütközött össze Maros megyében

Összesen huszonegy autó ütközött össze a tegnap reggeli tömegbalesetben a Maros megyei 
Kerelőszentpál közelében a sűrű köd miatt. A forgalom leállt, az arra autózókat az észak-erdélyi 
autópálya Nyárádtő–Maroskece szakaszára terelték. A rendőrség közlekedésbiztonsági központ-
ja, illetve a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint könnyebb 
ütközésekről volt szó. A Maros megyei rendőrség közölte, a baleset reggel fél 7 körül, egy vasúti 
átjárónál következett be, a Marosvásárhely irányába tartó gépkocsik egymásnak koccantak a 
csúszós úton. A balesetben egy személy könnyebb sérüléseket szenvedett. A helyszínen ellátták 
a mentőegységek, megtagadta kórházba szállítását. A környéken a látótávolság nem érte el az 
50 métert sem, az úttest pedig nedves, csúszós volt. (Hírösszefoglaló)




