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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválság alakult ki 

Európában. A Kormány által meghirdetett Tűzifaprogram célja, hogy a tűzifával még nem 

rendelkező magyar családok számára az idei téli energiaszükségletet biztosítsa és kiszolgálja a 

lakossági igényeket. A kezdeményezés keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt 

tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei 

köbméter mennyiségben. Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön 

fekvő települések lakosságát szolgálják ki. 

A Tűzifaprogram 2022. szeptember 19-én a Kormány 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletének 

kihirdetését követően lépett életbe. Az állami erdészeti társaságoknál a Kormány 355/2022. 

(IX. 19.) Korm. rendeletének megjelenése után vette kezdetét a lakossági értékesítés, és tette 

lehetővé az állami erdőgazdaságok kijelölt befizetőhelyein az igények fogadását és a 

megrendelt tűzifa árának befizetését. 

Azok az erdőgazdaságok, amelyek rendelkeznek a megrendelt tűzifamennyiség készleteivel, a 

vásárlók számára az átadást is megkezdték. Az erdészetek kiemelt prioritásként kezelik, és 

folyamatosan teljesítik a lakosság megrendeléseit. A fűtési időszakra elegendő tűzifa 

mennyiség áll az ország rendelkezésére. 

Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható, de van lehetőség a maximális 

mennyiségnél kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is. A Tűzifaprogramban 

keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az 

adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A programban hengeres tűzifa vásárolható. 

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 tűzifa szállításáról, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő 

szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia. 

A Tűzifaprogram tehát a lakosság kedvezményes tűzifa vásárlását segíti elő. Ezzel az emberek 

ki tudják váltani a gázzal való fűtést, amely sajnos a háború és a világgazdasági események 

miatt 6-7-szeresére drágult az átlagfogyasztáson felül. 

Ferencvárosban főleg a MÁV-Aszódi telepen élőknek jelent ez segítséget, azonban sokan nem 

tudják megoldani, hogy a kijelölt átvételi pontokról otthonukba szállítsák a hatósági áras tűzifát, 

illetve egyeseknek az tűzifa igénylésében is szükségük lehet segítségre. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 6. § b) pontja értelmében a helyi önkormányzat feladatai ellátása során – egyebek mellett 

– feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait. 

A Ferencvárosi Fidesz frakciója azt javasolja, hogy az Önkormányzat saját nonprofit gazdasági 

társaságán, a FESZOFE Nonprofit Kft.-n keresztül segítsen a Kormány segítségét igénybe vevő 

ferencvárosi lakosoknak a Tűzifaprogramban való részvételben, a tűzifa házhoz szállításában 

valamint felaprításában. 
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Javasoljuk továbbá, hogy azon ferencvárosi lakosok esetében, akik a korábbi években szociális 

alapon tűzifát kaptak az Önkormányzattól, az Önkormányzat vállalja át a Tűzifaprogram 

keretében a hatósági áras tűzifa megvásárlásának költségeit az általános céltartalék terhére. 

Úgy gondoljuk, az intézkedés sok családnak hatalmas segítséget jelentene, elsősorban a MÁV-

Aszódi telepen. Kérjük ezért, hogy a Képviselő-testület támogassa az előterjesztést! 

Mindezek alapján a Ferencvárosi Fidesz frakciójának vezetőjeként az alábbi határozati 

javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. 

 

Budapest, 2022. október 4. 

 

Gyurákovics Andrea s.k. 

önkormányzati képviselő, frakcióvezető 

Ferencvárosi Fidesz Frakció 

 

 

Határozati javaslat 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy azon ferencvárosi lakosok esetében, akik a korábbi években szociális alapon tűzifát kaptak 

az Önkormányzattól, az Önkormányzat a Tűzifaprogram keretében átvállalja a hatósági áras 

tűzifa megvásárlásának költségeit az általános tartalék terhére. 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 

FESZOFE Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlója úgy dönt, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. 

– saját eszközparkja és erőforrásai igénybevételével – részt vállal a Tűzifaprogram keretében a 

ferencvárosi lakosok által megvásárolt hatósági áras tűzifa házhoz szállításában és 

felaprításában, valamint segítséget nyújt a Tűzifaprogramban részt venni kívánó ferencvárosi 

lakosoknak a részvétel lebonyolításában.  

3. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 

FESZOFE Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlója felkéri a Polgármestert, hogy utasítsa a 

FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon a Tűzifaprogramban való részvétel 

lehetőségéről, valamint annak lehetőségéről, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. segít az igényelt 

tűzifa házhoz szállításában és felaprításában. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester és a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2022. október 14. napjától kezdődően a Tűzifaprogram teljes ideje alatt 


