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Szóbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli kérdést kívánok benyújtani az
Agrárminisztériumot vezető miniszterhez

,,Idén még nagyobb bajban vannak a fával fűtők?"

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ szóban várom!

Tisztelt Miniszter Úr!

Az enyhe november ellenére itt az újabb fűtésszezon. Akinek nincs módjuk arra, hogy
több évre előre vásároljanak, raktározzanak tűzifát, ezekben a hetekben szerezik be a télre
való mennyiséget. Már aki be tudja Hiszen, a tavalyi évhez hasonlóan - sőt annál még
súlyosabban - fenyeget a nagymértékű, országos szintű tűzifahiány. Ebből pedig egyenesen
következik a fűtőanyag árán növekedése is. Mindezt a problémát tetézi, hogy súlyos, a
kormány által támogatott diszkrimináció bennmaradt a rendszerben. Miközben a gáz árában -
a rezsicsökkentésen keresztül - egyfajta állami támogatás is megjelenik, a tűzifa esetében
erről szó nincs. Ráadásul sok esetben éppen az anyagi szempontból leginkább kiszolgáltatott
családok egyetlen fűtési lehetősége a fa. Az egy évvel ezelőtti árakhoz képest, a KSH adatai
szerint, már augusztusban 13,5 százalékos növekedés volt tapasztalható a piacon, és ez a tél
beálltával csak még inkább növekedni fog.

Tavaly augusztusban egy mázsa tűzifa átlagosan 3200 forintba került, míg idén ez már
országos átlagot nézve 3660 forint volt. Ha pedig a korábbi évekhez viszonyítjuk egészen
elképesztő drágulást látunk. A fahiány és az ebből eredő árnövekedés .egyik okozója a
munkaerőhiány, hiszen hiába lenne kitermelendő fa; ha nincs, aki kitermelje. Ebben a
szektorban is hiányzik az a több százezer honfitársunk, aki nem találta meg idehaza a
számítását. Eközben a piacot a feketézők is ellepték, akik kitalált EUTR azonosítóval hirdetik,
az általában nem legálisan beszerzett tűzifát. Szerencsére a Nébih már felvette a harcot a



faüzérekkel, de a fahiányt ez még nem fogja megoldani. Arról is vannak információink, hogy
az állami erdészeteknél lévő tűzifákat szándékosan visszatartják, több magyarázat is
napvilágot látott, a legmegengedőbb szerint a szociális tűzifára kell.

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat:

- Mit kíván tenni a Kormány az egyre nagyobb méreteket öltő tűzifahiány
megoldásáért?

- Hogyan kívánják könnyíteni az önkormányzatokra rótt - a szociális tűzifával járó
- plusz, olykor teljesíthetetlen adminisztratív terheket?

- Mikor kívánják tájékoztatni őket, hogy mikor és kitől tudják a szociális tűzifát
beszerezni?

- Hogyan kívánják csökkenteni a munkaerőhiányt a fakitermelési ágazatban?
- Van-e bármi javaslatuk arra nézve, hogy megállítsák a tűzifa ilyen mértékű

drágulását? Vagy továbbra is tétlenül nézik, hogy luxus lesz Magyarországon a
fűtött otthon?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. november 07.

Tisztelettel,


