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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A tűzifa
áfamentességének  megteremtéséről  és  a  rezsicsökkentés  kiteljesítése  érdekében  szükséges
egyéb intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

A tűzifa áfamentességének megteremtéséről és a rezsicsökkentés kiteljesítése érdekében
szükséges egyéb intézkedésekről

Az  Országgyűlés  a  tűzifa  áfamentességének  megteremtése,  valamint  a  rezsicsökkentés  teljessé
tétele és a rászorulók egyéb módon történő támogatása érdekében az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt,  hogy az adójogszabályok módosítása révén biztosítsa a
tűzifa általános forgalmi adó alóli mentességét, valamint tegyen meg minden szükséges intézkedést
az adómentesség fogyasztói árakban való megjelenése érdekében.

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormány figyelmét, hogy a nagycsaládosok terheinek csökkentése
céljából  vizsgálja  meg  ezen  fogyasztói  kör  számára  –  az  áfamentességen  felüli  –  egyéb
kedvezmények bevezetésének lehetőségét.

3.  Az  Országgyűlés  felkéri  az  önkormányzatokért  felelős  miniszert,  vizsgálja  meg,  hogy  az
önkormányzatok milyen – akár nem pénzbeli – segítséget tudnak nyújtani a településeken élő idős
korú személyek számára.

4. Az 1. pontban foglalt szabályozást 2020. március elsejéig kell megalkotni.

5. Jelen határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1



Általános indokolás

A Mi Hazánk Mozgalom az Országgyűlés és a Kormány súlyos mulasztásának tartja, miszerint a
fűtési  költségek  vonatkozásában  magyar  családok  százezrei  lényegében  kimaradtak  a
rezsicsökkentésből.  A  földgázt  és  a  távhőt  használó  ingatlantulajdonosok  az  intézkedés
bevezetésének  napjától  élvezik  a  rezsicsökkentés  előnyeit.  Ezzel  szemben  a  részben,  vagy
kizárólagosan fával fűthető ingatlanokban élők hátrányos megkülönböztetést szenvednek el.

A Mi Hazánk felhívja a döntéshozók figyelmét arra, hogy a hazai ingatlanok többsége elavult,
tulajdonosaik  nem  rendelkeznek  az  energetikai  felújítások  elvégzéséhez  szükséges  anyagi
erőforrásokkal.  A rezsicsökkentésből  való  kimaradás,  a  lakóépületek  korszerűtlensége  és  az
utóbbi években bekövetkezett drasztikus tűzifa áremelkedés miatt az október 15-étől április 15-
éig tartó  fűtési  szezon súlyos nehézségek elé állítja az érintett  személyeket  és családokat.  A
három  említett  tényező  bármelyike  külön-külön  is  megalapozná  az  állami  beavatkozás
szükségességét.  Együttes  hatásuk  ellensúlyozásának  szükségessége  miatt  haladéktalan
segítségnyújtásra van szükség.

A fentiekben kifejtett indokok kellőképpen megalapozzák a tűzifa általános forgalmi adó alóli
mentességének  azonnali  bevezetését.  Legalább  ugyanennyire  fontos  a  hatósági  ellenőrzések
elvégzése  annak  érdekében,  hogy  az  áfamentesség  bevezetése  a  fogyasztói  árakban  is
megjelenjen.

A Mi Hazánk szintén kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a nagycsaládosok az adómentesség
általi  árcsökkenésen  felül  egyéb  kedvezményes  tűzifa  vásárlási  lehetőséghez  jussanak.
Hangsúlyozzuk,  hogy kizárólag arra  a személyi  körre  gondolunk,  akik a  saját  sorsuk jobbra
fordításáért  maguk  is  tesznek.  A  társadalmi  igazságosság  megteremtése  érdekében  a
részletszabályok kidolgozása és precíz végrehajtása különösen fontos.

Hasonlóképpen lényeges idős korú honfitársaink további megsegítése. Rendkívül sok nyugdíjas
él egyedül, többségük egészségi állapota egyre rosszabb. Gyermekeik, unokáik távol vannak, ily
módon  a  ház  körüli  munkák  elvégzésében  sincs  segítségük.  Mindezeket  felismerve  tartjuk
indokoltnak,  hogy  az  önkormányzatokért  felelős  miniszter  vizsgálja  meg  a  nem  pénzbeli
segítségnyújtás  különböző  lehetőségeit.  Itt  elsősorban  arra  látunk  esélyt,  hogy  a  települési
önkormányzatok által foglalkoztatott közmunkások segíthetnének az idős embereknek a tűzifa
feldarabolásban és csapadékvédett helyre történő beszállításában.

2


