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Vásárlói tájékoztató a hatósági áras lakossági tűzifa értékesítésről 
 

A program keretében háztartásonként maximum 10 köbméter tűzifa-alapanyag vásárolható; ennek keretében az 
állami erdőgazdaságoknál a hengeres tűzifa egységes maximált forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa 
fafajcsoportonként, erdei köbméterenként az alábbi: 

keménylombos: 30 000 Ft, 
lágylombos: 19 000 Ft, 
fenyő: 19 000 Ft. 

A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. 
után vásárolt tűzifa mennyisége. 

 
A vásárlás személyazonosításra alkalmas okmány és a lakcímkártya bemutatásával előzetes 

regisztrációhoz kötött, amelyet az Önhöz legközelebb álló erdészeti igazgatóságok székhelyén személyesen 

tud megtenni. Az erdészeti igazgatóságok megnevezése, székhelye, elérhetősége és illetékességi területe a 
következő linken megtalálható: http://www.eszakerdo.hu/magyar/menu/tuzifa_uj.htm.  
 
A személyes regisztrációhoz szükséges az igényt bejelentő háztartáshoz tartozó személyazonosításra 

alkalmas okmány és lakcímkártya bemutatása. A vásárlás feltétele az igénylő írásbeli nyilatkozata arról, 

hogy a 2022.05.01-ét követően a 2022/2023. évi téli fűtési idényben az állami erdőgazdaságoktól 
megvásárolt tűzifa mennyisége az ÉSZAKERDŐ Zrt-től jelenleg megrendelt mennyiséggel együtt sem 
haladja meg a 10 erdei köbméteres mennyiséget. A nyilatkozat az erdészeti igazgatóságok székhelyén 
átvehető illetve a  
http://www.eszakerdo.hu/magyar/aktual/2022/tuzifaprogram_nyilatkozat_2022-09-
21/igenyloi_nyilatkozat-hatosagi_aras_tuzifa.pdf 
 linkről letölthető. 
A regisztrációt követően az erdészeti igazgatóságok a rendelkezésre álló készleteik függvényében, a 
regisztráció alkalmával megadott e-mail címre vagy telefonszámra értesítést küldenek a faanyag átadásának 
várható idejéről, mennyiségéről, helyéről, a rendelési azonosítóról, valamint a megvásárolni kívánt tűzifa 
vételára előre történő megfizetésének módjáról.  

A vételár előzetes megfizetése a rendelési azonosító birtokában az alábbiak szerint történhet: 
− erdészeti igazgatóság pénztárában készpénzben vagy bankkártyával, 
− az erdőgazdaság központjában (3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1.) készpénzben vagy bankkártyával, 
− átutalással az értesítésben megadott bankszámla számra.  

Kedvezményezettként az ÉSZAKERDŐ Zrt.-t kell feltüntetni, a közlemény rovatban a könnyebb 
beazonosítás érdekében fel kell tüntetni a következő adatokat:  

− rendelési azonosítót, 
− az igényléskor megadott, a háztartáshoz tartozó lakcímkártya azonosító-számot, 
− a tűzifát kiszolgáló erdészeti igazgatóság nevét. 

 
A szállítás a pénzösszeg társaságunk számlájára történő megérkezését követően indulhat a befizetett összeg 

mértékéig. A befizetett pénzösszegről előleg számlát, az ügylet teljesülése  
(a faanyag vevő részére történő kiszolgálása) után pedig végszámlát állít ki társaságunk. Mindkét számlát e-
mailben (e-mailcím hiányában postai úton) kapják meg a vevők.  
 

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig 
történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia. 



 
Előzetes igényét személyesen, telefonon, vagy e-mail üzenetben ( tuzifa@eszakerdo.hu ) is jelezheti az alábbi 
adatok megadásával: 

- megrendelő neve 
- telefonszáma 
- lakcímkártya száma 
- kiszállítás pontos címe  
- igényelt tűzifa alapanyag mennyiség (köbméter)  
- igényelt tűzifa alapanyag fafaj csoportja (keménylombos, lágylombos, fenyő). 


