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A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság fűtési szezonnal kapcsolatos tájékoztatója.
A tél közeledtével gyakorivá válnak az olyan bűncselekmények, amelyek a fűtéssel, a
fűtőanyagok beszerzésével kapcsolatosak.
A rendőrség arra kéri az erdőtulajdonos magánszemélyeket, valamint erdészeti társulásokat,
hogy rendszeresen ellenőrizzék területeiket. A kitermelt fát ne hagyják őrizetlenül
külterületen, azt szállítsák olyan bekerített helyre, ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
Amennyiben az erdős területek közelében idegen személyeket látnak teherszállításra alkalmas
járművekkel, írják fel a jármű rendszámát. Ha az erdőben idegen személyek végeznek
fakitermelést, értesítsék a rendőrséget, vagy az illetékes erdészt.
A tűzifa kereskedelemmel kapcsolatos csalások elkövetői általában tehergépkocsival házalnak
és tűzifát kínálnak eladásra az aktuális kiskereskedelmi árnál olcsóbban. A tüzelőt házhoz
viszik, de a megrendelt mennyiségnél jelentősen kevesebb, vagy sokkal rosszabb minőségű
fát szállítanak le. Előfordulhat, hogy lopásból származó fát értékesítenek, amelyet később a
rendőrség lefoglalhat.
Fontos, hogy megbízható forrásból vásároljanak tüzelőt és a vásárlás részleteit mindig
pontosan tisztázzák. Lényeges, hogy a megrendelésben erdészeti, vagy sima köbméter
szerepel, ugyanis egy erdészeti köbméter, valamint egy sima köbméter között jelentős
különbség van.
1 erdészeti köbméter = 1,75 normál köbméter = 1 köbméter színtiszta fa
1 normál köbméter = 0,57 erdészeti köbméter = 0,57 köbméter tiszta fa
Tisztázzák azt is, hogy milyen fajtájú a fa, illetve, hogy rönk vagy ömlesztett formában
szállítják. A megrendelést és az árat rögzítsék írásos formában is. Tisztázzák azt is, hogy a
szállítás, valamint a rakodás költségét az ár tartalmazza-e, vagy azt külön kell megtéríteni. A
leszállított mennyiséget mérjék le, arról kérjenek számlát.
A mázsában megadott mennyiség az alábbiak szerint ellenőrizhető:
Friss vágás
Tölgy
Bükk
Akác
Erdészeti köbméter
7-13 mázsa
8-12 mázsa
5-10 mázsa
Normál köbméter
4-7,5 mázsa
4,5-7 mázsa
4-7 mázsa
1 év száradás után
Erdészeti köbméter
Normál köbméter
2 év száradás után
Erdészeti köbméter
Normál köbméter
Forrás: energia.ma

5,5-11 mázsa
3-6,2 mázsa

6,5-11 mázsa
3,7-6,2 mázsa

7-10 mázsa
4-6,2 mázsa

4,5-10 mázsa
2,5-5,7 mázsa

5,5-10 mázsa
3,2-5,7 mázsa

5-10 mázsa
3,4-5,7 mázsa

Az idős személyek a tüzelő beszerzéséhez kérjenek segítséget hozzátartozóiktól, vagy a
helyi erdésztől. A tűzifát tárolják zárt, biztonságos helyen. Kellő körültekintéssel
elkerülhető hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak.

