Tűzifavásárláskor se váljon csalás áldozatává!
A fűtési szezonban gyakoribbá válnak az olyan bűncselekmények, amelyek a fűtéssel, a fűtőanyagok beszerzésével kapcsolatosak. Az utazó árusok körében idén is megjelenhetnek a tűzifával házaló kereskedők,
akik házról-házra járva próbálják értékesíteni teherautóik rakományát illetve interneten is sokan ajánlanak
olcsó tüzelőt.

Mértékegységek, mennyiségek, árak
Tűzifát általában súlyra vagy térfogatra vásárolnak, és a mértékegységek különböző számításával fennáll a
csalás lehetősége. A legtöbben mázsában szeretnek tűzifát vásárolni, pedig sok tűzifát árusító és forgalmazó helyen nem áll rendelkezésre hiteles mérőeszköz. Így a legtöbbször a vásárlók, és gyakran a kiszállítók sincsenek tisztában az adott mennyiség tömegével.
Javasoljuk, hogy csak olyan helyről vásároljon, ahol hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy alapján kiállított számla ellenében kell a fáért fizetnie. Ebben az esetben megnézheti a vásárolni kívánt fát, ott lehet a
mérlegelésnél, és ténylegesen azt a fát és azt a mért mennyiséget fogja megkapni, amit megrendelt, kiválasztott. Ugyanakkor célszerű lehet ilyenkor műszerrel megmérni a tűzifa nedvességtartalmát.

A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ELŐÍRJÁK, HOGY TŰZIFÁT TÖMEGRE ÉRTÉKESÍTENI CSAK
HITELESÍTETT MÉRLEGEN TÖRTÉNŐ MÉRLEGELÉS UTÁN, A MÉRLEGELÉSRŐL KIÁLLÍTOTT MÉRLEGJEGGYEL
VAGY EGYÉB, A MÉRLEG AZONOSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ BIZONYLATTAL LEHET.
Térfogategységben való értékesítésnél is sokféle mértékegység fordul elő a piacon.
 Méteres (ritkábban több méteres) hosszban kitermelt, feldolgozatlan állapot:
Közvetlenül az erdőgazdálkodótól, az erdőről Ilyen formában vásárolható tűzifa, kizárólag köbméterben (m3 ) számolva, de néhány fatelepen is árusítanak ebben a formában.
Az esetek legnagyobb részében friss termelésből származik a faanyag. A megvásárolt tűzifa mennyiségéről lerakás előtt, a teherautón megmérve lehet a legkönnyebben meggyőződni.
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 Hasított, darabolt tűzifa:
- Kalodázott: Érdemes odafigyelni arra, hogy az áru valóban szorosan legyen rendezve, a közepére ne
csak szórtan rakják a fát.
- Hálós ömlesztett: Itt arra kell figyelni, hogy a henger formájú csomagolt tűzifa számolása helyesen
történjen.
- Ömlesztett: Itt kell a legjobban odafigyelni, mert ebben a formában tévesztik meg legtöbbször a vásárlókat. Még a járművön lévő megrendelt fa szemrevételezésénél érdemes meggyőződni arról, hogy
nincs semmi idegen tárgy a tűzifa alá rejtve (autógumi, raklap, alátámasztott lemezek stb.), ami a tűzifa külső térfogathatárait indokolatlanul megnövelné.
Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/

A rendőrség kéri az állampolgárokat, hogy fogadják meg az alábbi
bűnmegelőzési tanácsokat:
- Fontos, hogy megbízható forrásból vásároljanak tüzelőt és a vásárlás részleteit mindig
tisztázzák. Idegen személyektől vásárolni kockázatos!
- Tisztázzák azt is, hogy milyen fajtájú a fa, illetve a megrendelést és az árat rögzítsék írásos formában is.
- Pontosítsák, hogy a szállítás, valamint a rakodás költségét az ár tartalmazza-e,
vagy azt külön kell megtéríteni.
- A leszállított mennyiséget mérjék le, arról kérjenek számlát.
- Lehetőleg a nappali órákban történjen a rakodás!
- Interneten előre utalással ne vásároljon tűzifát!
- A tűzifának, mint minden árunak van egy általánosan kialakult ára.
A nagyon olcsó legyen gyanús; lehet, hogy a fa lopásból származik!
- Aki tudottan lopott fát vásárol, orgazdaság bűncselekményt követ el.

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112-es segélyhívószámot!
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