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Bőnmegelızési Hírlevél 

 

Itt a főtési szezon, itt vannak a trükkös faárusok! 

 
Így megyénkben is megjelentek a trükkös faárusok. Minden évben több tucatnyi embert 
csapnak be a tőzifával házalók. Trükkök tömegével verik át a megrendelıket. 
 
Elsıdlegesen nem árt tisztázni:  
 
Az elkövetık az árusítás során kétfajta mennyiséget használnak, a térfogatot és tömeget. 

A térfogat mértékegysége a m³ -köbméter  

Az elkövetık két fajta köbmétert használnak, mely lehet erdészeti köbméter vagy sima 
köbméter. 
 
Az erdészetekben a kivágott fákat rönkben szokták tárolni, egymásra pakolják ıket 
úgynevezett „sarang”-ba. A sarangba került rönkök 1 m szélesek, ezeket 1,75 m magasra 
rakják fel, tetszıleges hosszúságba. Így egy erdészeti köbméter, 1 méter X 1méter X 1,75 
méter, ezzel szemben a sima köbméter 1 méter X 1méter X 1 méter. 
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Ez azt jelenti, hogy ha nem tisztázzuk elıre, hogy milyen köbméter fáról van szó akkor: 
 
1 sima köbméter fa esetén az 2. képen látható famennyiséget vásároljuk meg, erdei köbméter 
esetén a 1. képen látható famennyiséget vásároljuk meg. 
 
21.000 Ft-os köbméter ár mellett az 1 képen látható fa értéke 21.000 Ft a második képen 
látható fa valódi értéke csupán 12.000 Ft.  
 
Az erdei köbméterbıl egy normál mérető platós kisteherautóra 1-1,5 köbméter fa fér fel 
felhasogatva, méteres rönkben kb. 1,5 – 2 , egy Ifa teherautóra 3 köbméter fa fér fel 
felhasogatva , méteres rönkökbe 4-5 köbméter . 
 
Az elkövetık által használt másik értékékesítési mód, hogy az árusítás során az eladni 
szándékozott fát a tömege szerint, általában mázsánként árusítják. 
 
Hogy a fa hány mázsa, az attól függ, hogy milyen fafajtáról van szó, mikor lett kivágva 
(mennyi ideig száradt), mekkora az aktuális sőrősége, ami fajtán belül is jócskán változhat. 
Ezért sosem a megvásárolandó fa súlyát vegyük figyelembe, mert ezzel könnyen csıbe 
húzhatnak minket! 
Abban az esetben ha nem rönkfáról, hanem hasogatott ömlesztett köbméter fáról van szó még 
a hozzáértınek is nehéz biztosat mondani a fa súlyáról. 
 

Friss vágású Tölgy Bükk Akác 

Erdészeti köbméter 7 – 13 mázsa 8 – 12 mázsa 7-10 mázsa 
Normál köbméter 4 – 7,5 mázsa 4,5 – 7 mázsa 4-7 mázsa 

    
 

1 év száradás után 

Tölgy Bükk Akác 

Erdészeti köbméter 5,5 – 11 mázsa  6,5 – 11 mázsa 7 – 10 mázsa 
Normál köbméter 3 – 6,2 mázsa 3,7 – 6,2 mázsa 4 – 6,2 mázsa 

    
 

2 év száradás után 

Tölgy Bükk Akác 

Erdészeti köbméter 4,5 – 10 mázsa 5,5 – 10 mázsa 5 – 10 mázsa 
Normál köbméter 2,5 – 5,7 mázsa 3,2 – 5,7 mázsa 3,4 – 5,7 mázsa 

 Elkövetési módszerükre jellemzı: 

A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minıségő portékájukat plakátokon, 
hirdetési újságokban. 
 
Csak egy telefonszámot adnak meg a hirdetéseikben, az áru értékesítését pedig általában 
helyszínre szállítással vállalják. 
 
A jármő platóján még tíz mázsa a tüzelı, udvaron leborítva már csak ennek a fele.  
 



A laikus vevı még csak becsülni se tudja, hogy valóban annyit kapott-e, amennyit 
megrendelt. 
 
Nem a megrendelt minıségő tőzifát szállítják ki. 
 
A mennyiségén kívül még a minıség kap fontos szerepet. 
 
Legjobb minıségő tőzifa az akác, tölgy, cser, bükk, gyertyán. Sajnos gyakran a rosszabb 
minıségő fát is belekeverik a jók közé, melyet a hozzá nem értık már csak akkor vesznek 
észre, mikor felhasználásra kerül a tüzelı. 
 
A vásárlás során – nagyobb címlető bankjegybıl vissza kell adni – kifigyelik, hol tartja a 
gyanútlan házigazda a pénzét és a figyelmét elterelve (vizet kérnek, WC-re, mosdóba 
mennek) megszabadítják tıle. 
 
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?  
 
Célszerő csak számlaképes eladótól vásárolni. 
 
Ha házaló faárustól vásárol, mindenképpen írja fel a gépkocsi rendszámát és lehetıség szerint 
kérjen segítséget egy tapasztaltabb, hozzáértı ismerıstıl, szomszédtól a vásárlás 
lebonyolításához. 
 
Fontolják meg a kiválónak tőnı piaci árnál jóval kedvezıbb ajánlatot, ırizzék meg egészséges 
bizalmatlanságukat az árusokkal szemben. 
 
- A megrendeléskor elıre egyeztessenek idıpontot a kiszállításhoz, és lehetıség szerint kérjék 
valamelyik szomszéd vagy rokon segítségét, aki jártas a tüzelıanyagok vásárlásában 
 
Kérjenek mérlegelést valamelyik közeli tüzép telepen és csak azután fizessenek, amikor 
mindent rendben találnak. 
 
Legyenek óvatosak és otthonaikba ne engedjenek be idegeneket, így nem válhatnak trükkös 
tolvajok áldozatává.  
 
 
Ha mégis megtörtént a baj, ne feledje, azonnal értesítse a Rendırséget! 
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