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Az elrnúlt évek adatai alapjau a2015l2016. évi fiítési szezonban megnőtt a kéményttizek száma a

szilardfüzelésú tíizelőberendezést hasznáíő lakóingatlanokban. Ennek ö oka a neln megfelelő
hizelőarryag haszná7ata és a kérreények karbantartásának hiánya. A fiítési költség csökkentése
erdekében sokan ttizelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nern
csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben
életveszélyes állapotot is előidézhet.

Aháztartásthulladékok elégetését a levegő védelméről szőIő 306l20i0, CXII. 23.) Korm. rendelet
tiltja, a rendelet alapjánháztaftási tiizelőberendezésben kizárőlag a papírhulladék és veszélyesnek
nem minősülő, kezeletl en, száraz fahulladék égethető eL Az előírások megsértőivel szemben a

kömyezefuédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilátd anyagok elégetésével fistgáz, korom, hamu és salak keletkeztk. Az égés során olyan
mérgező összetevök szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új

m&gező vegyüeteket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülrrek a környező talajba,

növényzetbe, élőüzekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő
emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszánnazék a7apanyagrr hulladék, festókkel, vegyi
anyagokka1 kezelt fa és egyéb hrrlladékok elégetésekor keletkezett égéstennék emberi
szervezehejutása légzőszerÁ megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatu betegségek
kiatakulását, a nehézfémeket tutalmaző por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket,

ttidő- és májkárosodast okozhai.

Az utóbbi években rnind többen állnak vissza vegyesttizelésre, i[1. építerrek be kiegészítő
fiitésként kandallókat. Szilrárd- és olaj tuzelőanyagok használata során korom- és

kátranylerakődás képződik a kéményekben, a nem rnegfelelő tize|őanyag használata pedig
megnöveli ezen lerakódás rnértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének
szükülesét okozza. A kémény leszriküit keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a

tiizelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a műköcléséhez, ezért szívóhatas alakul ki a

kéményben és az égéstermék a tüzelöberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, fiist, -

illetve szén-monoxíd métgezést okozva ezzel' A, kéményben lévő nagyméítékű korom és

kátrrá,nylerakódás egy intenzív ffítés esetén a nagy kiilső- és belső hőrnérséklet kiilönbség hatására

belobbanhat, kéményltizet akama ezze|. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyulÓ
lángnyelvek könnyen átterjeclhetnek a lakóépület éghetö anyagú épületszerkezetefte, a

kömyezetében lévő bútorzata.

A huliadékkal vagy nedves fával való ttizelés a megspórolt fiítési költségelrJ<el szemben sokkal
nagyobb kaít tud okozni, szennyezí a levegőt, károsída az egészséget, veszélyezteti az anyagí
javakat és az emberi életet is, ezert fellrívjuk a Tisztelt Lakosság figyelrnét, hogy a

|égszenlyezes, a szén-monoxid-mergezés és a kéményttizek elkenilése érdekében mindenki csak
a tüzelőberendezésének megfelelő tiizelőanyagot használjon, és biztosítsa a kánényseprők részre
a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását|


