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Az elmúlt évek adatai alapjrin a 2015l20l6.évi fiitési szezonban megnőtt a kéménltiizek
száma a sziliirdtíizelésú tiizelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem
megfelelő ttizelöanyag haszná|ata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség
csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseiben égetik el a hriztartási hultradékot, mely
azonban nem csak iogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a
kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztaftási hulladékok elégetését a levegő védelméről szólő 306/2010, (XII.23.) Korm.
rendelet tiltja. a rendelet alapjrin háúartási ttizelőberendezésben kizarólag a papírhulladék és
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások
megsértőivel szemben a körrryezetvédelmi hatóság eljarast indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével fiis€áz, korom, hamu és salak keletkezik. Azégés során olyan
mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek uj
mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutísuk esetén beépülnek a környező talajba,
növényzetbe, élővizekbe, és ezeket á mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő
emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagu hulladék, festékkel, vegyi
anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi
szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatu
betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthada a veséket, elpusáítja az
agysejteket, tüdő_és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, ill. építenek be kiegészító
ftitésként kandallókat. Szilard- és olaj tíizelőanyagok használata során korom- és
kátránylerakódás képzödik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig
megnöveli ezen lerakódas mértekét, mely az égéstermék-elvezetó belső keresámetszetének
szűktilését akozza. A kémény leszűkiilt keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a
tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéshez, ezért szívóhatás atakul ki a
kéményben és az égéstermék a tiizelőberendezésen keresztiil visszai{ramlik a lakótérbe, fiist,_
illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezze|. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásan
kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire,
a kömyezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves faval való tiizelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben
sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegót, karosída az egészséget, veszélyezteti az
anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisáelt Lakosság figyelmét, hogy a
légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytiizek elkerülése érdekében mindenki
csak a tiizelóberendezésének megfelelő ttizelőanyagot használjon, és biztosítsa a
kéményseprők részére a kémények rendszeres el lenőrzését, tisáítását!


