LAKossAct FELHivAS
Az elmult 6vek adatai alapjan a201512016, 6vi flttdsi szezonban megndtt a k6rn6nyhizek szdma a
szilft'dtiizel€sri tiizeltiberendezdst haszn616 iak6ingatlanokban. Ennek fd oka a nenr megfelekl
tiizeldanyag haszndlata 6s a k6m6nyek karbantartAs6nak hi6nya, A fiit6si kdltsdg csdkkent€se
drdekdben sohan tilzel6bcrendez6seikben €getik el a hilztartdsi hulladdkot, rnely azonban nem
csak jogszab6lyba iitk<izilc, de kornyezetszennyezd, egdszsdgkfrosit6 e$ a k6m6ryekben
dletvesz6lyes 6l1apotot is el6id6zhet.
A hdztartdsi lrulladdkok el6getds6t a leveg6 vddeirn6r6l s2.61630612010. CXU. 23,) Korm, rendelet
tiltja, a rendelet alapjhnh6ztarl6si tiizel6berendez6sben kiz6r6laga papirhulladdk 6s vesz6lyesnek
nem min6siil6, kezeletlen, sz\raz fahulladdk dgethetd el. Az el6irdsok megs6rt6ivel szemben a
kcimyezetv6delmi hatos69 eljfirflst indit 6s bitsdgot szabhat ki.

A szil6rd anyagok eldgetdsdvel flistgdz, korom, harnu 6s salak keletkez,lk. Az

6gds sor6n olyan
mlrgezb cisszetevdk szabadulnak fel, illetve olyan kdrniai reakci6k indulhatnak be, amelyek 0j
rndrgezd vegyiiieteket hozhatnak ldtre, levegdbe jutasuk eset6n bedptilnek a kornyezd talajba,
novdnyzotbe, 6l6vizekbe, ds ezeket a rn6rgcz6 anyagolcat ldlegzik bo a kdrnyezeteben €16
emberek is. A mrlanyag, gumi, egy6b k6olajsz6nnaz6k alapanyagfi hulladdk, fest6kkei, vegyi
anyagokkal kezelt fa 6s egydb liullad6kok eldgetdsekor keletkezett 6g6stenndk emberi
szervozetbe jutfsa l6gz6szerw megbetegeddsekhez vezethet, eLiisegiti a rosszindulatu betegs6gek
kialakulfs6t, a neh6zfdmeket lnrtahnazh por k6rosithada a ves6ket, elpusztitja az agysejteket,
tiid6- 6s rndjkirosodiist okozhat"

Az ut6bbi 6vekben mind tribben dllnak vissza vogyestiizeldsre,

be kieg6szit6
6s olaj tirzeldanyagok haszndlata soriin korom- 6s
k6trfnylerak6dds k6pzcidik a k6m6nyekben, a nem rnegfeleld ttizel6anyag haszrillata pedig
megndveli ezen lerak6d6s rndrt6k6t, mely az eg6stenndk-elvezetd belsd keresztrnetszetdnek
snikiiles6t okozza. A kdminy lesztikiilt keresztrnetszete tobb veszdlyt is hordoz mag6ban: a
tiizcltiberendezds ncm kap elCg levegd-ut6np6ttfst a rntlkcidds6h ez, ez\rt szlv6hatds alakul ki a
i11, 6p{tenek

fiit6sk6nt kandall6kat. Szil6r:d-

kdmdnyben 6s az dgdstenndk a tiizel6berendezdsen kereszttil visszaframlik a lak6t6rbe, fiist, -

illetve szdn-rnonoxid mdrgezdst okozva ezzeL A k6m6nyben 16v6 nagyndrtdkti korom

6s

k6trdnylerak6dds egy intenziv fiitds eset6n enagy kiils6- 6s belsd hdrn6rsdklet kril6nbs6g hatdsdra
belobbanhat, k€m6nytiizet okozva ezzel. A kdmdny bekot6nlldsain vagy kitorkolldsan kinyul6

ldngnyelvek konnyon dtterjeclhetnek

a

1ak66piilet dghetd anyag{r dpiiletszerkezeteire,

a

kdrnyezet6ben l6v6 birtorzaha.

A

hulladdlckal vagy nedves fl{val val6 tuzelds a rnegsp6rolt fittdsi ktiltsdgekkel szernben sokkal
nagyobb kart tud okozni, szemyezi a levegdt, kdlositja az egdszslget, veszdlyezteti az anyagi

javakat 6s az emberi eletet

is,

ez6fi felhivjuk

a Tisztelt Lakossfg frgyehndt, hogy a

l*gszenrryez€s, a szdn-monoxid-mdrgez6s 6s a k6mdnytiizek elkeruJdse drdekdben mindsnki csak
a tiizel<iberendezds6nek megf'eleld fiizeldanyagot haszn{ljon, 6s biztosltsa a kernenysepr6k rdszre
a k6mdnyek rendszeres el len6rz6s6t, tisztfids6t!

