
A légszennyezés – azon belül is a kis 
méretű szálló por kibocsátása – globá-
lisan a legtöbb embert érintő és legsú-
lyosabb következményekkel járó kör-
nyezetszennyezés. Az Egé szsé gü gyi Vi-
lá gszervezet (WHO) szerint egyé rtelmű  
az ö sszefü ggé s a lé gkö r ré szecské vel 
való  szennyezettsé ge é s az egé szsé gi 
hatá sok kö zö tt. A PM10 é s a PM2,5 be-
lé legzé se akut é s kró nikus egé sz sé g-
ká rosodá st válthat ki, és mintegy tíz 
hó nappal csö kkenti a vá rható  é let tar-
tamot. A szá lló  por a kö rnyezetre is ne-
gatív hatást gyakorol. A levegő bő l ki-

ü lepedve eltömíti a növények gá z cse-
renyí lá sait, í gy akadá lyozza a nö vé ny 
„lé gzé sé t”, pá rologtatá sá t, é s negatí van 
befolyá solja a fotoszinté zis folyamatá t.

A szálló por a legnagyobb mértékben 
– a tévhittel ellentétben – nem a közle-
kedés és nem is az ipari tevékenysé-
gek, hanem a lakossági fűtés által kerül 
a levegőbe (több mint 80 százalékos 
aránnyal). 

Szálló por tekintetében az ideális tü-
zelőanyag a földgáz, így akik távfűtés-
sel fűtenek, megkönnyebbülhetnek. Ez-
zel szemben a családi házak jellemző-

en szilárd tüzelőanyagokat használnak, 
nagy mennyiségben bocsátva ki  káros 
anyagot a levegőbe. Ha a szén vagy a 
fa között kell választanunk, inkább a fát 
preferáljuk. Ha mégis a szenet választ-
juk kedvezőbb ára miatt, fontos, hogy 
kerüljük a rosszabb minőségű (maga-
sabb kéntartalmú) barna szén és a lig-
nit használatát, mert azoknak nagyobb 
a légszennyezése.  

FATÜZELÉS
A fá k a lé gkö rbő l szé n-dioxidot kö tnek 
meg, amit a fotoszinté zis során sajá t 
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KÖRNYEZETBARÁT
SZILÁRD TÜZELÉS

A fűtési szezon kezdete előtt érdemes átgondolni – ha van választási 
lehetőségünk –, hogy mivel fűtsünk, ha a környezet szempontjából a lehető 
legjobb módon szeretnénk eljárni.

SZERZŐ: DV



szö veteik felé pí té sé hez, energia terme-
lé  sü khö z használnak fel, a folyamat 
vé geredmé nyeké nt pedig oxigé nt bo-
csá  tanak ki. A megkö tö tt szenet magá-
ban tá rolja a nö vé ny hosszú  szé nlá ncú  
vegyü letek (például celluló z, lignin) for-
má já ban. A fa elé geté sekor a megkö tö tt 
é s elraktá rozott szé nvegyü letek felsza-
badulnak, é s elé gve szé n-dioxidként 
ú jra a lé gkö rbe kerü lnek. Az é gé s sorá n 
pontosan annyi szé n-dioxid kerü l a lé g-
kö rbe, amennyit a fa é lete sorá n abbó l 
felvett. Ha a fa kidől, és korhadá snak in-
dul (ami tulajdonké ppen lassú  é gé s), 
ugyanannyi szé n-dioxid kerü l a lé g kö r-
be, mint a tudatos eltü zelé skor, csak 
természetesen sokkal lassabban.

Tűzifa
Ahhoz, hogy a lehető legjobb fűtőérték-
kel bíró tűzifát válasszuk, érdemes az 
alábbi szempontokat figyelembe venni.

1. A fa fajtája. Kemé nyebb tí pusú  fa-
fajtá kat válasszunk, például bü kköt, 
tö lgyet, aká cot é s gyertyá nt. Ezeket 
akkor alkalmazzuk, ha csak fá val sze-
retné nk fű teni. Ha vegyes tü zelé st 
(szé n é s fa) haszná lunk, akkor alkal-
mas lehet a nyá r, az é ger é s a kő ris is. 
Kerüljük a puhafá kat, pé ldá ul a fe nyő -
fajtá kat (magas gyantatartalmuk miatt) 
és a gyü mö lcsfá kat (alacsony fű tő é r-
té kü k miatt). Nemcsak tü zelé sre nem 
alkalmasak, de még a tüzelőberendezé-
sünket, illetve a ké mé nyt is károsítják.

2. Nedvességtartalma. Fontos, hogy 
figyeljü nk a fa nedvessé gtartalmá ra! 
Tű zifá nak csak a másfél-két é ve kiter-
melt é s szá radó  fá t nevezzü k, amely 
felhaszná lá sakor 20 százalékná l ke-
vesebb nedvessé get tartalmaz. Érde-
mes a fát hasí tott á llapotban szárítani, 
ugyanis miné l nagyobb felü leten é rint-
kezik a levegő vel, anná l gyorsabban 
megy vé gbe a szá radá si folyamat. 
Emellett fontos, hogy jó l szellő ző  é s 
eső tő l vé dett helyen tá roljuk. 

Fabrikett 
A fabrikett szintén kö rnyezetbará t tü-
zelőanyag (faporok, faforgá cs, faaprí-
ték, erdő gazdasá gi mellé ktermé k, fű -
ré szpor), amely magas nyomá son pré -
selé ssel ké szü l. Kö tő anyagot nem tar-
talmaz, ezé rt ké miai ö sszeté tele a 
termé szetes fá é val azonos. Nedves-
sé g tartalma alacsony (4–10 százalék), 
ezé rt sokkal jobb a hatá sfoka, mint a 
tű zifának. Fű tő é rté ke magas (16–19 
MJ/kg), ami csaknem a ké tszerese a 
frissen vá gott fáénak (7 MJ/kg). Kan-
dalló ban, cseré pká lyhá ban is hasz ná l-
ható , mivel nem kormoz. Kö nnyen é s 
ké nyelmesen tá rolható . Egyaránt al kal-
mazható  faelgá zosí tó  vagy vegyes tü -
zelé sű  tü zelő berendezé sben. Hamutar-
talma alacsony (maximum egy szá-
zalék), ráadásul a visszamaradó  hamu 
termé szetes nö vé nyi tá panyagké nt kis-
kertekben a mű trá gya ré szbeni he lyet-
tesí té sé re is alkalmas. 

Pellet
Az apró bb mé retű  pelletet automatizá lt 
fű té si rendszernél érdemes használni. 
Alapanyaga forgá cs é s fű ré szpor vagy 
tü zelő anyag cé ljá bó l termesztett nö vé -
nyi anyag, illetve mező gazdasá gi mel-
lé ktermé kek (szalma, energia nö vé nyek). 
Az alapanyagokat ledará ljá k, majd nagy 
nyomá son pré selik, ezá ltal magas fű tő -
é rté kű , tö mö rí tett homogé n fű tő anyag 
keletkezik. 

VÁLTOZÓ SZABÁLYOZÁS
Szilárd tüzelőanyag égetésére használt 
tü zelő berendezé s napjainkban a ká ly ha, 
a kandalló  é s a kazá n. 2020-tó l a legfel-
jebb 500 kW mé rt hő teljesí tmé  nyű  szi-
lá rd tü zelé sű  kazá nok, 2022-tő l pedig a 
legfeljebb 50 kW né vleges hőteljesítmé-
nyű egyedi helyisé gfű tő  be ren dezé sek 
kö rnyezettudatos terve zé  sé re vonat ko zó  
forgalomba hozatali é s haszná latbavé -
teli kö vetelmé nyek szigorodni fognak. 
Ennek é rtelmében a nyitott é gé sterű , 
szilá rd tü zelé sű  egyedi helyisé gfű tő  be-
rendezé sek szezo ná  lis helyisé gfű té si 
ha tá sfoka nem lehet 30 százalékná l ki-
sebb, zá rt é gé sterű  berendezé seknél ez 
a mutató 65 százalék, pellettel mű kö dő  
berendezé sek eseté n pedig 79. 

Az ú j rendelet szigorú  kö vetel mé  nye-
ket tá maszt a kibocsá tott por, gá z ne-
mű  szerves vegyü letek, szé n-monoxid 
é s nitrogé n-oxidok mennyisé gé re is. 
Nyitott é gé sterű  berendezé seknél a 
szállópor-kibocsá tá s 50 mg/m3-né l, zá rt 
é gé sterű  berendezé seknél 40 mg/m3-
né l, pellettel mű kö dő  egyedi helyisé g-
fű tő  berendezé seknél 20 mg/m3-nél 
nem lehet nagyobb. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy csak úgyneve zett ö ko-
tű zterek lesznek engedé lyezhető k 2020-
tó l kö zponti fű té sek, 2022-tő l egye di 
helyisé gfű tő  berendezé sek ese té n.

(Felhasznált irodalom jegyzéke 
a szerkesztőségben.)
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A 2019. január 1. – 2026. december 31. között futó HungAIRy LIFE integrált 

projekt, amelyet a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. koordinál, az egyik leg-

jelentősebb környezetvédelmi probléma megoldását, a levegőminőség javítását 

célozza nyolc régiót lefedve tíz magyar településen (Budapesten, Békéscsabán, 

Debrecenben, Egerben, Kaposváron, Karcagon, Miskolcon, Pécsett, Szolnokon és 

Tatabányán). A célt többek között emissziós adatbázisok fejlesztésével, átfogó 

szemléletformáló, tájékoztató tevékenységgel és egy országos szakértői, tanács-

adói – ökomenedzseri – hálózat felállításával valósítja meg.


