
Ma Magyarország egyik legsúlyosabb környezet-

egészségügyi problémája a lakossági fűtés 

okozta levegőszennyezés. Ez a légzőszervi 

megbetegedések legfőbb okozója, és különösen 

nagy veszélyt jelent gyermekeinkre. Nem mindegy, 

hogy mivel fűtünk, mit dobunk tűzre.

Kevesen tudják, de hazánkban évente 6-8 ezer 

ember hal meg a légszennyezettség miatt.

A „Fűts Okosan!” kampány célja, hogy felhívja  

a figyelmet a lakossági hulladékégetés tilalmára 

és káros hatásaira, az egyes tüzelőanyagok 

használatának veszélyeire, valamint hogy 

elérhetővé tegyen minden olyan információt, 

amely a helyes fűtési technikákat ismerteti.

Bízunk benne, hogy Önnel együtt, közösen pozitív 

változást tudunk elérni a levegő minőségében 

és ebből fakadóan az egészségi állapotban is.

NE TEGYE KOCKÁRA EGÉSZSÉGÉT!

EGÉSZSÉGÜNK 
NEM TŰZRE VALÓ!

FŰTSÖN FELELŐSEN, 
FŰTSÖN OKOSAN!

www.futsokosankampany.hu

www.futsokosankampany.hu

de a hulladék 
nem tűzre való!

FŰTENI SOK
MINDENNEL
LEHET,

Szomorú tény, hogy a nem megfelelő módon történő 
egyéni fűtéssel vagy zöldhulladék égetéssel nagyban 
hozzájárulunk környezetünk károsításához, egészsé-
günk veszélyeztetéséhez.

A légszennyezés növeli a légúti és keringési megbete-
gedések kockázatát, könnyen asztmát, agyvérzést 
vagy szívinfarktust is okozhat. 



Ha hulladékkal, műanyaggal, használt autógumival, 
forgácslappal, ablakkerettel, festett vagy lakozott 
fával, ronggyal, cipővel, színes papírral fűt, rengeteg 
veszélyes, rákkeltő anyagot juttat a levegőbe, mellyel 
nemcsak a környezetet, de az Ön és Családja 

egészségét is veszélyezteti. NE TEGYE!

A zöldhulladék elégetése szintén nagyon káros 
a környezetre. 100 kg avar és kerti hulladék 
elégetésével akár 90 millió köbméter levegő is 

elszennyeződhet. NE ÉGESSE EL!

INKÁBB KOMPOSZTÁLJON! A zöldhulladék 
tápanyag is lehet, hasznos komposzt állítható elő 
belőle. Ezzel nem csak a környezetet óvja, de értékes 
forintokat takaríthat meg. 

Ellenőriztessük rendszeresen kazánjainkat! A rendsze-
resen karbantartott tüzelőberendezés nagyobb 
hatásfokkal és biztonságosan működik, ezáltal a fűtés 
költségeit is csökkenti.

Mindig a megfelelő tüzelőanyagot tegyük a kazánba! 
A nem megfelelő tüzelőanyag, vagy a hulladék 
eltüzelése berendezésünket is károsíthatja és egész-
ségünket, akár életünket is veszélyeztetheti. 

EZ AZ ÖN FELELŐSSÉGE IS!

TEGYEN JÓ FÁT A TŰZRE!

MIT NE DOBJUNK 
A TŰZRE!

HOGYAN 
FŰTSÜNK?

Fontolja meg, milyen tüzelőanyaggal fűt! 
Saját és Családja egészsége a tét. Ha fával fűt, 
válassza tüzelőnek a száraz tűzifát, a fabrikettet 
vagy a fapelletet. Így nemcsak környezetét kíméli, 
de akár 20-30%-kal is csökkentheti fűtési költségeit. 

Fűtsön legalább 12 hónapig szárított tűzifával. 
Ha lehetőségei engedik, a legjobb megoldás, 
ha saját maga szárítja a fát.

Csak a száraz keményfa használható gazdaságosan 
(ilyen pl. a bükk, tölgy, akác, gyertyán). A puhafák nem 
alkalmasak a tüzelésre, így például a fenyőfajták a 
magas gyantatartalmuk miatt, vagy a gyümölcsfák, 
melyek gyorsan, nagy hőleadással égnek és ezzel 
megterhelik a tüzelőberendezést és a kéményt.

A lignit és a barnaszén használata nem gazdaságos 
és magas kéntartalmánál fogva jobban szennyezi 
a levegőt és veszélyezteti egészségünket.

MIT DOBJUNK 
A TŰZRE?


