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Lakossági tájékoztató 

a kerti és háztartási hulladékégetés 

egészség- és környezetkárosító következményeiről 
 

 

Manapság a takarékoskodás jegyében egyre többen állítjuk vissza a régi kályháinkat, és fűtünk szénnel, fával 

és egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal. Így égetésre kerülnek a kiürült műanyag palackok és 

zacskók, a vegyszerek göngyölegei, ruhák és a kerti hulladékok is. 

A hulladékok megsemmisítésének ezen formája egyszerűnek és gazdaságosnak tűnik, de mind 

környezetünket, mind saját egészségünket fokozott veszélynek tesszük ki a háztartási és kerti hulladékok 

eltüzelésekor. 

A hulladékok égetésekor keletkező füst igen nagymértékben egészség- és környezetkárosító! 

Az otthoni hulladékok (műanyag flakonok, műanyag zacskók, használt ruhák, egyéb textíliák, gumiabroncs, 

kábelek, papír hulladékok, kerti hulladékok) égetése során keletkező füst, az abban lévő gázok és gőzök 

(szén-monoxid, széndioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, arzén, higany, ólom, kadmium és egyéb 

nehézfém tartalmú gázok, szállópor) 

 súlyosan veszélyeztetik egészségünket: 

 irritáló (szemkönnyezést, orrfolyást, köhögést, tüsszentést okozó) hatást fejthetnek ki, 

 daganatkeltők lehetnek (pl. légzőszervi rákok, leukémia), 

 károsíthatják a tüdőt (segítik az asztma és más tüdőbetegségek kialakulását), az immunrendszert és 

a vérképző rendszert. 

 károsítják környezetünket, hozzájárulnak a savas esők kialakulásához, az ózonréteg vékonyodásához és 

az üvegházhatás erősödéséhez. 

 

Ön tudta? 

Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas légszennyezést 

okoz. Egy nagyobb kupac avar 6 órás égésével annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai 

folyamatos közlekedése során. 

A háztartási hulladékok égetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet is tiltja! 

Mit tegyünk az égetés helyett? 

 Gyűjtsük átgondoltan a hulladékot! 

Egyre több településen van lehetőség a szelektív hulladékgyűjtésre, amelynek keretében a 

hulladéknak anyagfajtánként külön gyűjtőkonténere van. A hulladékok szelektív gyűjtése odafigyelést 

és egy kis fáradtságot igényel, de mindenképpen hasznos egészségünk és környezetünk védelme 

érdekében. 

 Biztos, hogy minden hulladék, ami számunkra feleslegessé válik? 

Ha megununk egy cipőt, vagy egy ruhát, ne a kályhába dobjuk. Biztosan találunk lakóhelyünkön olyan 

szervezetet vagy személyt, aki örülne az összegyűjtött, még használható ruhákból álló adománynak. 

 Komposztáljunk! 

Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A komposztálás során elkerüljük a hatalmas 

légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához jutunk. 

 

 


