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Magyarországon 2008 óta egyre több háztartás tér át a lignit fűtési célú használatára. Ebből az 
alacsony fűtőértékű, gyakran 40% feletti víztartalmú anyagból évente több mint 300 ezer 
tonna kerül a lakossághoz, majd elégetés után a levegőbe. Ez komoly környezeti, egészségi és 
ezekkel összefüggően gazdasági károkat okoz. A lignit kéntartalma nagyon magas (egyes 
mérések szerint akár 7%), égésekor kénsav és kénessav képződik, amely marja, roncsolja a 
nyálkahártyát, tüdőt, légutakat, de magát a tüzelőberendezést és a falazott kéményt is 
tönkreteszi néhány év alatt. Még ennél is sokkal veszélyesebb a lakossági égetés miatt a 
levegőbe kerülő illékony szerves anyag és részecskeszennyezés (PM10, illetve PM2,5), ami 
nagyszámú idő előtti elhalálozást okozhat. 

A Levegő Munkacsoport 2012 májusában részletesen kidolgozott javaslatokat1 juttatott el a 
kormánynak, többek között azt szorgalmazva, hogy szabályozza a lakosság által égethető 
anyagokat, a tüzelőanyagok összetételét. A légszennyező anyagok kibocsátásának 
csökkentését írja elő a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési 
programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat is, amelynek E pontja kifejezetten a 
lakossági eredetű szennyezés csökkentéséről szól, 2011. december 31-i határidőt szabva a 
szükséges jogalkotási lépések megtételére. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-ben elő is 
készített egy jogszabálytervezetet, amelyből a mai napig nem lett elfogadott jogszabály. 

Értesüléseink szerint a jogalkotási folyamat befejezését az akadályozza, hogy a minisztérium 
a lignittüzelés szociális vonatkozásait vizsgálja, attól tartva, hogy a lignit háztartási tüzelésre 
történő forgalmazásának betiltása hátrányosan érintené a lakosság egyes csoportjait. Ezzel 
kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lignittel történő tüzelés csak látszólag olcsó, 
azonban a tüzelőanyag árában nem tükröződő külső költségek miatt a valóságban jóval 
drágább mind a lakosságnak, mind az államnak. Ilyen külső költségként jelenik meg a 
lignittüzelésből eredő káros anyagok miatt bekövetkezett egészségkárosodás kezeléséhez 

                                                 
1 Ezeket azóta többször kiegészítettük, frissítettük. A legújabb változat itt érhető el: 
https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/egetes-eredetu-legszennyezes-es-megszuntetesenek-lehetosegei-v-
15-1  
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szükséges gyógyszerek költsége, a kiesett munkaidő miatti keresetcsökkenés, az állam 
részéről pedig a növekvő társadalombiztosítási és környezetvédelmi kiadások. A lignit ezen 
felül minden más tüzelőanyagnál jobban rongálja a tüzelőberendezéseket és kéményeket, ami 
szintén jelentős költségeket okoz. Ha mindezeket a kiadásokat hozzáadjuk a lignit árához, 
akkor azt látjuk, hogy a lignittüzelés még az egyén esetében sem olcsó, a társadalmi költség 
tekintetében pedig nemhogy a legolcsóbb, hanem messze a legdrágább tüzelőanyagról van 
szó. A lakossági lignittüzelés hatásait vizsgáló tanulmányok alapján kiszámolható, hogy a 
nemzetgazdaságnak ezzel okozott kár kb. 45-76 milliárd forintot tesz ki évente. 

Amint fentebb említettük, hogy a lignittel való lakossági fűtés lényegében csak 2008-ban 
kezdődött. Tehát a tiltással csupán visszaállna az akkori állapot.  

A fentiek miatt kérjük, hogy szíveskedjenek a lakossági fűtésre használt anyagok 
korlátozásával kapcsolatos jogszabály elfogadásához szükséges utolsó intézkedéseket 
mielőbb megtenni.  

 

Mielőbbi szíves válaszát várva, 
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