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Tárgy: Lignit értékesítése lakossági tüzelésre 

 
 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 
 
Köszönettel megkaptuk 2016. december 29-én kelt, SÁT/106/2 iktatószámú válaszlevelét a lignit 
lakossági értékesítésével kapcsolatban.  

Reménykeltőnek tartjuk, hogy Ön is elismeri: súlyos probléma, hogy a háztartásokban széles 
körben égetnek hulladékokat. Ez alapján ugyanis joggal bízhatunk abban, hogy a kormány rövid 
időn belül hatékony intézkedéseket vezet be az illegális lakossági égetés felszámolására. Ezek közé 
az intézkedések közé azonban semmiképp sem tartozhat az, hogy engedjük az embereket lignitet 
égetni a kályhájukban, hiszen ez súlyosan károsítja az egészséget és a környezetet. Korábbi 
leveleinkben már részletesen kifejtettük, hogy álláspontunk szerint milyen intézkedésekre lenne 
szükség a lakossági – illegális – hulladékégetés visszaszorítása érdekében. Nagyra értékeljük, hogy 
a Miniszterelnökség ennek nyomán lépéseket kezdeményezett a hatósági eljárásrend 
egységesítésére: a Földművelésügyi Minisztérium mint szakmai irányító országosan megkezdte az 
eljárások felülvizsgálatát. 1 Üdvösnek tartanánk, ha a jó gyakorlatok országosan megismerhetővé 
válnának, amire nagy szükség lenne a szemléletformáláshoz. 

Levelében Ön a következőket írja: „A lakossági lignitforgalmazás beszüntetésére vonatkozó 
lehetőségek mélyebb elemzése során azonban kiderült, hogy az nem oldaná meg az Ön által is 
hangsúlyozott problémát. A lakossági szénfelhasználás korlátozása esetén közel százezer család téli 
tüzelőanyag-ellátását kellene megoldani…” Számításaink, illetve a szakirodalom szerint egy fával 
tüzelő átlagos háztartás évi 200.000 forintot költ tűzifa beszerzésére, míg a lignit használata esetén 
ez az összeg 150.000 forint. Tehát az áttérés a fatüzelésre átlagosan 50.000 forintot többletterhet 
jelentene háztartásonként. Ha a „közel százezer család” mind rászorulna erre a támogatásra, akkor 
ez évente összesen 5 milliárd forint többletkiadást jelentene az állam részére – ez azonban nyilván 
ismeretes Ön előtt, hiszen korábban ugyanekkora összegre becsülte a szükséges támogatást a 
Földművelésügyi Minisztérium is. Azonban ez az összeg a valóságban jóval alacsonyabb, mivel a 
lignittel tüzelők jelentős része nem szorul támogatásra (erről számos konkrét esetben magunk is 
meggyőződtünk). A ténylegesen rászorulók segítése pedig a szociális tüzelőtámogatási rendszer 
keretein belül megoldható. Célszerű lenne felmérni, hogy ez pontosan mennyi háztartást érint.  

Arról pedig már több alkalommal tájékoztattuk a kormányt, hogy a lignit égetéséből eredő 
nemzetgazdasági károk egy nagyságrenddel nagyobbak, mint akár az említett 5 milliárd forint.2  

                                                 
1 Ld. Megváltozhat a hatóság hozzáállása az illegális égetésekhez, 2016. december 16., 
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/megvaltozhat-a-hatosag-hozzaallasa-az-illegalis-egetesekhez  
2 Ld. például: Lignitárusítással az egészségünkre tör a Mátrai Erőmű, 2013. január 13., 
https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/lignitarusitassal-az-egeszsegunkre-tor-a-matrai-eromu  
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A lignit elégetése során keletkező környezeti és egészségi károk költsége – egységnyi előállított 
energiamennyiségre számolva – több mint háromszor akkora, mint a száraz fa elégetése esetén, és 
egy átlagos magyarországi, lignittel tüzelő háztartás esetén (számításaink szerint3) meghaladja az 
évi 550.000 forintot.  

Évente több mint 300 ezer tonna lignitet adnak el a lakosságnak.4 A lignit fűtőértéke 7800 kJ/kg. 
Tehát a lignitből származó éves energiafelhasználás (7800 kJ/kg×300.000.000 kg=) 
2.340.000.000.000 kJ, vagyis 2,34 PJ. A lakossági fatüzelés kb. 26 PJ-t tesz ki évente.5 Ez azt 
jelenti, hogy mindössze 9 százalékkal kellene növelni a lakossági tűzifa-felhasználást ahhoz, hogy 
kiváltsuk vele a lignitet. Ráadásul ezt a mennyiséget is érdemben lehetne csökkenteni, ha a kormány 
egy megfelelő felvilágosító kampánnyal elmagyarázná a helyes, takarékos fűtés lehetőségeit. (A 
magyarázat már meg is található a kormány által létrehozott „Fűts okosan!” honlapon, azonban 
sajnos erről a honlapról nagyon kevesen tudnak.) Szükséges lenne olyan szabályozás is, amely 
előírná, hogy csak megfelelő minőségű tűzifát szabadjon árusítani, hiszen így jelentős megtakarítás 
érhető el. Az a tény, hogy a lakossági tűzifa-felhasználás mintegy 15 százalékkal csökkent 2011 és 
2014 között,6 szintén arra utal, hogy nem okozna különösebb gondot a lignit helyettesítése tűzifával. 
Továbbá az esetek jelentős részében földgáz fűtési mód is rendelkezésre áll az érintett 
háztartásokban. Bár országosan csak hosszabb távon hozna eredményt, de sürgető, hogy a kormány 
több forrást biztosítson – hazai és uniós támogatásokból – a lakóépületek szigeteléséhez. 

Levelében azt írja, hogy azért is nehéz betiltani a lignit lakossági használatát, mert az érintett 
háztartásokban a kályhák „a legtöbb esetben úgy lettek kialakítva, hogy csak alacsony fűtőértékű 
tüzelőanyagok eltüzelésére alkalmasak.” Valóban, ezek a kályhák alacsony fűtőértékű 
tüzelőanyagok eltüzelésére alkalmasak, ami azt jelenti, hogy fatüzelésre megfelelnek. Viszont 
éppen ezek a kályhák lignittüzelésre kevésbé alkalmasak, mivel az egyébként is alacsony fűtőértékű 
lignitet csak rossz hatékonysággal, továbbá a tüzelőberendezés és a kémény károsításával tudják 
elégetni. A Földművelésügyi Minisztérium fentebb említett, „Fűts okosan!” honlapján a 
következőket olvashatjuk a lignitről: „Felhasználására a háztartási tüzelőberendezések 
alkalmatlanok.”7 

A fentiek alapján teljeséggel indokolatlannak tartjuk a lignit lakosság tüzelésre történő értékesítését. 
Ezért kérjük az Ön levelében is hivatkozott rendelettervezet mielőbbi elfogadását.  
 
Szíves válaszát várva, 

üdvözlettel: 
 
 

Lukács András 
elnök 

                                                 
3 Mennyibe kerül egy mázsa lignit? És mennyibe fáj? 2017. február 7., 
http://levegomunkacsoport.blog.hu/2017/02/07/mennyibe_kerul_egy_kobmeter_fa_es_mennyibe_faj 
4 Valaska József: nem észszerű a lignit értékesítésének tiltása. MVM Hírlevél V. évfolyam, 2016. február 1. 
http://mvm.hu/download/hirlevel2016/mvm-hirlevel-2016februar-1.pdf    
5 Beszámoló a magyarországi megújulóenergia-felhasználás 2004-2014. évi alakulásáról. Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal, 2016. június, 
http://www.mekh.hu/download/3/f3/20000/beszamolo_a_magyarorszagi_megujuloenergia_felhasznalas_2004_2014_ev
i_alakulasarol.pdf  
6 Uo. 
7 http://futsokosankampany.hu/szen#tartalom   
 


