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Bevezetés
A megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségei az Észak- Alföldi Régióban, a

hátrányos helyzetű családok számára. Felkutatni a leszakadó térségek energiahasználatá-
nak módjait, a hasznosítható, múltból itt maradt, ma is használható, vagy korszerűsíthető
megoldások bemutatása.

Kutatás célja
Kutatási témám során a régi korok fűtési szokásainak, megoldásainak és a tüzelő-

anyagok bemutatásával fogok foglalkozni. Ismertetem a hagyományos és a mai modern
technológia megoldásokat.

Néprajzi források
A X-XIII. századból kiásott egyterű és félig földbe süllyesztett házakban, azok szintjé-

vel megegyező, földbe vájt és az építmény falán túlérő kemencéket tártak fel. A legna-
gyobb szerepet a tűzhely játssza, és fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a
tűzhely a családi élet központja. A magyar ház tüzelőberendezései nyitott és zárt
tűzhelyekre oszthatók. A nyílt tűzhelyek a helyiség melegítésére, főzésre, sütésre, de még
világításra is szolgáltak, a zárt tűzhelyek esetében az utóbbi elmaradt, vagy korlátozódott.

Fűtés kazánnal, kandallóval
A lakások 95 %-a vezetékes gázzal ellátott, amelynek jelentős része a fűtésre is ezt

használja. A gáz árának folyamatos emelkedésével, a beépített központifűtéses rendszerek
gázfűtését - részben, vagy teljesen — vegyestüzelésű kazánok veszik át. A vegyes tüzelés
alapanyaga lehet kisbálás szalma, faapríték, vagy mezőgazdasági melléktermékből elő-
állított pellet. A rendszer előnye, hogy a gázfűtésű megoldás megmaradhat és beruhá-
záskor, csak a tüzelőberendezést kell beszerezni. A kazánok jól automatizálhatok, haszná-
latuk ezért kényelmes és a lakóhelyiségtől a fűtés különválasztható, ezért lakásban porral
szennyeződéssel nem jár. A kandallók Magyarországon 100 évvel ezelőtt elterjedt fűtési
módok voltak, megfelelő kialakítással 2-3 helyiség fűtésére is alkalmasak, hatásfokuk jó.
Igényes kivitel esetén dísze lehet a lakásnak. Hátránya, hogy a tüzelőanyag-adagolás
jellemzően a lakótérben történik. Kereskedelmi forgalomban üveg ajtóval ellátott meg-
oldások is kaphatók, amely a lakást hangulatossá teszik.

Ott, ahol a szalma mint mezőgazdasági melléktermék rendelkezésre áll, céltudatosan
alkalmazható a hagyományos fűtőtér és a jól automatizált, de mégis alternatív fűtőanyagra
alapozott energiahasznosítás.
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Az egész ház tüzelési megoldása kemencére épül, ahol a bálatüzelést alkalmazzák. Az
egész ház a kemence köré lett építve. A falak vályogból épültek, és jó nyílászárókkal
vannak ellátva. A szigetelés is nagyon precíz megoldású a padlás felől, így nagyon kevés
az esélye hogy hőveszteseg alakuljon ki. A járólap alatt is szigetelés van. Az épület a nap
fekvéséhez lett igazítva.

A kemencékben szalma bálákkal tüzelnek, amelyeket kívülről juttatnak a kemencébe,
így a lakáson belül elkerülhető a szennyeződés

Egy évben körülbelül 1000 bálát használnak el.

A tüzelőanyag tárolása

Balassa Iván — Ortutay Gyula:
Szabó László - Csalog Zsolt:
Ortutay Gyula (foszerk.):

Paládi Kovács Attila (foszerk.):
www.hik.hu/tankonyvtar
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