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Tűzmegelőzési tájékoztató 

 

Az elmúlt időszakban több olyan tűzeset is történt, amely sajnálatos módon halálesettel járt. 

A tűzesetek túlnyomó többségben összefüggésbe hozhatók a nem megfelelő fűtési módszer 

megválasztásával, a nyílt lángú világítóeszközök szabálytalan használatával és a dohányzással. 

Ezen tűzesetek megelőzése érdekében a következőkről tájékoztatom, és egyben kérem, hogy 

minél szélesebb körben terjessze a következő szabályokat, tanácsokat. A területükön élő 

hajléktalanok, illetve nehéz körülmények között élő személyek tájékoztatása kiemelten 

fontos. 

Idén is többször előfordult, hogy nyílt láng - például a kazánból kicsapó láng, vagy kipattanó 

szikra okozott tüzet a pincékben, kazánházakban. Ezért fontos, hogy a fűtőeszközök közvetlen 

környezetébe ne tegyünk éghető anyagot, hiszen az könnyen lángra kaphat. (Távolabb tegyük 

a begyújtáshoz használt papírt, gyújtóst, és ne a kandalló hőjével szárítsuk a kimosott ruhákat.) 

Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett 

tüzelőberendezés ajtaja elé fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni. 

A fűtési rendszer hibáira is számos tűz vezethető vissza. A fűtőeszközöket évente egyszer 

tanácsos szakemberrel ellenőriztetni, ha szükséges, kitisztíttatni. Ezek az eszközök lánggal 

égnek, vagy hőt termelnek, meghibásodásukból lakástűz lehet. Az elmúlt években megnőtt 

azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. A szilárd anyagok, vagy olaj 

égetésekor keletkező korom lerakódik a kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg 

leszűkíti a kémény belső kerületét, sőt, magas hő hatására akár meg is gyulladhat. Mindez 

elkerülhető azzal, hogy rendszeresen hívjuk a kéményseprőt, aki el tudja végezni a kémény 

tisztítását. Szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő fűtőeszközök esetén az ingyenes lakossági 

kéményseprés változatlanul évente történik, gázüzemű fűtőberendezések esetén kétévente. 

Fontos tudni, hogy szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és 

veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Több korom rakódik le 

az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő 

tüzelőanyagot – lakkozott, festett, vagy nedves fát – égetnek. A lerakódott koromréteg fűtés 

során izzani kezd, meggyullad és akár kéménytűzhöz is vezethet, a kéményről a tűz pedig 

másodpercek alatt átterjedhet a ház tetőszerkezetére és egyéb részeire. Tehát ne dobjanak a 

tűzre háztartási hulladékot, műanyagot, nedves fát! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy kémények időszakos ellenőrzése a magánszemélyek számára 

ingyenes. Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, 

akkor a kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. 

A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében kiemelten fontos a lakás megfelelő 

szellőzésének biztosítása, akár az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba résszellőzők 

szereltetésével. 
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A megfelelő légellátás biztosítása mellett azonban elengedhetetlen a tüzelő-

fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők, gázkészülékek rendszeres, - 

szakember által végzett – karbantartása és a kémények rendszeres ellenőrzése. 

A biztonság növelése érdekében szaküzletből megbízható szén-monoxid-érzékelő beszerzése 

javasolt. Fontos, hogy tanulmányozzák át a készülékkel kapcsolatos teendőket, használati 

utasítást, hiszen csak a leírásban rögzített szavatossági időn belül (általában 7-10 év) 

garantálják a biztonságot! 

A megfelelően működő szén-monoxid-érzékelők listája a katasztrófavédelem honlapján 

elérhető (https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok). 

Többször a gyertyák, mécsesek használata okozott tüzet. A gyertya alatt tűzálló alátét 

elhelyezése esetén, az asztalterítő akkor sem gyullad meg, ha a gyertya leég. Mielőtt elhagyjuk 

a helyiséget, fújjuk el a gyertyát! 

Szintén sok tüzet okoz az elektromos eszközök zárlata, a hálózat túlterhelése. Díszítéshez a 

fényfüzéreket csak megbízható helyen, műszaki üzletben vásároljuk meg. Ha valamilyen 

elektromos eszköz rendszeresen lecsapja a biztosítékot, ha a kábel, az elosztó, a hosszabbító 

sérült, esetleg deformálódott, ne használjuk. Ne terheljük túl a hálózatot, ne használjunk minden 

elektromos eszközt egyszerre! A kismegszakítókat, biztosítókat csak szakemberrel 

cseréltessük! 

Gyakori, hogy a sütés és a főzés vezet tűzhöz. Főzés közben állítsuk be a telefonunkon az 

időzítőt, így biztos, hogy nem felejtjük a tűzhelyen vagy a sütőben a készülő ételt. 

A dohányzás miatti tüzek kialakulása is gyakori. Ne aludjunk el hamarabb, mint a cigaretta! 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakástüzek többsége valamilyen emberi tevékenységre 

vezethető vissza, oka sok esetben emberi mulasztás vagy gondatlanság. 

 

Kelt, Győr, 2021. január 
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