
Biztonságban induljon a fűtési szezon 
 

Még mindig nem késő elvégeztetni a szezon megkezdéséhez 
elengedhetetlenül szükséges karbantartási munkálatokat a tüzelő-
fűtő berendezések esetében. Fűtési technológiától függetlenül 
komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen 
használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres 
műszaki felülvizsgálatot elmulasztották. Ugyan a fűtési szezon 
hivatalosan csak október 15-én kezdődik, az idő egyre hűvösebb, 
napról-napra közelebb kerülünk ahhoz, hogy újra üzembe 
helyezzük fűtőberendezéseinket.  

A fűtési szezon elindulása előtt fontos felülvizsgáltatni a fűtőeszközöket és a kéményeket. 
Egy elkoszolódott kazán teljesítménye romlik, működtetése veszélyes. Nem szabad háztartási 
hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező 
gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen 
lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst a házba. Ha 
valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a 
kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési 
szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására 
izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. 
  
Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az 
állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. 
  
A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a 
lakástüzek száma, míg naponta átlagosan tizenhat lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelem 
tűzoltóegységeit, a fűtési időszakban meg is duplázódhat ez a szám. A lakástüzek 
leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be, holott könnyen megelőzhetőek 
lennének. Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő van, nem keletkezik nagyobb tűz, hiszen 
még annak kialakulásakor meg lehet fékezni a lángokat. Egy füstérzékelő nemcsak életet 
ment, hanem annak köszönhetően a keletkező károk mértéke is jóval kisebb. 
  
A fűtési szezonban fokozott veszélyt jelent a szén-monoxid, a mérgezések elkerülése 
érdekében az eszközök karbantartása mellett a lakás megfelelő szellőzéséről is gondoskodni 
kell. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba célszerű résszellőzőt szereltetni. A szén-
monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az 
égéshez, és nincs meg a szükséges levegő-utánpótlás. Ahogy a tűz, úgy a szén-monoxid 
érzékelésére is van eszköz, amelynek használata életeket menthet. 
   
Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: 
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/1_CO_Pozitiv_lista_20190919.pdf 
 


