
A fűtés is lehet veszélyes 

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülék nem rendeltetésszerű 
használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés elmulasztása. 
Bár a hűvösebb időben egyre több otthonban kezdenek el fűteni, még nem késő a hivatalos fűtési 
szezon kezdete előtt szakemberrel ellenőriztetni a tüzelő-fűtőberendezéseket és az égéstermék-
elvezető rendszereket. 

A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos 
sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel 
rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a káros anyagok 
visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelő használattal teljesen kiküszöbölhetőek! 

A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezések 
meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó gázok, így a szén-monoxid már alacsony koncentrációban 
is komoly veszélyt jelentenek az ott tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz gyakrabban 
meghibásodhat, azt gyakrabban kell javítani és rövidebb idő alatt tönkremegy, ráadásul jóval több 
pénzt kell ráfordítani. Mindez megelőzhető, ha megfelelő minőségű termékeket vásárolunk, a 
tervezést és a kivitelezést pedig valódi szakember végzi el! 

A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének, 
hiszen időben kiderül, ha valamilyen karbantartási vagy javítási munkára van szükség. Ezt a munkát is 
minden esetben bízzuk szakemberre. A fűtési rendszer valamennyi elemét ellenőriztetni kell az 
előírás szerinti időszakonként. 

(forrás: BM OKF) 

 

A szénmonoxidról bővebben: 

A szénmonoxid-mérgezés tünetei nem feltűnőek: fejfájás, szédülés, bágyadtság. Amikorra 
kezdenének feltűnővé válni a tünetek, rendszerint késő. Az ember cselekvésképtelenné válik. Ha van 
a közelben fűtőberendezés, legyünk gyanakvóak, főleg, ha a tünetek egyszerre több emberen 
jelentkeznek! Figyelmeztető jel lehet, ha párásságot, nem erős, de furcsa, szokatlan szagot érzünk. ( a 
szénmonoxid színtelen, szagtalan, csak a füstgáz egyéb összetevőit van esélyünk észlelni). A 
legnagyobb biztonságot a megfelelően alkalmazott szénmonoxid-érzékelő jelenti.  

A szén-monoxid-mérgezés embert és házi állatot egyaránt fenyeget, ám a kockázat jelentősen 
csökkenthető a tüzelő, fűtő és főző berendezések rendszeres karbantartásával, a lakás megfelelő 
szellőzésének biztosításával, illetve azzal, ha olyan helyiségbe ahol nyíltlánggal üzemelő berendezés 
van, szén-monoxid-érzékelőt telepítünk.  

Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a használati utasításnak megfelelő helyen és 
módon telepítjük. Érzékelő vásárlása előtt tájékozódjunk a megvásárolható készülékekről, csak 
megbízható cégtől, minősített eszközt vásároljunk. 

A 2013. október közepe óta hatályos jogszabály értelmében, azokban a bölcsődékben, óvodákban, 
iskolákban, kórházakban és bentlakásos intézményekben (idősek otthona, rehabilitációs 
intézmények) szórakozóhelyeken, szállodákban és panziókban kötelező szén-monoxid-érzékelőt 
használni, ahol a közösségi helyiségében, vagy az azzal egy légtérben lévő helyiségben nyitott 
égésterű tüzelőberendezés van. 

Azokat az új építésű épületeket pedig, amelyek nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszereltek, 
már csak akkor lehet használatba venni, ha ott szén-monoxid-érzékelő működik. 

Tavaly december eleje óta jogszabály határozza meg azt is, hogy mely érzékelők használata esetén 
tekinthetőek a fenti előírások teljesítettnek. Elfogadhatóak tehát az EU bármely tagállamában és 



Törökországban gyártott vagy forgalomba hozott, illetve az izlandi, liechtensteini, valamint a norvég 
gyártású érzékelők. 

A jogszabályi előírások teljesülését a kéményseprők vizsgálják a kémények időszakos ellenőrzésekor. 

A kéményseprő ellenőrzi a szén-monoxid-érzékelő meglétét és működőképességét is. Bármilyen 
hiányosság vagy szabálytalanság esetén értesíti a tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti az 
ingatlan tulajdonosát és a szabálytalanság megszüntetésére szólítja fel. Amennyiben a tulajdonos 
nem tesz eleget kötelezettségének, a hatóság ötezertől harmincezer forintig terjedő bírságot szabhat 
ki. 

Ha a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, émelygés, szédülés) észleli magán vagy a 
környezetében lévő emberen, azonnal hívja a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 
112-es vagy a 105-ös segélyhívó számon! 


