TÜZELŐ-, FŰTŐ BERENDEZÉSEK
TÜZELŐ FŰTŐ BERENDEZÉSEK szabálytalan használatából keletkező tűzesetek:
A gondatlanul végzett konyhai tevékenység, a háztartási munka, a kerti munka gyakran lehet
oka a tűznek. Sok helyen ma már központi fűtés van, de találkozhatunk még szén-,fa-, vagy
vegyes tüzelésű kályhákkal is. Használatuk közben tüzet okozhatnak, ezért fontos néhány, az
érdekünkben született előírást, szabályt betartani.
Tüzelő-, fűtőberendezések használatára vonatkozó tudnivalók:
Általános szabályok:
A fűtési szezon előtt kellő figyelmet kell fordítani a tüzelő- és fűtőberendezések
felülvizsgálatára, majd a fűtési szezonban ügyelni kell azok biztonságos üzemeltetésére.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad
használni. A kifogástalan műszaki állapotot a felülvizsgálatról készült, szakember által
kiállított, hibát, hiányosságot nem tartalmazó irattal lehet igazolni.
A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot szabad használni.
A szilárd tüzelőanyag üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő vagy
engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.
Beüzemelést, javítást bízzuk szakemberre!
A gázüzemű fűtőberendezések üzemképes, biztonságos állapotban tartása a tulajdonos,
üzemeltető felelőssége, aki köteles gondoskodni arról, hogy a berendezés műszaki biztonsági
felülvizsgálatát, javítását, tisztítását és szükség szerinti cseréjét szakemberrel elvégeztesse.
Rendszeresen (minden évben, lehetőleg a fűtési szezon megkezdése előtt) ellenőriztessük
gázkészülékeink állapotát!
Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
A munkahely, a
veszélytelenségéről.

lakás

elhagyása

előtt

meg

kell

győződni

a

fűtőberendezés

A tüzelő-, fűtőberendezés csak megfelelő égéstermék elvezetőhöz (kéményhez) csatlakoztatva
üzemeltethető, melyet a kéményseprő-ipari közszolgáltató évi sormunka keretén belül
rendszeresen ellenőriz, és a tisztítást elvégzi.
Tűzmegelőzési szabályok:
A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető
anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra
gyújtási veszélyt.

A tűz- és robbanásveszélyes anyag, valamint az éghető folyadék a központi fűtőberendezés
vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem helyezhető el.
Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett
tüzelőberendezés ajtaja elé olyan fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni, amely
biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, és a
tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezés ajtaját állandóan tartsuk csukott állapotban. A
berendezés tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük.
Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt
salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni. Forró hamut tilos üríteni
épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat.
Villamos hősugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, közelébe éghető anyagot nem
szabad helyezni.
Villamos fűtőberendezést soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető
anyagból készült tárgyainkhoz.
Villamos fűtőberendezést ne csatlakoztassunk hosszabbítóhoz!
A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető
anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy
az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés
mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű
berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a
salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg
kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni.
Életvédelmi szabályok:
Üzemelő fűtőberendezésbe körültekintően kell nyúlni, mivel a magas hőmérséklet, illetve a
nyílt láng, égési sérüléseket okozhat.
A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni,
kiesni a helyéről.
A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a
szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid mérgezés.
A gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hősugárzót ne használjon lakásfűtés céljára.
Ne használjon villamos berendezést ott, ahol az vízzel érintkezhet.

DOHÁNYZÁS
Nagyon sok tűz keletkezik DOHÁNYZÁS következtében.
A dohányzás egészségkárosító hatású. Károsítja a tüdőt, a szívet, az ereket, pusztítja a száj
nyálkahártyáját, sárgítja a fogakat. Sajnos nem csak a felnőttek, hanem egyre több gyermek is
a dohányzás rabjává válik, ennek fokozott veszélye az egészségkárosító hatásán kívül, hogy
dohányzáskor olyan helyre bújnak, ahol az eldobott cigarettavégtől a tűzkeletkezés veszélye
fokozottabban jelentkezik. A dohányzók ráadásul évente több száz tűzesetet okoznak. Aki
dohányzik, fokozottan ügyeljen a biztonságra. A parázsló cigarettavég hőmérséklete 700 oC,
ezért alkalmas az éghető anyagok meggyújtására.
Tilalmak a dohányzással kapcsolatban:
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Tilos robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására
szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni, illetve ilyen
helyiségben, szabadtérben dohányozni! Ettől eltérni csak az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. A dohányzási
tilalmat biztonsági jellel (táblával) kell jelölni!
Néhány jó tanács a dohányzással kapcsolatban:

Ha gyúlékony, robbanékony anyaggal dolgozunk, ne dohányozzunk!
Használjunk üveg, kerámia vagy fém hamutartót!

Ügyeljünk arra, hogy ne a földre vagy a hamutartó mellé hamuzzunk!

A cigarettavéget mindig gondosan oltsuk el, lehetőleg locsoljunk rá vizet!
Hamutartót sose ürítsük papírral telt kukába!

Az égő cigarettát sose tegyük le gyúlékony, éghető anyagra!
Ágyban ne dohányozzunk!

Tilos dohányozni a lakóépület közös használatra szolgáló, zárt légterű épületrészeiben,
területein, illetve helyiségeiben, a lépcsőházban, előtérben, tárolókban, garázsokban.
Parázsló égő dohány neműt ne dobjuk ki ablakon, vagy a gépkocsiból!
Égő cigarettát ne hagyjuk ott még a hamutartóban sem!
Fontos még:
A nemdohányzók védelmében hozott jogszabályi előírások további tilalmakat határoznak meg
a dohányzással kapcsolatban, ezért érdemes ezekről is tájékozódni.

