
Tüzelő- és fűtőberendezések biztonságos 

használatával kapcsolatos tudnivalók 

Szervezeti egység megnevezése 

Előadó: 



Fűtés komoly veszélyt jelent, ha 

 

• a készülék nem rendeltetésszerűen van használva,  

• szabálytalan a kivitelezés; 

• a műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés nem történt meg. 

[107.]  



 

.  

 

A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és 

balesetek, szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében 

az alábbiakra kell odafigyelni:  
 

•A fűtőberendezések telepítését szakemberrel végeztessük. 

• Égéstermék elvezetők rendszeres felülvizsgálatát tegyük lehetővé! 

•Fűtőberendezések közeléből távolítsuk el az éghető anyagokat! 

•A fűtőberendezést csak a megfelelő tüzelőanyaggal üzemeltessük! 

• Begyújtáshoz ne használjunk robbanásveszélyes folyadékot!  

• Ne tüzeljük el a háztartási hulladékot!  



A rendszeres műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos 

feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének. 

Ezt a munkát minden esetben bízzuk szakemberre.  

 

[108.]  



A tüzelő- és a fűtőberendezés közelében ne tartsunk éghető 

anyagot. 

[109.]  
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A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz 

rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről. 
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.  

 

A tüzelőberendezés ajtaja elé fémből készült parázsfelfogót 

kell elhelyezni. 

[119.]  [120.]  



 

.  

 

Salakot és hamut mindig az erre a célra szolgáló edénybe 

gyűjtsük, és csak a kijelölt helyre szabad kiönteni.  
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A fűtőanyagot ne a tüzelő-, fűtőberendezés közelében 

tároljuk! 

[122.]  
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A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor 

győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így 

megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés. 
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A gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hősugárzót 

rendeltetésének megfelelően, csak jól szellőző helyiségben 

használjunk. 

[125.]  
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A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és 

balesetek, szén-monoxid mérgezések megelőzése 

• Csak száraz fával tüzeljünk! 

• Háztartási hulladékkal égetni TILOS! 

• Fáradt olajjal fűteni TILOS! 

• Tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni! 

• A nyílt égésterű tüzelőberendezések levegő utánpótlását 

biztosítani kell!  

• Szellőztessen rendszeresen! 

 

(A fokozott légzárású nyílászárók, gépi elszívók veszélyt 

jelenthetnek!) 

 



 

.  

 
A tűzre dobott háztartási hulladék nagymértékben 

szennyezi a környezetünket és károsítja egészségünket, és 

életveszélyes állapotot idézhet elő otthonunkban.  

[130.]  [131.]  
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A padláson, a kémény legalább 1 méteres környezetében 

ne tároljunk éghető anyagot! 

[132.]  [133.]  
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