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Tüzelő- és fűtőberendezések biztonságos használatával kapcsolatos 

tudnivalók 

 
A fűtési szezon előtt kellő figyelmet kell fordítani a tüzelő- és fűtőberendezések 

felülvizsgálatára, majd a fűtési szezonban ügyelni kell azok biztonságos üzemeltetésére. A 

következő tájékoztatóban a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság összefoglalta a 

különböző típusú fűtőberendezésekre vonatkozó legfontosabb szabályokat és tudnivalókat. 

Általános tudnivalók 

Csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során 

nem okoz tüzet vagy robbanást.  

A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot szabad használni. 

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. 

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 helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, nyílt lánggal, 

izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés nem helyezhető el.  

Beüzemelést, javítást bízzuk szakemberre! 

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezések 

A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy 

engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. 

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 

az 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 vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni. Forró hamut tilos üríteni 

épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat. 
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Folyékony tüzelőanyaggal üzemelő berendezések 

Ellenőriztessük rendszeresen szakemberrel a tűzveszélyes folyadékkal (olajjal) üzemelő 

fűtőkészüléket. Ne a berendezés közelében tároljuk a fűtőanyagot. Fűtőanyagot csak a kihűlt 

állapotú fűtőberendezésbe szabad tölteni. 

A tartalék folyékony tüzelőanyagot megfelelően lezárva és jól szellőztetett helyiségben kell 

tárolni, lehetőleg a házon kívül. 

Gázüzemű fűtőberendezések 

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! 

A gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hősugárzót ne használjon lakásfűtés céljára. 

Villamos fűtőberendezések 

Villamos hősugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, közelébe éghető anyagot nem 

szabad helyezni. Ne használjon villamos berendezést, ahol az vízzel érintkezhet. 

Villamos fűtőberendezést soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető 

anyagból készült tárgyainkhoz. 

Villamos fűtőberendezést ne csatlakoztassunk hosszabbítóhoz! 

 

 

 

 


