
A Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség év végi tanácsai  
                                                                                      

Most, hogy az év végéhez közeledünk, mindenki a karácsonyra és az új évre készülődik. 
Ahhoz azonban, hogy nyugodtan és békés meghittségben tudjunk ünnepelni, és kipihenni az 
év fáradalmait, szükséges hogy elkerüljük azokat a veszélyhelyzeteket, melyek ilyen tájban 
még fokozottabban jelentkeznek. A tűzesetek, balesetek mindig szomorúságot, tragédiát és 
fájdalmat jelentenek, de ilyenkor karácsony idején ez még fájóbb tud lenni. A lakástüzek 
számadatainak vizsgálata során egyértelműen megállapítható, hogy a fűtési idényben, illetve 
azon időszakokban, amikor a kegyelet (mindenszentek napja) vagy a közelgő ünnepek (a 
most aktuális advent, karácsony) során nyílt lánggal égő mécsest vagy gyertyát használunk, a 
tűzoltóság beavatkozásai jelentősen megnövekednek. 
 

Tanácsaink a következőek: 
 

 
 

• Az éghetõ anyagú adventi koszorút, mindig helyezzük nem éghetõ, hõszigetelõ 
alátétre! 

• A gyertyák, mécsesek csak nem éghetõ tartóban legyenek elhelyezve és rögzítve a 
koszorún! 

• A gyertyákat, mécseseket ne tegyük közvetlenül a koszorú éghetõ anyagú részei 
(fenyõlevél, moha, fagyöngy, stb.) mellé, ott ne gyújtsuk meg! 

• A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a koszorú környezetében! 
• A koszorút ne használjuk az ablakban a függöny-, továbbá egyéb éghetõ anyagok 

közelében! 
• Az égõ gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük 

egyik helyrõl a másikra! 
• A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk arra, hogy a kanóc soha ne legyen túl hosszú 

(idõszakonként rövidíteni szükséges). 
• A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen leégni, a kanócot eldõlni! 
• Az éghetõ anyagú koszorút minden hõforrástól tartsuk megfelelõ távolságban! 

 
KARÁCSONYFÁNK 

LEGYEN SZÉP DE BIZTONSÁGOS 
 

 
• Lehetõség szerint élõ (edényben-gyökeresen) fenyõfát vásároljunk (béreljünk)! 
• Vágott fenyõ esetében – amennyiben mód van rá – alkalmazzunk „vizes” tartót 

(talpat) a fa nedvességtartalmának pótlására! 
• Mûfenyõ esetén – lehetõleg – válasszuk a „tûzálló (lángálló)” kivitelût! 
• Gondoskodjunk a fenyõfa (karácsonyfa) stabilitásának – feldõlés elleni védelmének – 

megoldásáról (megfelelõen „terpesztett” nehéz talp és/vagy kirögzítés)! 



• A fenyõfát (karácsonyfát) minden esetben hõforrástól távoli (legalább 1 m) helyen 
állítsuk fel! 

• Elsõsorban nem éghetõ anyagú dekorációs elemeket használjunk a fa díszítésére! 
• Csak megfelelõ mûszaki állapotú, minõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ izzósort 

és/vagy elektromos díszítõelemeket vásároljunk és használjunk! 
• Az izzósort (és az elektromos díszeket) a fán úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy sem 

a levelekhez, sem a vezeték(ek)hez, sem pedig az éghetõ díszekhez ne érhessenek 
hozzá! 

• A fára gyertyát, csillagszórót kizárólag díszítésként helyezzünk fel, azokat ott ne 
gyújtsuk meg! 

• Gyermekek az elektromos díszítõelemeket és/vagy az égõsort nem mûködtethetik, 
még felügyelet mellett sem! 

• Égõcsere, vagy áthelyezés alkalmával minden esetben válasszuk le az izzósort (vagy az 
elektromos díszt) a villamos hálózatról! 

• Az égõsor és a villamos díszek elektromos táplálásához legfeljebb 1 db, világító 
kapcsolóval ellátott, gyárilag szerelt hosszabbító elosztó használható, amelyen a nem 
használt csatlakozóhelyeket „vakdugóval” kell lezárni a véletlen érinthetõség ellen! 

• Lefekvés  vagy a lakásból való eltávozás elõtt az izzósort és az elektromos díszeket a 
hálózatról le kell választani (legbiztonságosabb a villásdugónak a dugaszoló aljzatból 
való eltávolítása, illetve a hosszabbító fali csatlakozótól történõ elválasztása)! 

• A karácsonyfa közelében mindig legyen készenlétben olyan eszköz, felszerelés, 
amellyel az esetlegesen keletkezõ tûz, annak kezdeti szakaszában nagy biztonsággal 
eloltható és a mentés, menekülés biztosítható! 

          
                                               Gondoljunk házi kedvenceinkre is!      
                                                                                              
Az élelmiszerek közül elsőként a csokoládét kell megemlíteni. A csokoládéban található 
anyagok remegést, hiperaktivitást, felgyorsult érverést, hányást, hasmenést okozhatnak. 
A karácsonyi ételeink közül problémát jelenthetnek a zsíros, sós ételek, amelyeket 
kedvencünk szívesen és jóízűen elfogyaszt, de ezek is gyomorrontást okozhatnak.  Hasonló 
tünetek alakulhatnak ki, ha állatunk hozzáfér a karácsonyi maradékokhoz, romlott ételekhez, 
konyhai hulladékhoz, amelyektől komolyabb ételmérgezést, fertőzést is kaphatnak. 

Figyeljünk rá, hogy ezekhez ne juthassanak hozzá!                   
A különböző élelmiszereken kívül veszélyforrás lehet maga a karácsonyfa is. A díszek, 
különösen a gömbdíszek összeroppantva éles üvegdarabokra törnek és sérüléseket 
okozhatnak a szájüregben, bélben, vagy a bőrön. A karácsonyfaégőkhöz használt drótok 
elrágása áramütéshez, égési sérüléshez, a lakásban pedig zárlathoz vezethet.   
A szaloncukrok alufólia borítása nem emészthető, így lenyelése következtében bélelzáródás is 
kialakulhat. A szaloncukrokat felfüggesztő fém drótok lenyelése szintén súlyos problémákat 
vonhat maga után.  
Szilveszterkor a sok petárda robbanás miatt az állatok gyakran pánikba esnek, akár el is 
szökhetnek ijedtükben otthonról. Ijedős állat esetén célszerű előre gondoskodni nyugtató 
hatású készítményekről, gyógyszerekről és a jól záródó kennelről, kerítésről. 
 

 
A tavalyi évben felmérést végzett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a karácsonyi 
termékekkel kapcsolatban, ezek közül 11 termék vizsgálata fejeződött be tűzvédelmi és 
érintésvédelmi szempontból.  
Az eredmény nem igényelt kommentárt: 11-ből 10 modell nem felelt meg a törvényben előírt 
követelményeknek, ezért megtiltották a forgalmazásukat, lefoglalták az üzletben lévő 
termékeket, és bírságot szabtak ki a forgalmazókra, a helyzet azonban nem annyira rossz az 
egész kereskedelmi szektorra nézve, mint amilyennek első pillantásra tűnik.  



Az ország legkülönbözőbb pontjain történt mintavétel során kifejezetten olyan termékeket 
kerestek, amelyekről feltételezhető volt, hogy nem fognak megfelelni. A minta tehát nem 
reprezentatív. Ezúttal vizsgáltak izzós és LED-es díszeket egyaránt, de leginkább az előbbiek 
bizonyultak veszélyesnek.  
Tapasztalat az is, hogy a transzformátorral ellátott karácsonyfafüzérek kevésbé 
tűzveszélyesek, mint a hálózati feszültségről üzemelő, kisméretű foglalatba helyezett izzós 
füzérek. 

SZILVESZTERI JÓTANÁCSOK 
 

 
 

A jelenleg érvényben lévõ jogszabályi elõírások szerint: 
A játékos (I-es pirotechnikai osztályba tartozó) tûzijáték termékek egész évben, a kis (II-es 
pirotechnikai osztályba tartozó) tûzijáték termékek meghatározott idõtartamban, 
meghatározott feltételek betartása mellett, meghatározott személyi körben vásárolhatók meg 
és használhatók fel. 
 

A betartandó, fõbb elõírások összefoglaló jelleggel: 
 

• Pirotechnikai (tûzijáték) termékeket csak engedéllyel rendelkezõ üzletekben szabad 
vásárolni. Az üzleteken ezt felirat vagy piktogram jelzi. 

• Vásárláskor mindegyik típusú vagy méretû termékhez használati utasítás-t kell kérni 
és kapni! 

• A játékos (I.-es pirotechnikai osztály) pirotechnikai termékek egy része csak a 
szabadban mûködtethetõ el, amit a használati utasításnak tartalmaznia kell! 

• A használati utasításon ellenõrizni kell a vásárolt termék szavatossági idõpontjának 
feltüntetését is! 

• A termékeket kézben tartva használni – még egyesével is – TILOS! Kézben tartani a 
terméket csak az indítás idõtartamára szabad, majd biztonságos helyre kell eldobni.  

• A termékek indítása elõtt meg kell gyõzõdni arról, hogy a  közvetlen környezetben 
személyek nem tartózkodnak, éghetõ anyagok, nyitott ajtók, ablakok nincsenek. 

• A termékeket megbontani, szétszerelni TILOS! 
• A használati utasításban foglaltakat a szállítás és felhasználás alkalmával 

maradéktalanul be kell tartani! 
• A petárdák kivételével a kisebb pirotechnikai termékek szilveszteri felhasználása 

megengedett, de csak december 31-én este hat órától Újév reggel hat óráig. Vásárolni 
csak december 28. és 31. között lehet ezeket a termékeket.  
 
LEJÁRT szavatosságú terméket NE vásároljon, NE tároljon és NE használjon! 

 
 Kellemes Ünnepeket Kívánunk! 


