
Fűtési szezon, szén-monoxid-mérgezés veszély! 

A szén-monoxid-érzékelő készülék fontos, életet menthet! 

Az emberi érzékszervek számára „láthatatlan” szén-monoxid miatt 2014. október 29.-ig 35 
esetben riasztották a Pest megyei katasztrófavédelem tűzoltó egységeit. A szén-monoxid-
mérgezéssel kapcsolatos káresemények következtében 48 ember szerzett különböző mértékű 
sérüléseket. Egységeink gyors beavatkozásának köszönhetően egy haláleset sem következett 
be. 

A legtöbb szén-monoxiddal kapcsolatos káresemény Pest megyében a monori és váci 
katasztrófavédelmi kirendeltséghez tartozó tűzoltó-parancsnokságok működési területén 
történt, összesen tizenhét alkalommal. Az érdi tűzoltókat háromszor, a szigetszentmiklósi 
tűzoltókat négyszer, a ceglédi és nagykátai tűzoltókat hatszor, a gödöllőieket háromszor, a 
nagykőrösi és ráckevei önkéntes tűzoltókat pedig kétszer hívták segítségül szén-monoxid- 
mérgezés gyanúja miatt. 

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! 

Link:  

 
http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek/2570-futesi-szezon-szen-monoxid-mergezes-veszely 


