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Gyújtsunk be a fűtési szezonnak  
A lakásokban bekövetkezett tűzesetek közel 60 százaléka októbertől márciusig 
történnek 
 
Október 9-e a Tűzmegelőzés Világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a 
tevékenységekre, amelyek segíthetnek elkerülni a tűz által okozott károkat. Hamarosan 
megkezdődik a fűtési szezon, és mint minden évben, idén is fokozott veszélyforrást jelent ez az 
időszak otthonainkban. Az Allianz Hungária Zrt. megvizsgálta az elmúlt hat év lakossági vagyon 
kárstatisztikáit, ami alapján jól látható, hogy a lakásokban bekövetkezett tűzesetek közel 60 
százaléka az októbertől márciusig tartó időszakra esik.  
 
Magyarországon az Allianz Kockázati Barométer 2015-ös adatai szerint a vállalatok működését 
leginkább fenyegető kockázati tényező a tűz- és robbanásveszély (65 százalék). A felmérés 47 
ország 500 kockázati és vállalati biztosítási szakértőjének bevonásával készült. Az EMEA (Európa, 
Közel-Kelet és Afrika) régióban tűz és robbanás kockázata a válaszadók 27 százalékát aggasztja 
leginkább, így a rangsorban a harmadik helyet foglalja el, és hagyományosan listavezető ipari 
kockázatnak számít. De nem így a lakossági szegmensben. Az Allianz lakossági vagyon 
kárstatisztikái azt mutatják, hogy az otthonainkban egy esetleges tűzkár nincs ott a top félelmek 
között. 
 
Az elmúlt években áprilistól szeptemberig átlagosan körülbelül havi 75 tűzesetet jelentettek be 
az Allianzhoz, a többi, fűtési szezonba eső hónap átlaga meghaladta a 110 darabot is. Az elmúlt 
évek statisztikái egyértelműen azt mutatják, hogy a legtöbb tűzkár decemberben történik. Ugyan 
nem a tűzkárok a leggyakoribb káresemények, de a legnagyobb ráfordítást az ilyen típusú károk 
jelentik, közel 600 ezer forint az átlagkár ezekben az esetekben. 
 
A KSH legutóbbi népszámlálás során gyűjtött statisztikái alapján a magyar lakások 15 százaléka 
távhővel fűt, több mint 45 százaléka másfajta (központi, cirkó-) kazánnal, vagy más központi 
eszközzel rendelkezik, míg közel 40 százalék egyedi helyiségfűtéssel rendelkezik. Az Allianz 
megbízásából a GfK Hungária Kft. által végzett kutatás szerint a panelekben távhővel, az egyéb 
társasházakban vezetékes gázzal, míg a családi házakban gázzal és/vagy tűzifával fűtenek 
jellemzően; a családi és ikerházak 75 százaléka vezetékes gázt, 61 százalékuk pedig tűzifát is 
használ kiegészítő fűtőeszközként. 
 
A fűtéssel és tüzeléssel összefüggésbe hozható lakástüzek és egyéb károk – például szénmonoxid 
mérgezés – jó része elkerülhető, ha betartunk néhány alapszabályt. 
 
Megbízható szénmonoxid érzékelőt szerezzünk be! 

 Ezek az érzékelők fontosak lehetnek olyan lakó-helyiségekben is, ahol gázkazánt, cirkót, 
vagy gáztűzhelyet használunk, így a szénmonoxid-veszélyt időben észlelhetjük. 

 A vásárláskor a használati és műszaki leírást gondosan tanulmányozzuk át, ugyanis 
vannak olyan készülékek, amelyek nem cserélhető elemmel rendelkeznek, vagy a 
megbízható működési élettartamuk túl rövid. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
publikussá tette a megfelelő és alkalmatlan érzékelők listáját a weboldalán, itt 
ellenőrizhetjük az eredményeket. 
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Bízzuk szakemberekre az állapotfelmérést és a javításokat! 
 

 A fűtési szezon kezdetén ellenőriztessük szakemberrel a kéményjáratok tisztaságát, 
átjárhatóságát és a fűtési berendezés állapotát. 

 Ha a fűtési készülékünk meghibásodott, javítását bízzuk szakemberre. 
 
Biztosítsuk a meleg levegő szabad áramlását! 

 Amennyiben a fűtési készülék az égéshez szükséges levegőt a lakótérből használja fel, 
győződjünk meg arról, hogy a levegő utánpótlás biztosított és megfelelő méretű a 
szellőzőnyílás. A szellőzőnyílásokat mindig hagyjuk szabadon, ne tömítsük el azokat. 

 Ha jól záródó műanyag nyílászáróink vannak, akkor fokozottan ügyeljünk arra, hogy 
megfelelő mennyiségű égési levegő álljon rendelkezésre a fűtés és főzés céljára. 

 
Vigyázzunk a testi épségünkre! 

 Ne legyenek gyúlékony anyagok a nyílt láng és a sugárzó hő közelében, hiszen a kicsapó 
láng vagy szikra tüzet okozhat. 

 Fokozottan ügyeljünk az égéstermékek megfelelő elvezetésére, mert a visszaáramló 
mérgező gázok könnyen tragédiához vezethetnek. Az ilyen típusú balesetek 
megelőzhetők, ha szénmonoxid érzékelőt helyezünk el otthonunkban - ezek a 
kereskedelmi forgalomban könnyen beszerezhetőek. 

 
Gáztüzelésű rendszereknél is elvárt a fokozott óvatosság! 

 A régi falazott, bélés nélküli kéményeket acél, alumínium vagy speciális műanyagból 
készült béléscsővel kell kibélelni, amely ellenáll a csőben lecsapódó megkötött savakat 
tartalmazó kondenzvíz maró hatásának. 

 Tanácsos naponta több alkalommal is szellőztetni. 
 
Ha szilárd tüzelésű rendszerünk van, jóval több mindent szükséges szem előtt tartani 
 

 A fűtési készülék közvetlen környékére szilárd, nem éghető burkolatot helyezzünk.  
 A fa égése során több füst és korom képződik, mint a gáz tüzelése esetében, ezért 

fokozottan figyeljünk a kémény tisztítására.  
 Ne fűtsünk műanyaggal, festett, vagy lakkozott fával, mert ezek égése során mérgező 

gázok keletkeznek, belélegzésük egészségkárosodást okozhat, illetve a fűtési 
készülékünket is rongálhatják. Fontos, hogy kizárólag a tüzelőberendezéshez 
engedélyezett tüzelőanyagot használjuk. 

 Cserépkályha esetén soha ne égessünk dió, vagy mandula héjat, mert a hirtelen 
felszabaduló hőenergia robbanáshoz vezethet. 

 A fűtési berendezés levegőszabályozóját akkor szabad csak zárt állásba helyezni, amikor a 
készülékbe rakott fa teljesen leégett és már a parázs sem izzik benne. Cserépkályha 
esetében, amennyiben ez a lezárás előbb történik meg, akkor az elégetlen gázok a 
levegővel keveredve robbanó elegyet alkothatnak, ami az egész cserépkályhát szétvetheti. 

 Az égés során keletkezett friss égésterméket (pl. hamut), a fokozott tűzveszélyessége 
miatt ne helyezzük szemetesbe. Mivel a hamu kiváló hőszigetelő, ezért akár 24 óra 
elteltével is lehet benne még izzó parázs. 

 A készüléket csak lehűlés után lehet tisztítani, forró állapotban balesetveszélyes, és annak 
meghibásodásához is vezethet. 
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Allianz Hungária Zrt. 
 
További Információ: 
Szabó Linda  
PR és rendezvény osztály  
Allianz Hungária Zrt.  
1087 Budapest Könyves K. krt. 48-52.  
Tel.: +36-1-301-6526  
Mob.: +36 20 468 8782  

e-mail: linda.szabo@allianz.hu 
 
 
Az Allianzról 
 
Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.  
A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél 
támaszkodik az  Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.  
 
2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési 
eredményt ért el. 
 
Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár, 
valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária Zrt. a 
Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett adatok szerint 15 
százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén piacvezető a nem-életbiztosítások területén.  

 

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban  
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség 
jelenlegi elképzelésein  és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket, 
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy 
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog", 
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges 
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen  eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i) 
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a 
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a 
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos 
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke, 
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és 
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok 
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános 
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy 
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen. 

 

Nincs frissítési kötelezettség  

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére. 

 


