
Dohányzás és nyílt láng veszélyei 
 
Sok lakástűz némi odafigyeléssel megelőzhető lenne. A nyílt láng 
használata a lakástüzek legfőbb forrása. Nyílt lángot leginkább a 
tűzhelyekben, kandallókban és a kályhákban használunk. Kiemelten 
figyelnünk kell arra, hogy semmilyen gyúlékony anyagot ne tároljunk 
ezek közelében, például ne a kandalló hőjével próbáljuk gyorsabb száradásra bírni a frissen 
mosott ruhákat!  
 
Komoly gondot okozhatnak a felelőtlenül elhelyezett, illetve magukra hagyott gyertyák és 
mécsesek is: ezek könnyen leverhetőek, lángjuk pedig könnyen belekaphat a közelben lévő 
tárgyakba, függönyökbe, terítőkbe, esetenként bútorokba, és percek alatt kiterjedt lakástűz 
keletkezhet.  
 
Az adventi koszorú által okozott tüzeket is többnyire az égve felejtett gyertyák okozzák. 
Annak érdekében, hogy elkerüljük a hasonló tűzeseteket, az adventi koszorút helyezzük nem 
éghető anyagból készült felületre (fémre vagy hőálló üveglapra) és közvetlen közelében ne 
helyezzünk el más éghető anyagokat, a koszorún elhelyezett gyertyákat csak felügyelet 
mellett égessük, a helyiségből távozás előtt azokat oltsuk el. 
 
Jó tanácsok: 

• Nagyon fontos, hogy az égő gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk őrizetlenül 
otthonunkban. 

• A gyertyát a huzat eldöntheti. Fontos, hogy ilyen esetben a láng ne érjen el semmilyen 
éghető anyagot, például koszorút, asztalterítőt. 

• A meggyújtott gyertyát olyan stabil helyre kell rakni, ahol nem tud eldőlni, a 
közeléből pedig el kell tenni a gyúlékony anyagokat. 

• Minden esetben legyen hőálló alátét a gyertya alatt.  
• Soha ne hagyjuk teljesen leégni az adventi koszorún gyertyát, ne várjuk meg, amíg az 

összes viasz elfogy, mivel az átforrósodott mécsestartó is tüzet okozhat. 

Nagyon sok tűz keletkezik DOHÁNYZÁS következtében. 
 
A dohányzás egészségkárosító hatású, ennek ellenére nemcsak a felnőttek, hanem egyre több 
gyermek is a dohányzás rabjává válik. Esetükben fokozza a veszélyt, hogy nem ritkán olyan 
helyen dohányoznak, ahol az eldobott cigarettavég nagy valószínűséggel okoz tüzet. A 
dohányzók évente több száz tűzesetet okoznak. Aki dohányzik, fokozottan ügyeljen a 
biztonságra. A parázsló cigarettavég hőmérséklete 700 oC, ezért alkalmas az éghető anyagok 
meggyújtására. 
 
Néhány jó tanács a dohányzással kapcsolatban: 
 
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, 
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

− Használjunk üveg, kerámia vagy fém hamutartót! 
− Ügyeljünk arra, hogy ne a földre vagy a hamutartó mellé hamuzzunk! 
− A cigarettavéget mindig gondosan oltsuk el, lehetőleg locsoljunk rá vizet! 
− A hamutartót sose ürítsük papírral teli kukába! 
− Az égő cigarettát sose tegyük gyúlékony, éghető anyagra! 
− Ágyban ne dohányozzunk! 
− Parázsló, égő dohányneműt ne dobjuk ki ablakon, vagy a gépkocsiból! 

 
TŰZ ESETÉN AZONNAL HÍVJA A 112-es SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMOT! 


