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Tisztelt Lakosok! 
 
Beköszöntött az adventi időszak, a karácsony hagyományainknak megfelelően többnyire 
meghitt családi körben zajlik. Az elmúlt években több esetben riasztották a tűzoltókat adventi 
koszorú és karácsonyfa tűzhöz. 
 
Azért, hogy az ünneplés zavartalan lehessen és az ünnep során érzett örömünket ne 
árnyékolhassa be semmilyen előre nem várt esemény, felhívjuk a tisztelt állampolgárok 
figyelmét néhány alapvető biztonsági rendszabályra, melyek nyílt láng, valamint elektromos 
árammal működő díszek használatára vonatkoznak. 
 
Az adventi koszorú által okozott tüzeket többnyire az égve felejtett gyertyák okozzák. Azért, 
hogy elkerüljük a hasonló tűzeseteket, javasoljuk: 

• az adventi koszorúkat helyezzük nem éghető anyagból készült felületre (fém, vagy 
hőálló üveglap stb. ) és közvetlen közelében ne helyezzünk el más éghető anyagokat,  

• a koszorún elhelyezett gyertyákat csak felügyelet mellett égessük, mielőtt a 
helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el, ugyanis a tapasztalatok szerint az égve 
felejtett gyertyák okozzák a tűzesetek jelentős részét.  

• karácsonyfa tüzek esetén a tűzesetek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák, 
csillagszórók, esetenként a működésben lévő elektromos árammal működő 
lámpafüzérek helytelen, vagy felügyelet nélküli használata okozhatja.  

 
A „karácsonyfa” jellemző tulajdonsága, hogy kiszáradásával egyenes arányban nő a lángra 
lobbanás veszélye, ezért az ünneprontó tűzesetek elkerülése érdekében javasoljuk:  

• csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg. Mielőtt a 
helyiséget elhagyják a gyertyákat oltsák el, a csillagszóró maradványát távolítsák el a 
fáról.  

• csak magyar érintésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromos lámpa füzéreket 
használjanak. Az olcsó, legtöbbször távol-keletről származó elektromos díszítések 
rossz minőségük miatt nem csak áramütés lehetősége miatt veszélyesek, hanem az 
esetleg bekövetkezhető rövidzárlat tüzet is okozhat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy 
hosszabb távollét idejére se hagyjuk bekapcsolva.  

• amennyiben a karácsonyfán nyílt lánggal működő díszeket alkalmazunk, a fát ne 
helyezzük függöny közelébe és lehetőség szerint eldőlés ellen is rögzítsük.  

 
Az esetleg fellobbanó lángok elharapódzását vizes pokrócokkal, vagy ha van, kézi tűzoltó 
készülék alkalmazásával lehet leggyorsabban megfékezni. Fokozottan figyeljünk arra, hogy 
amennyiben karácsonyfatűz alakul ki és a fán elektromos lámpafüzér volt, vízzel vagy vizes 
pokróccal az ilyen tűz oltást csak azután kezdjük meg, miután a lámpafüzér csatlakozóját a 
dugaljból kihúztuk! 
  
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a téli szünet idején több családban 
gyermekek felügyelet nélkül tartózkodnak otthon, és életkori sajátosságaiból adódóan 
kíváncsiságból igyekeznek sok mindent kipróbálni. A tragédiák elkerülése érdekében a 
gyújtóeszközöket zárják el, hívják fel a szülők a figyelmüket a veszélyforrásokra és 
magyarázzák el, mit kell tenniük, ha mégis bekövetkezik egy nem várt esemény. Írjuk ki a 
telefon közelébe azokat a segélyhívó számokat, amiket a gyermeknek is jó tudni. Amennyiben 



mégis tűz keletkezik az otthonukban, azt azonnal jelezzék a tűzoltóságra, majd fizikai és 
egészségi állapotuknak megfelelő mértékben igyekezzenek megakadályozni a lángok 
kiterjedését. 
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