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Fűtési szezon –  

                                                     FIGYELEM!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
          Tűzifa vásárláskor feltétlenül figyeljen a következőkre:  
 
 

 

 

A fűtési szezon idején gyakran jelennek meg az utcákon kisteherautóikkal 

a vándor faárusok, akik portékájukat kínálva házról házra járnak.  
 

Sokan leintik őket árak, szállítási feltételek után érdeklődve, s az ügyletek 

gyorsan megköttetnek, mert az ár általában csábítóan olcsó. Ám az alkalmi 

vételt többször rendőrségi feljelentés követi, miután a becsapott vevő rá-

jön, hogy alaposan megkárosították. A panaszok között főként a megvá-

sárolt tűzifa mennyiségével való visszaélések (esetleg minőségi kifogások) 

szerepelnek. Legtöbbször csak az árus távozása után derül ki, hogy a kifi-

zetett mennyiségnek csak egy részét pakolták le a járműről, de a teljes vé-

telárral távoztak. A becsapott emberek a legtöbb esetben sem a rendszámot 

nem tudják megmondani, sem az árusokról nem tudnak pontos leírást adni.  

• A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínált tüzelő akár bűncselekményből is származhat, ezért minden 

esetben kérjen vágási, származási engedélyt! 

•  Csak hivatalos forgalmazóhelyről, vagy már ismert kereskedőtől rendeljen árut! 

•  A kiszállításkor lehetőség szerint legyen jelen hozzáértő személy! 

•  A lerakodás előtt egyeztessen a tűzifa egységáráról, a súlyra szállított áruval ugyanis becsaphatják! A 

vízben előáztatott fa súlya akár duplája is lehet a szárazénak!  

•  A szállítóktól kérje személyazonosító okmányaik és a leszállított tüzelőről a mázsajegy felmutatását! Ne 

bízzon a szállítók által vitt mérleg hitelességében! Ha mennyiséget illetően csalás gyanúja merül fel, kérje az 

áru elszállítását egy közeli mérlegelő helyre, és győződjön meg a valódi súlyról! 

• Ha úgy tűnik, nem a megrendelt minőségű tűzifát szállítják ki, még a lerakodás előtt álljon el a vásárlástól! 

• A munkásokat ne engedje lakása/háza területén egyedül mozogni! Ne hagyja, hogy figyelmét eltereljék,   

      Ön vagy a segítségül hívott személy végig legyen jelen a lerakodás helyén! 

• Kifizetéskor az árus ne lássa, honnan veszi elő a pénzét! 

• Alaposan figyelje meg az árusok küllemét, írja fel a jármű típusát, rendszámát, színét, hogy visszaélés 

esetén jó személyleírással és megfelelő információkkal segíthesse a rendőrség munkáját!  

• Amennyiben mégis bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse a rend-

őrséget a 112-es ingyenes segélyhívó számon! 
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EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  

Javasolt minden évben, a fűtési szezon 

előtt a tüzelő-fűtő berendezéseket szakem-

berrel átvizsgáltatni – akkor is, ha azok 

megfelelően működnek! 

 A szén-monoxid (CO) veszélyei: 

 

Főleg a téli időszakban olvashatunk CO mérgezéssel 

kapcsolatos híradásokról. A mérgező gáz jelenlétét 

nem érzékeljük, mivel az színtelen, szagtalan.  

Hogyan kerül a lakásba szén-monoxid?  

Az égés folyamán keletkezik abban az esetben, ha 

nincs elegendő levegő (oxigén) a légtérben. A nyílt 

égésterű tüzelő-, fűtőberendezések (kályha, kazán, 

kandalló, vízmelegítő, gáztűzhely) a lakásban lévő le-

vegőt használják el az égés során.  Ha nincs elegendő 

levegő, vagy a fűtőberendezés nincs megfelelően kar-

bantartva, akkor szén-monoxid gáz keletkezhet, mely 

a légtérbe jutva mérgezést okozhat.  

A hatására fellépő rosszullét, szédülés, hányinger, fá-

radtság, lábbénulás az utóbbi kivételével könnyen 

összetéveszthető egyéb betegségek tüneteivel.  

Jelenlétére szén-monoxid érzékelő hiányában csak a 

rosszullét tüneteiből következtethetünk. A kéménye-

ket rendszeresen ellenőriztetni kell a kéményseprők-

kel! Célszerű évente megrendelni a kéményseprő-

ipari szolgáltatást. 

 

A hónap népi bölcsessége: január 20-án in-

dul meg a fákban a keringés - tavaszébresztő 

nap. 

Amennyiben szabálysértés vagy 

bűncselekmény áldozatává 

válna, hívja az ingyenes 112-es 

segélyhívó számot! 
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