
Mire figyeljünk a fényfüzérek vásárlásakor? 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, a karácsony 
közeledtével, fogyasztóvédelmi ellenőrzések keretében vizsgálja a kereskedelmi 
forgalomban kapható kül- és beltéri díszvilágítási füzéreket, karácsonyi villamos 
dekorációs termékeket. Az ellenőrzés alapvető célja a már forgalomba került, de a 
jogszabályi előírásoknak biztonsági szempontból nem megfelelő díszvilágítási füzérek 
kiszűrése. Ennek keretében a „gyanúsnak” ítélt fényfüzérekből a hatóság munkatársai 
laboratóriumi vizsgálat céljából mintát is vesznek. A hatósági ellenőrzések 
tapasztalatairól - többek között több mint 700 darab veszélyes termék forgalomból 
történő kivonásáról - az alábbiakban olvashat, továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
mire kell ügyelnünk a fényfüzérek vásárlásakor. 

A hatóság a megye egyik kereskedelmi egységében novemberben végzett ellenőrzése során 
már korábban balesetveszélyesnek minősített, letiltott fényfüzéreket talált, értékesítésre 
kihelyezve a polcokon. 

A letiltott,  több mint 700 darab termék forgalomból való kivonása az ellenőrzés során 
azonnal megtörtént. 

A hatóságunk az ellenőrzése során laboratóriumi vizsgálat céljából mintát is vett további 
kétféle fényfüzérből. A termékek bevizsgáltatásra kerültek. A laboratóriumi vizsgálat alapján 
a termékek nem felelnek meg az előírásoknak.   

Az áramütés-veszélyes és égési sérülés-veszélyes, márkajelzés nélküli fényfüzér termékek 
az alábbiak: 

Model: CE-WTK-240C, Model: CE-WTK-100C, Model: CE-WTK-360C, Model: LED-
GSK-200 , Type: WT-LED1-200C, Type: WT-LED1-300C és Type: WT-LED1-100C 
megjelölésű termékek.  

Mindenki figyelmét felhívjuk, hogy nagyon körültekintő legyen fényfüzér vásárlásakor, 
a személyi sérülés vagy lakástűz megelőzése érdekében. 

A következőkben néhány tanácsot adunk arra vonatkozóan, hogy mire figyeljünk 
karácsonyi fényfüzér vásárlásakor. 

Ne vásároljunk szemmel láthatóan vékony vezetékből készített fényfüzért, főként, ha azt 
adapter nélkül, közvetlenül a villamos hálózatra lehet csatlakoztatni. 

Ne legyen olyan nyílás a terméken, amelyen keresztül a feszültég alatt álló rész kézzel 
megérinthető! 

A vezeték csatlakozások húzás és csavarás ellen biztosítva, tehermentesítve legyenek (nem 
fogadható el, ha pl. lötyög a vezeték a villogtató/egyenirányító egységben, mert az előbb-
utóbb kiszakad).  

A kültérbe ajánlott díszvilágítási füzérek szerkezeti kialakítása olyan legyen, hogy víz ne 
tudjon befolyni az aktív részekhez.  



A csatlakozódugó a megszokott masszív kivitelű legyen! Ha a fényfüzért kültéri használatra 
szánták, akkor a lapos csatlakozódugó nem véd a vízbehatolás ellen. Külső térben pedig csak 
vízbehatolás ellen védett csatlakozódugó használható! 

A külső téri használatra szánt, nem adapteres fényfüzér vezeték szigetelése csak gumi lehet! 

A cserélhető típusú fényforrásokat tartalmazó fényfüzérek esetében az a jó, ha a fényforrást 
csak egy kicsit erőlködve lehet kihúzni a lámpafoglalatból, illetve visszadugni a helyére. Ha a 
fényforrásokat a lámpafoglalatokban bedugott állapotban könnyen körbe lehet csavarni, vagy 
a foglalatérintkezőket kivett fényforrás mellett a lámpafoglalatokból könnyen ki lehet tolni, 
akkor a díszvilágítási füzér feltehetően nem felel meg a biztonsági követelményeknek. 

A közelgő ünnepekre, a karácsonyi bevásárlásokra tekintettel, a termékbiztonsági vizsgálatok 
mellett a kereskedelmi egységek folyamatos, szezonális ellenőrzésekre is számíthatnak. A 
hatóság munkatársai kiemelten vizsgálják például az akciók betartását, árfeltüntetés 
meglétét/szabályosságát, mérlegek hitelességét.  

(Fejér Megyei Kormányhivatal) 

 

 

 

 


