
Előzze meg a bútorok felborulását  
 
A gyermekek kíváncsisága és kreativitása határtalan. A környezettel való ismerkedés fontos részét képezi 
a tanulási és a növekedési folyamatnak. Érdeklődésüknek köszönhetően a gyermekek a ház minden 
sarkát megvizsgálják, beleértve a bútorokat is. Az otthonában található bútorok teljesen ártalmatlannak 
tűnhetnek. Meglepő módon sok veszélyes helyet és tárgyat fedezhetnek fel a gyerekek. Amikor a 
gyerekek a házban játszanak, teljesen természetes számukra, hogy mindenhova fel akarnak érni, mászni, 
valamint, hogy fel szeretnének csimpaszkodni a bútorokra, hogy felfedezzék mi rejlik ott. Gyakran 
szekrényeket és polcokat használnak segédeszközként ahhoz, hogy felmásszanak, majd elérjenek vagy 
megragadjanak egy kiszemelt dolgot. A gyermekek kis súlya ellenére a bútorok sokszor nem állnak 
stabilan. Ezek a bútorok, készülékek vagy TV-k könnyen felborulhatnak, veszélyt jelentve a gyermekekre 
nézve, mivel súlyos sérüléseket, vagy akár halált is okozhatnak. A bútorok felborulása során nemcsak a 
gyermekek, hanem a felnőttek is súlyosan megsérülhetnek. A balesetek megelőzésének leghatékonyabb 
módja az összes bútor, készülék és TV falhoz való rögzítése, amennyiben fennáll a felborulás veszélye. 
 

Mivel járhat a bútorok felborulása? 
A bútorok felborulásából olyan balesetek származhatnak, amelyek súlyos sérülésekkel vagy akár 
halállal járnak.   
 
Kire van a legnagyobb hatással?    
A legtöbb baleset kisgyermekekkel történik. A gyermekek sokkal könnyebben megsérülhetnek, mert 
nem ismerik a veszélyeket. Amikor a bútor felborul, nem képesek elég gyorsan reagálni ahhoz, hogy 
elkerüljék az esetleges baleseteket. Ezenkívül, amint a bútor rájuk esett, nem elég erősek ahhoz, 
hogy leemeljék magukról azt. Az ilyen fajta balesetek áldozatai általában gyermekek. Ez néha 
felnőtteknél is megtörténhet, tehát rájuk nézve is ugyanolyan veszélyes.       

 
Hol fordulnak elő a bútorok félborulásából eredő balesetek? 
Ilyesfajta balesetek a ház bármelyik részén bekövetkezhetnek. Azonban leggyakrabban a 
hálószobában, a babaszobában, a nappaliban és a konyhában fordulnak elő.    

 
A nehéz bútorokat is szükséges rögzíteni?         
Nem számít mennyire nehéz egy bútor, bármelyik felborulhat. Amikor a gyermekek felmásznak vagy 
az ajtókon vagy a fiókos szekrényen csimpaszkodnak, a bútorok súlypontja eltolódik, így ezek 
felborulnak, és ráeshetnek az illetőre. Minél nehezebb a bútor, annál súlyosabb a baleset.     

 
Olyan szobákban is szükséges rögzíteni a bútorokat, ahol a gyerekek nem játszanak?     
A balesetek általában könnyen és gyorsan történnek. A kíváncsi gyerekek olyan szobákba is 
beszeretnek sétálni, ahova Ön nem is gondolná. Ezért fontos minden helyiségben rögzíteni a 
bútorokat, hogy minimalizálja ezek leborulásának kockázatát. Különösen akkor, ha nem számít arra, 
hogy gyermekei nagyon gyakran lennének ott.       

 
A biztonsági zárral ellátott fiókok és ajtók helyettesíthetik a bútor rögzítőket?     
A szekrényzárakat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a fiókokhoz való hozzáférést, viszont nem 
akadályozzák meg a felborulást. Nem helyettesítik a bútor rögzítőket. Ha a gyerek a fiókos 
szekrényen vagy ajtókon mászik vagy csimpaszkodik az továbbra is a szekrény felborulásához vezet. 
Ne feledje, hogy a reteszek nem zárják ki a felborulás veszélyét.     

 
Szükséges a bútorok rögzítése idősebb gyermekek esetében is?    



A gyerekek nem igazán szoktak emlékezni a biztonságukkal kapcsolatos tanulságokra játszás közben. 
Amikor egy gyermek valami izgalmasat lát a bútor tetején, sokszor gondolkodás nélkül felmászik, 
hogy elérje azt. Nem gondolják azt, hogy a szekrények veszélyesek is lehetnek ilyen szempontból. 
Annak ellenére, hogy a gyerek idősebb, ez nem azt jelenti, hogy teljes biztonságban van. A 
gyermekek veszélynek vannak kitéve felborulás gátló szerkezet nélkül.    
 
Az ismert bútorgyártó cégek bútorjaihoz is szükséges rögzítő?     
Minden bútor várhatóan megfelel a biztonsági előírásoknak. Mindemellett, függetlenül attól, hogy 
milyen minőségű vagy milyen jól ismert egy cég, a gravitációs erő a Földön mindenre ugyanúgy 
vonatkozik. Minden bútor felborulhat, ha a súlypontja eltolódik.    

 
Az alacsony fiókos szekrényeket is szükséges rögzíteni?     
Az alacsonyabb bútorok ugyanúgy felborulhatnak. Különösen akkor, ha egyszerre több fiók van 
nyitva, vagy ha túl van tömve - a súlypont eltolódik. Ugyanez várható, amikor egy gyermek felmászik 
rá. Ezért az alacsonyabb bútorokat is a falhoz kell rögzíteni.        

 
A felborulás veszélye nagyon kicsi; így is aggódni kéne miatta? 
A bútorok felborulásából származó balesetek gyakoribbak, mint ahogyan gondolnánk. A legtöbb 
embert nem foglalkoztatja a bútorok felborulásának veszélye, mert az ilyen balesetekről nemigazán 
számol be a híradó. Azonban a bútorok felborulásából származó baleset és az okozott halálesetek 
száma a vártnál sokkal nagyobb. Nincs értelme kockáztatni családja biztonságát, ha az ilyenfajta 
baleseteket könnyen elkerülheti azáltal, hogy a falhoz rögzíti a bútorokat, a készülékeket és a TV-ket.   

 


