
 

 

 
 
 

KÖZLEMÉNY 
 
 

Mit tehetünk a mustgáz – mérgezések megelőzése érdekében? 
 
 
Ha ősz, akkor szüret, ha szüret, akkor pedig kezdetét veszi a borkészítés is, amelynek 
jellemző veszélyforrása a gyakran emberéletet is követelő mustgáz. Évente körülbelül 
egy tucatszor riasztják a tűzoltókat mustgáz miatt és sajnos nem múlik el év úgy, hogy 
valaki ne veszítené el az életét mustgáz okozta balesetben. 
 
A mustgáz nem más, mint a must erjedése során keletkező szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, 
szagtalan, a levegőnél másfélszer nehezebb, zárt térben a levegőt kiszorítva, a padlótól fogva 
tölti fel a helyiséget. A közhiedelemmel ellentétben ez a gáz nem mérgező, de mivel kiszorítja 
a levegőt, oxigénhiányos állapotba kerül, aki mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Ez 
szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül pedig fulladásos halált okozhat.  
 
A mustgázzal kapcsolatos pincebalesetek egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek. A 
borospincét üzemeltetők gondoskodjanak a pincék szellőztetéséről, a hordókat pedig, ha 
lehet, igyekezzenek nagy térben elszórva elhelyezni. A legjobb megoldás a balesetek 
megelőzésére a borospincékbe szén-dioxid-érzékelők telepítése. 
 
Mindemellett alkalmazható a jól ismert gyertyás módszer is, csak nem a közhiedelemben 
ismert változatban. Ha a pincében a szén-dioxid-koncentráció eléri a tíz százalékot, már 
eszméletvesztést, később pedig fulladásos halát okozhat. A gyertyaláng ezzel szemben csak 
tizennégy százalékos mustgáz-koncentrációnál alszik ki. Ezért az égő gyertyát ne kézben 
tartva, hanem egy rúdhoz rögzítve, derékmagasság alatt tartva menjenek le a pincébe. Ha a 
gyertya lángja kialszik, nincs elegendő oxigén a helyiségben, azonnal el kell hagyni a pincét, 
mert életveszélyes ott tartózkodni. 
 
Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak a segítségére sietni az 
összeesett, elájult embereknek. Bemennek a pincébe, fölé hajolnak, próbálják élesztgetni, és 
közben ők is belélegzik a veszélyes gázt. Így a segítők is könnyen bajba kerülhetnek, ezért 
senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére sietni, mert nagyon könnyen maga is 
rosszul lehet. Minél hamarabb riassza a tűzoltókat a 105-ös segélyhívó telefonszámon, 
mivel a mustgáz-mérgezést szenvedő embereket csak a tűzoltók tudják biztonsággal, 
légzőkészülék használata mellett kimenteni! 
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