
FELKÉSZÜLÉS AZ ENERGIAELLÁTÁS HIÁNYÁRA 
 

1.  Alternatív fűtési módok 
 Célszerű egyedi tüzelési megoldásokat (cserépkályhát, olajradiátort, kandallót, vaskályhát, 

villanykályhát, PB tüzelést) is kialakítani arra az esetre, ha valamiért kimarad a földgázszolgáltatás. 
 A PB gázpalack felszerelése során fokozott figyelemmel kell eljárni, cserélni szükséges a tömítést és 

ellenőrizni (pl: szappanos vízzel) a csatlakozás tömítettségét. 
 Sérült hibás PB palackot tilos felszerelni, azt vissza kell cserélni. 
 Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az 

égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse 
folyamatosan zárt térben. 

 A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél óránként szellőztetni kell a 
helyiséget, mert a gáz az égés során fogyasztja az oxigént és ezáltal csökken a helyiség 
oxigénkoncentrációja, miközben jelentős mértékben nő a szén-dioxid mennyisége. 

 Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a 
tűzmegelőzésre és a füstelvezetésre. 

 A cserépkályhánál, kandallónál, vaskályhánál ügyelni kell a szikra kipattanásra, mert az tüzet okozhat. 
 A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén el kell zárni a fűtőkészülék záró csapját. 

 
2. Tartalék-eszközök áramszünet idejére 
Az alternatív világítási eszköz és módszer használata esetén kiemelt figyelemmel kell lenni a 
tűzbiztonsági szabályok betartására. Javasolt megoldások: 
 Legyen kéznél gyufa, öngyújtó, gyertya, mécses, működő elemlámpa (tartalék elemmel), 

petróleumlámpa (tartalék petróleum), palackról működtethető gázlámpa, elektromos lámpa stb. 
 Tartson üzemképes állapotban elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket. 
 Az elemről működtetett kommunikációs eszközökön folyamatosan hallgassa a híreket. 
 Áramtalanítsa az elektromos berendezéseket, hogy visszakapcsolásnál ne sérüljenek meg. 
 Villanykályhafűtés esetén szerezzen be más hordozható fűtőtestet, tűzhelyet. 
 Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból. 
 Készítsen elő meleg ruhákat, gondoskodjon néhány napra elegendő ivóvíz, élelmiszer, gyógyszer, 

kötszer beszerzéséről. 
 

3. Segítségkérési lehetőségek 
 Elektromos áram- és gázszolgáltatás egyidejű, tartós kimaradása esetére javasolt az átmeneti szállás 

megoldása rokonoknál, ismerősöknél; 
 Az áram- és gázszolgáltatás kimaradása esetén kérjen segítséget a szolgáltatók havi, rész- vagy éves 

számlán lévő hibabejelentő telefonszámán; 
 Kérjen segítséget a szomszédoktól, a ház közös képviselőjétől, a települések helyi lapjaiban és 

társasházak hirdető tábláin olvasható segélyhívó telefonszámok valamelyikén; 
 Mobiltelefonja legyen üzemképes, feltöltött. 
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