
Gázkészülékek használatának veszélyei 

Szervezeti egység megnevezése 

Előadó: 



A karbantartás hiánya  robbanásveszélyt idézhet elő! 

[85.] 
[86.] 



A robbanásveszély lehetőségét nem szabad alábecsülni!  
A vezetékes földgáz és PB gáz esetén is már kevés gáz elegendő a 

levegővel keveredve a robbanóképes keverékhez.  

Gázrobbanás lassított felvétel 
[87.] 



Kerüljük a saját kezűleg végzett gázszerelési munkákat! 

• A saját kezűleg csak a PB palackcserét végezzük! 

• Palackcserénél mindig új tömítést használjunk! 

• Ellenőrizzük, hogy a csatlakozásnál ne szivárogjon a gáz! 

[88.] 

[89.] 



PB palackcsere során 

Palackcsere közben ne dohányozzunk! 

Ne üzemeltessünk más nyílt lángú készüléket!  

A nyomáscsökkentő hollander szét- vagy összecsavarozást, nem rongáló 

szerszámmal végezzük a (pld.: 27-es villáskulcs). 

A tömörségvizsgálatot a tömlő és a palack csatlakozási pontjánál 

„szivárgás ellenőrző spray”-vel vagy szappanos vízzel végezzük. 

A tömítettség ellenőrzését ne végezzük 

nyílt lánggal vagy más gyújtóeszközzel! 

 

[90.] 

[91.] 



A gázszerelési munkák elvégzését bízzuk szakemberre! 

Gázszerelést minden esetben csak a gázszolgáltatónál regisztrált és 

szakképzett szakember végezheti! 

[92.] 



A gázüzemű berendezésekben csak pentánálló 

gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni! 

 
Probléma esetén szakemberre bízzuk a javítást, beszerzést! 

[93.] 



Égésbiztosító nélküli gázkészülékek üzemeltetése fokozott 

odafigyelést, kontrollt igényel. 

[94.] 



 

Gázzal üzemelő sütőknél, üstházaknál, ha begyújtáskor túl 

sokáig áramlik ki a gáz és összegyűlik a tűztérben,  

gyújtóforrás hatására belobbanhat! 

[95.] [96.] 



 

.  

 
A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor 

győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így 

megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés. 

[97.] 



Tennivalók gázszag, hallható gázszivárgás, gázömlés esetén  

1. Zárja el a gáz-főcsapot, illetve a palackszelepet.  

2. Áramtalanítson a villanyóránál. 

3. Nyissa ki a nyílászárókat. 

4. Szükség esetén értesítse a gázszolgáltatót és/vagy a tűzoltóságot. 

 

[98.] [99.] [100.] 

[101.] 



1. A jelző neve.  

2. A jelző elérhetősége. 

3. Visszahívható telefonszáma.  

4. Az esemény pontos címe. 

5. Van-e életveszély. 

6. Veszélyes anyag jelenléte az esemény során. 

• Gázpalackok mérete 

• Gázpalackok száma 

• Gázpalackok elhelyezkedése 

7. Az esemény körülményeivel kapcsolatos egyéb 

információkat. 

A jelzéskor a bejelentő az alábbi kérdésekre számíthat: 



A PB palackokról 

A pb gáz nehezebb a levegőnél, így ha az szivárog, a mélyebb fekvésű 
helyekre ülepszik.  
 
A palackot sem a tárolás, sem a felhasználás során nem szabad 
hőhatásnak kitenni. 
 

A palackból a gázkivétel csak és kizárólag a gyártó által előírt 
nyomáscsökkentő egységen (reduktoron) keresztül történhet.  
 

[102.] 



A PB palack nem tárolható 

•tetőtérben,  

•pinceszinti helyiségben,  

•huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, 

•gépjárműtárolókban, 

•többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek 

kivételével - lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél 

több propán-bután gázpalack, 

•gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb 

építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet 

összeomlását idézheti elő. 



Ha nyaralni indulunk,  

vagy hosszabb időre elutazunk 
 

•zárjuk el a gázvezeték főelzáró csapját.  

•PB üzemű berendezés esetén, zárjuk el a palack szelepét, szereljük le a 

nyomáscsökkentőt, és a szelepnyílásra helyezzük fel a biztonsági 

kupakot!  

 

[103.] 
[104.] 

[105.] 

[106.] 
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