
2. melléklet a .../2019. (... ) ITM rendelethez 

 

Olajfogyasztó technológiai rendszerek és gáztárolók műszaki biztonsági szabályzata 

 

1. A műszaki biztonsági szabályzat alkalmazási területe 

Az olajfogyasztó technológiai rendszerek és gáztárolók műszaki biztonsági szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) a rendeletben meghatározott követelmények teljesítését elősegítő, a 

rendelet hatálya alá tartozó berendezések, technológiai rendszerek létesítésének, üzembe 

helyezésének, üzembevételének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, 

áthelyezésének, felülvizsgálatának, megszüntetésének műszaki biztonsági feltételeit és módját 

tartalmazó műszaki előírások gyűjteménye. 

 

2. Fogalommeghatározások 

 

1. Nyílt égésterű technológiai tüzelőberendezés: az a berendezés, amely az égési levegőt 

külön védelem nélkül, közvetlenül a környezetből kapja, és a berendezés egyéb részei is 

lehetővé teszik, hogy a tűztér és a környezet kapcsolata közvetlen legyen. 

2. Technológiai tüzelőberendezés: az a nyílt vagy zárt égésterű berendezés, amely a 

technológiai folyamat területén van elhelyezve és a tüzelés (hőtermelés) a technológia része, 

függetlenül attól, hogy a hőközlés közvetlen vagy közvetett. 

3. Tervdokumentáció: írásos és rajzos formátumú dokumentum, a tervező utasítása a 

kivitelező részére. 

4. Tervező: az a személy, aki az olajfogyasztó technológia, a gáztároló megvalósításához 

szükséges tervezési feladatokat elvégzi, a tervezői nyilatkozatot adja, és aki a tervezési 

feladatnak megfelelő szakirányú tervezési jogosultsággal rendelkezik. 

5. Tervezői felelősség: a tervező azon törvényi kötelezettsége, mely szerint a kor technikai 

színvonalának, a tervezés időpontjában hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, a szakma 

általánosan elfogadott szabályainak és a korszerű műszaki és biztonsági követelményeknek 

megfelelő, szakszerű tervdokumentációt tartozik készíteni. 

6. Tervezői jogosultság: személyhez fűződő jog, a tervkészítés joga, amit a Magyar 

Mérnöki Kamara hivatalos tervezői és szakértői névjegyzékében nyilvántartott személy 

szakterületi tervezői jogosultsága mértékéig gyakorolhat. 

7. Tervezői nyilatkozat: a tervdokumentáció kötelező része, amelyben a tervező arról 

nyilatkozik, hogy a kiviteli tervdokumentációt a megrendelővel, az érdekelt szakhatóságokkal 

és közművekkel a tervezés folyamán egyeztette, és a tervezett műszaki megoldás megfelel a 

tervezési célnak, a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, a gyártói előírásoknak, 

szabványoknak, vagy attól történt eltérés esetén az egyenértékűséget számítással vagy más 

módon igazolta. 

8. Üzemzavar-elhárítás: az üzemzavart kiváltó ok megszüntetése az arra jogosultsággal 

rendelkező szakember vagy szervezet által. 

9. Zárt égésterű technológiai tüzelőberendezés: az a berendezés, amelyen a védelmi 

megoldás megakadályozza azt, hogy a környező légtérben esetleg előforduló éghető gáz vagy 

gőz a tüzelőberendezés lángjától, a tűztér hőmérsékletétől vagy a berendezés külső felületi 

hőmérsékletétől begyulladjon. 

 

3. Általános tervezési követelmények 



 

3.1.1. A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik: 

a) a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért, 

b) a műszaki biztonsági szempontok érvényesítéséért, 

c) a jogszabályokban előírtak betartásáért, 

d) a hivatkozott szabványok alkalmazásáért, 

e) az egészségvédelmi előírások betartásáért, 

f) a tűzvédelmi előírások betartásáért, 

g) a balesetelhárítási és a munkavédelmi előírások betartásáért, 

h) a környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért, 

i) a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért, 

j) a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért, 

k) a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért. 

3.1.2. A Szabályzattól eltérő műszaki megoldások követelményei 

3.1.2.1. Az e Szabályzatban szereplő műszaki megoldásoktól az e rendeletben foglaltak 

szerint el lehet térni, ha a Szabályzat alapvető műszaki biztonsági követelményei igazoltan 

teljesülnek. 

3.1.2.2. Az e Szabályzat alapvető műszaki biztonsági követelményeinek teljesülését az 

építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet szerint jogosult tervező igazolhatja. 

a) E Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában az alábbi tervezői kategóriába tartozó 

tervezők tervei fogadhatóak el az olajfogyasztó technológiai rendszerek, gáztárolók 

tervezésénél: 

aa) építmények gépészeti tervezési szakterület tervezői [G], 

ab) gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület tervezői [GO]. 

b) A tervezési költségek csökkentése érdekében elfogadható további jogosultságokat a 

Magyar Mérnöki Kamara határozza meg, az elfogadható jogosultságról kiállított igazolás 

másolatát a tervezőnek a tervdokumentációhoz csatolnia kell. 

3.1.2.3. Az igazolás tartalmazza: 

a) az eltérő műszaki megoldás dokumentációját, 

b) a műszaki megoldás alkalmazásával kapcsolatos számításokat, kísérleti eredményeket, 

c) a Szabályzat vonatkozó előírására való hivatkozást, 

d) az alapvető műszaki biztonsági követelmény teljesülésére tett intézkedéseket, 

e) a tervező jogosultságának igazolását. 

3.1.2.4. Az alapvető műszaki biztonsági követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha a 

tervezett műszaki megoldásra nemzeti szabvány vonatkozik és az teljesül. 

3.1.3. A tervdokumentáció tartalmi követelményei 

3.1.3.1. A tervezői nyilatkozat (több tervező esetében a tervezett részre vonatkozó) 

tartalmazza: 

a) a létesítmény megnevezését, helyszínét, 

b) a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok előírásainak betartását, 

c) a Szabályzattól való eltérés esetén az eltérés indokolását és a választott megoldás 

egyenértékűségének igazolásait (mérési eredmények, szakértői nyilatkozatok, stb.), 



d) a tervnek tervezési célra való megfelelőségét, 

e) a tervezett létesítmény biztonságos kivitelezhetőségét és az egészséget nem veszélyeztető 

módon történő üzemeltethetőségét, 

f) azt a mondatot, hogy a tervező a közműveket és térszint alatti műtárgyakat a 

helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntette, 

g) az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói 

előírásoknak, 

h) a tervező eredeti aláírását és a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő 

kamarai azonosító számát. 

3.1.3.2. A műszaki leírás tartalmazza 

a) a tervezési célt, 

b) a szállított közeg jellemzőit, 

c) a mérés-elszámolás műszaki megoldását, 

d) az olajfogyasztó technológiai rendszer berendezéseinek azonosító adatait, legnagyobb 

olajfogyasztását és műszaki adatait, 

e) az olajfogyasztó technológiai rendszer berendezéseinek a gáz- és olajtüzelésű 

berendezések kezelési osztályba sorolása tárgyú szabvány szerinti kezelési osztályba 

sorolását, 

f) a tervezési nyomásokat és nyomásfokozatokat, 

g) az üzemeltetési hőmérséklet határokat, 

h) a tervezett létesítmény helyszínét, a tervrajzokon nem ábrázolható részletek leírását, 

i) a tervezési határokat, 

j) az olajfogyasztó berendezés paramétereit, valamint ezek meghatározására vonatkozó 

számításokat, 

k) az olajfogyasztó készülékek beépítési feltételeit, 

l) a tervtől való bármely eltérés vagy a terv megváltoztatásának feltételeit, valamint a terv 

szerinti állapot későbbi megváltoztatására vonatkozó figyelmeztetéseket és feltételeket, 

m) a korlátozott élettartamú tartozékok felsorolását az élettartam megjelölésével, 

n) az olajfogyasztó technológiai rendszer légellátásának, égéstermék-elvezetésének hő- és 

áramlástechnikai méretezését, az alkalmazott elemek gyártó szerinti azonosító adatait, 

együttműködést a meglévő rendszerrel, 

o) a kivitelezésre vonatkozó előírásokat és szükség szerint a tervezett kötések - különös 

tekintettel a hegesztésre - technológiáját és rendjét, valamint az indokolt tervmagyarázatokat, 

p) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégítését, 

q) a biztonsági értékelés eredményét, 

r) az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátor foglalkoztatásának szükségességét, a koordinátor feladatait az építőipari 

kivitelezési tevékenységgel összefüggésben, 

s) a kivitelezett olajfogyasztó technológiai rendszer, gáztároló korrózióvédelmét és 

állagmegóvását, 

t) az érintésvédelem megoldását, 

u) a robbanásveszélyes terek alakjának és méreteinek meghatározását, 

v) a tűzvédelmi követelményeket, azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat, 



w) a környezetvédelmi követelményeket, azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat, 

x) az elvégzendő nyomáspróbák, üzempróbák, próbaüzem és tesztek leírását, azok 

megfelelőségeinek kritériumait, 

y) a meglévő rendszerhez való csatlakozás körülményeit, műszaki megoldását, 

z) az üzemelő rendszer átalakítását, ideiglenes vagy végleges üzemen kívül helyezését, 

z1) a külső térbe mesterséges kifújással rendelkező berendezéseket, depressziót létrehozó 

eszközöket, légkezelőket. 

3.1.3.3. A tervdokumentáció a tervezés tárgyától függően a műszaki biztonsági feltételek 

igazolása érdekében értelemszerűen az alábbi rajzdokumentációkat tartalmazza: 

a) Helyszínrajz, amely a szükséges méretarányban tartalmazza: 

aa) az érintett ingatlan (ingatlanok) címét, helyrajzi számát, 

ab) a tervezés határát, meglévő rendszerhez történő csatlakozás pontját, 

ac) ha a terv az ellátandó ingatlanon kívül más ingatlant (ingatlanokat) is érint (átvezetés, 

szolgalom, védőtávolság), annak (azoknak) helyrajzi számát, 

ad) az épületek, létesítmények körvonalrajzát, elhelyezkedésük méreteit, 

ae) a tervezett vezeték nyomvonalát, méretét, anyagát, 

af) a területen lévő közművek vezetékeinek az adatszolgáltatás pontosságának 

megfelelően feltüntetett elhelyezkedését, 

ag) a föld alatt elhelyezett, ismert létesítmények helyét, 

ah) a védelem szükségességét, méretét, anyagát, műszaki megoldását, 

ai) az égéstermék kivezetést, a környezetében lévő objektumokat, épületeket. 

b) Alaprajzok a létesítményről, általában 1:50 méretarányban. 

c) Részletrajzok az értelmezéshez szükséges méretarányban mindazon esetben, amikor nem 

minősített vagy gyártói nyilatkozattal rendelkező szerkezetek kerülnek beépítésre - a 

legyártáshoz szükséges méretekkel. 

További részletrajzok szükség esetén: 

ca) villámvédelmi terv, 

cb) elektromos reteszelési terv, 

cc) légellátási-szellőzési terv, 

cd) az égéstermék-elvezetés terve. 

3.1.3.4. A tervhez csatolni kell: 

a) a tervvel érintett területen található közművek üzemeltetőinek nyilatkozatait, 

b) olajfogyasztó technológiai rendszer esetében a meglévő égéstermék elvezető berendezés 

(berendezések) esetében a területileg illetékes kéményseprő-ipari szolgáltató nyilatkozatát 

abban az esetben, ha az égéstermék-elvezetés nem a már meglévő épülethez tartozó 

égéstermék elvezető berendezésben kerül kialakításra. 

 

4. Olajfogyasztó technológiai rendszer üzemeltetése 

 

4.1. Minden olajjal és olajszármazékokkal, folyékony tüzelő anyaggal üzemeltetett 

berendezést adattáblával kell ellátni, valamint műszaki leírást, kezelési és karbantartási 

utasítást kell hozzá mellékelni. 

4.2. Az adattábla adatait a műszaki leírásnak tartalmaznia kell. 



 

5. Az olajfogyasztó technológiai rendszerekre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 

5.1. Az olajtüzelő berendezés feleljen meg az ipari hőtechnikai berendezések, 2. rész, tüzelő 

és tüzelőanyag ellátó rendszerek biztonsági követelményei tárgyú szabványban foglalt 

követelményeknek. 

5.2. A kényszerlevegős, blokkrendszerű olajégőknek a gyártóművi nyilatkozatban foglaltak 

mellett az automata blokkégők folyékony tüzelőanyagokhoz tárgyú szabványban foglalt 

követelményeknek is meg kell felelniük. 

5.3. Ipari olajégőknél, valamint alternatív és kombinált ipari égőknél a gyártóművi 

nyilatkozat és vizsgálat alapján kell meghatározni a műszaki biztonsági követelményeket. 

5.4. Blokkrendszerű olajégők biztonsági, ellenőrző rendszereinek (automatika, lángőr) a 

gyártóművi nyilatkozatban foglaltak mellett a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagok 

égőinek és égőszerkezeteinek automatikus vezérlőrendszerei tárgyú szabvány követelményeit 

is elégítsék ki. 

5.5. A kazán, fűtött nyomástartó berendezés és a tüzelőberendezés, valamint az égő 

vezérlők (PLC) együttes összeépíthetőségének vizsgálatát a vízcsöves kazánok és 

segédberendezéseik, 8. rész, kazánok gáz- és folyékony halmazállapotú tüzelőanyagot 

eltüzelő berendezéseinek követelményei és a nagy vízterű kazánok, 7. rész, kazánok gáz- és 

folyékony halmazállapotú tüzelőanyagot eltüzelő berendezéseinek követelményei tárgyú 

szabványok, a villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek 

működési biztonsága tárgyú szabványsorozat, valamint a működési biztonság, az ipari 

folyamatirányítási szektor biztonságtechnikai rendszerei tárgyú szabványsorozat szerint kell 

elvégezni. 

 

6. Az olajtovábbító rendszerre vonatkozó követelmények 

 

6.1. A folyékony tüzelőanyag a tüzelőberendezéshez csak gravitációs vagy szivattyús 

szállítással  juttatható el. A különféle minőségű folyékony tüzelőanyagot továbbító rendszerek 

egymás tartalékai is lehetnek. 

6.2. A folyékony tüzelőanyagot szállító csővezetéken általában csak hegesztett csőkötés 

lehet. Menetes vagy karimás kötés csak a szerelvényeknél, szűrőknél, a csőkiegyenlítőknél és 

a beépített berendezéseknél vagy a vakkarimázási helyeken lehet. 

6.3. A csővezetékek és tartozékaik hegesztését csak minősített hegesztő végezheti. 

6.4. A folyékony, tüzelőanyagot továbbító fővezetékről való vezeték-leágazásoknál elzáró 

szerelvények legyenek beépítve. 

6.5. A fűtött, kísérő-gőzvezetékkel ellátott folyékony tüzelőanyag-vezeték hőszigetelt 

legyen. A hőszigetelés csak A1, A2 anyagú lehet. 

6.6. Folyékony tüzelőanyag üzemen belül, vasúti, gépjármű- és gyalogjáró hidakra 

felfüggesztve is átvezethető. A hidakra felfüggesztett olajvezeték csak hegesztett csőkötéssel 

építhető. A hegesztési varratok ezen a szakaszon roncsolásmentes vizsgálattal legyenek 

ellenőrizve. 

6.7. A hegesztési varratok a hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata, radiográfiai 

vizsgálatok átvételi szintjei szabvány szerinti legalább 3-as átvételi szintűek legyenek. 

6.8. A híd mozgásából adódó, a csőre ható meg nem engedhető igénybevételek 

megakadályozására megfelelő kiegyenlítő elemek beépítése szükséges. Az olajáramlás felőli 



oldalon – az átvezetés utáni olajbetápláláskor a másik oldalon is – elzáró szerelvény legyen 

beépítve az olajvezetékbe. 

6.9. A folyékony tüzelőanyag vezetéke folyókon, vízcsatornákon vagy más vízi 

létesítményeken átvezethető a föld alatt vagy a föld felett. 

6.10. Padlócsatornába különböző olajvezeték egyéb vezetékkel együtt is fektethető. A 

padlócsatornát leemelhető fedőlapok vagy taposórácsok fedjék. A padlócsatornák 

szellőztethetők vagy száraz homokkal feltöltöttek legyenek. 

6.11. A folyékony tüzelőanyag vezetékbe beépített szerelvények kezelhetők, ellenőrizhetők 

és javíthatók legyenek. 

6.12. A 2 m-nél magasabban elhelyezett szerelvényekhez lépcsővel vagy hágcsóval ellátott 

kezelőpódium szükséges, vagy a szerelvények távműködtethetők legyenek. 

 

7. Az olajmelegítő rendszerre vonatkozó követelmények 

 

7.1. Olaj csak közvetett fűtőrendszerrel melegíthető. 

7.2. Minden, fűtőberendezéssel ellátott, vagy felmelegített olajat tartalmazó tartályon 

legyen hőmérő, vagy olyan mérőműszer, amely a felmelegített olaj hőmérsékletének 

folyamatos érzékelésére és kijelzésére alkalmas. 

7.3. A megengedett hőmérséklet a hőmérőn, vagy a kijelző berendezésen legyen bejelölve. 

Azokon a berendezéseken, amelyeken állandó felügyelet nincs, távjelző berendezés vagy 

hőmérséklet-szabályozó legyen beépítve. Az önműködő hőmérséklet-szabályozó kézzel is 

működtethető legyen. Az önműködő hőmérséklet-szabályozón a megengedett hőmérséklet 

legyen bejelölve. 

7.4. A tartályfűtés kondenzvize a fűtési rendszerbe csak ellenőrzötten vezethető vissza. A 

vasúti és a közúti tartálykocsik fűtési kondenzvize a fűtési rendszerbe nem vezethető vissza. 

7.5. A csővezetékek (beleértve a túlfolyó-vezetékszakaszokat is) szükség esetén fűthetők 

legyenek. 

7.6. A csővezetéki hőtágulások felvételét a vezetékhálózat nyomvonalának megfelelő 

kiképzése vagy csőkompenzátorok beépítése tegye lehetővé. Az olajvezeték-hálózatban 

tömszelencés csőkompenzátor nem használható. Fűtött olajvezeték-hálózat esetén a 

szűrőedények fűtése is szükséges. A gőzvezetéket az olajvezetékkel csak úgy szabad 

összekötni, hogy a gőzvezetékbe olaj ne juthasson. A hőszigetelés csak A1, A2 anyagú lehet. 

7.7. Az olajvezeték-hálózatba beépített szűrők, hőcserélők gőzfűtésének és az olajvezetékek 

kísérő gőzvezetékének kondenzvize – a kazánokba – ellenőrzés után visszavezethető. 

7.8. A kondenzvíz a csatornahálózatba csak olajleválasztón keresztül és szükség szerint 

hűtve vezethető vissza. A csatornába 40 °C-nál melegebb víz nem vezethető. 

7.9. Recirkulációs rendszerben a recirkuláltatott olaj fűtése automatikusan szűnjön meg, ha 

a tartályba visszavezetett olaj hőmérséklete a lobbanáspontját 20 °C-ra megközelíti,. 

7.10. Az automatikus fűtés lezárása helyett a kezelőszemélyzetet riasztó fény- és hangjelzés 

is elegendő, ha a tartályoknál állandó felügyelet van. 

7.11. A visszatáplálást csak a tartály legalacsonyabb olajszintje alatti térbe szabad bekötni. 

 

8. Az olajtüzelő berendezésre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 



8.1. A folyékony, tüzelőanyag olajégő bekötéséhez mechanikai sérülések ellen védett, olaj- 

és nyomásálló hajlékony tömlő is használható. 

8.2. A 25 liternél nagyobb névleges űrtartalmú tartályokkal ellátott, állandó felügyelet 

nélküli tüzelőberendezések hajlékony tömlő- és merev csővezeték csatlakozási pontjában 

hőhatásra záró szelep és gyorselzáró szerelvény legyen beépítve. 

8.3. Állandó felügyelet mellett üzemelő technológiai tüzelőberendezésbe elegendő kézzel 

vagy kézi távvezérléssel működtethető gyorselzáró szerelvény beépítése. Ez a szerelvény a 

hajlékony tömlő csatlakozásától olyan távolságra legyen, hogy egy esetleges 

tömlőszakadáskor bekövetkező tűz esetén is működtethető legyen. 

8.4. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában robbanócsappantyút kell elhelyezni 

közvetlenül a tűztérre minden olyan olajtüzelő berendezésen, amelynek olajfogyasztása 2 kg/h 

felett van. A robbanócsappantyúk szabad nyílásfelülete minden megkezdett 420 MJ/h 

hőteljesítmény után legalább 0,01 m2 legyen. 

8.5. Azokon a tüzelőberendezéseken, amelyeknek tűzterén egy vagy több nyitható nyílás 

van, a nyílások szabad felülete akkor tekinthető robbanócsappantyúnak, ha az ajtók 

(csappantyúk) saját tömegüktől záródnak. 

 

9. A technológiai tüzelőberendezésre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 

9.1. A technológiai tüzelőberendezés biztonsági berendezései – összhangban a technológiai 

folyamathoz szükséges biztonsági berendezésekkel, szerkezetekkel és reteszelési rendszerrel – 

tervezéskor legyenek meghatározva. 

9.2. A tüzelőberendezés általános védelmi megoldását a kezelési osztálynak és az arra 

vonatkozó jogszabálynak, ennek hiányában szabványban meghatározott műszaki 

követelményeknek megfelelően kell kialakítani. 

9.3. Zárt légellátásos védelemnél az égőhöz az égési levegő tiszta levegőjű pontról 

(veszélyességi övezeten kívülről), zárt rendszerben érkezzen. Az égő reteszelése az égési 

levegő hozzávezetésének zavarára is történjen meg. 

9.4. Lángzáras védelemnél a tűztér az égővel együtt lángáthatolást megakadályozó 

védőszerkezettel kerüljön elválasztásra a külső környezettől. 

9.5. Éghető anyag koncentrációérzékelős – a zárttal egyenértékű – védelem használata 

esetén az érzékelő az égő légbeszívó nyílása közelében, 1 m átmérőnél kisebb – vagy azzal 

egyenértékű – légbeszívó nyílás esetén nyílásátmérőnyi távolságra, 1 m és az annál nagyobb 

légbeszívó nyílás esetén pedig 1 m távolságra kerüljön elhelyezésre. 

9.6. Többégős tüzelőberendezés esetén az érzékelők elhelyezését egyedileg kell 

megtervezni. 

9.7. A gázkoncentráció-érzékelő a kezelő részére az alsó éghetőségi (robbanási) 

határkoncentráció 20 %-ának elérésekor jelezzen, és az alsó éghetőségi (robbanási) 

határkoncentráció 40 %-os értékénél a jelzéssel egy időben a folyékony éghető tüzelőanyag 

betáplálása szűnjön meg (lángkioltás). 

 

10. A tűztérszellőztetésre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 

10.1. A tűztérszellőztetést úgy kell kialakítani, hogy a begyújtás előtt a berendezés tűzterét 

és a kapcsolódó égéstermék-járatokat át kell szellőztetni. Az átszellőztetéshez szükséges 

levegőmennyiség a tűztér térfogatának ötszöröse, de legkevesebb a tűztér és az égéstermék-



járatok térfogatának háromszorosa legyen, kivéve, ha a technológia nem engedi meg, 

valamint az ipari hőtechnikai berendezések, 2. rész, tüzelő- és tüzelőanyag-ellátó rendszerek 

biztonsági követelményei tárgyú szabvány szerinti tűztér hőmérséklet esetén. 

 

11. A gyújtásra vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 

11.1. A gyújtás módját és a hőterhelést úgy kell megválasztani, hogy a begyújtás 

időszakában sem a berendezést, sem a környezetet ne veszélyeztesse. 

11.2. A gyújtólángégő a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagok égőinek és 

égőszerkezeteinek automatikus vezérlőrendszerei tárgyú szabványban és az ipari hőtechnikai 

berendezések, 2. rész,  tüzelő- és tüzelőanyag-ellátó rendszerek biztonsági követelményei 

tárgyú szabványban foglaltaknak feleljen meg. 

11.3. A gyújtólángégő elhelyezése olyan legyen, hogy a főégőt biztonságosan gyújtsa, se a 

láng, se annak égésterméke a főégő üzemét biztonsági szempontból ne zavarja. 

11.4. Szabadon mozgatható gyújtólángégő vagy gyújtófáklya alkalmazása esetén a főégő 

begyújtásakor a gyújtólángégőt vagy gyújtófáklyát a főégőhöz viszonyítva – a biztos gyújtás 

érdekében – egy állandó helyzetet biztosító tartóban szükség szerint rögzítve kell elhelyezni. 

11.5. A gyújtólángégő zárószerelvényét a főégőhöz képest úgy kell kialakítani, hogy a 

főégő zárószerelvénye csak a gyújtóégő nyitott állapotában legyen nyitható. Ez alól kivételt a 

lángellenőrző berendezések gázkészülékekekhez, termoelektromos gyújtásbiztosítók tárgyú 

szabvány szerintiek figyelembevétele képezhet. 

11.6. A gyújtólángégő külső behatás nélkül biztonságosan és folyamatosan gyújtsa be a 

főégőt. 

11.7. Szikragyújtású gyújtólángégő használata esetén olyan reteszelést kell alkalmazni, 

hogy szikraképzés csak a gyújtólángégő zárószerelvényének nyitásakor legyen elvégezhető, a 

főégő zárószerelvényének nyitásakor ne. 

11.8. A gyújtólángégő égésbiztosítása a lángellenőrző berendezések gázkészülékekhez-

termoelektromos gyújtásbiztosítók tárgyú szabványban és a gáznemű vagy folyékony 

tüzelőanyagok égőinek és égőszerkezeteinek automatikus vezérlőrendszerei tárgyú 

szabványban foglaltaknak feleljen meg. Szabadon mozgatható gyújtólángégő (gyújtófáklya) 

esetében az égésbiztosítástól el lehet tekinteni. 

11.9. Ha a főégő égésbiztosítását a gyújtólángégővel vezérlik, akkor a gyújtólángégőnek a 

főégő üzeme alatt állandóan égnie kell. Ha a főégő égésbiztosítást közvetlenül a főégővel 

vezérlik, a gyújtólángégő a főégő begyújtása után kiiktatható. 

11.10. Az automatikus és fél automatikus porlasztásos rendszerű olajégők gyújtásának 

egyéb vonatozásban a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagok égőinek és égőszerkezeteinek 

automatikus vezérlőrendszerei tárgyú szabványban foglaltaknak kell megfelelnie. 

11.11. A 100 kg/h-nál kisebb teljesítményű olajégők gyújtása közvetlenül szikragyújtással 

elvégezhető. Ennél nagyobb teljesítményű égőnél a biztonságos gyújtás érdekében gyújtóégőt 

kell alkalmazni. Ettől a teljesítményhatártól el lehet térni, amennyiben a tűztér, illetőleg az 

égő kialakítása nagyobb teljesítmény esetén is biztosítja a biztonságos gyújtást. 

 

12. A biztonsági berendezésekre, rendszerekre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 

12.1. Égésbiztosítás 



12.1.1. Minden olajfogyasztó berendezés égőjét (égőit) égésbiztosítóval kell felszerelni. Az 

égésbiztosító úgy vezérelje az égő zárószerelvényét, hogy a láng bármilyen okból történő 

kialvása esetén a tüzelőanyagnak az égőn, illetve égőkön keresztül történő kiáramlását a 

biztonsági időn belül megszüntesse. 

12.1.2. A 12.1.1. pontban foglaltaktól el lehet térni, ha az olajfogyasztó berendezés – kivéve 

a kazánokat – állandó felügyelet mellett üzemel, égőterének üzemi falhőmérséklete 

meghaladja az ipari hőtechnikai berendezések, 2. rész, tüzelő- és tüzelőanyag-ellátó 

rendszerek biztonsági követelményei tárgyú szabványban előirt értéket és a tűztér falának 

hőkapacitása olyan, hogy az meghatározott idejű tüzeléskimaradás esetén sem hűl le bizonyos 

hőmérséklet alá. Ezekben az esetekben – ha a felfűtésnek nincs szerepe a technológiai 

folyamatban – a felfűtésnél sem kell égésbiztosítót alkalmazni. 

12.1.3. Egyenként el nem zárható égőkből álló égőcsoportok égésbiztosítás szempontjából 

akkor tekinthetők egy égőnek, ha az egyes égők távolsága egymáshoz képest olyan, hogy az 

átgyulladás feltétlenül biztosítva van. 

12.1.4. Azoknál az égőcsoportoknál, amelyek égői között az átgyulladás biztosítva van, 

csak azt az égőt kell lángőrrel ellenőrizni, amelyet elsőként lehet begyújtani és utolsóként 

kikapcsolni. A lángőrrel őrzött égő lángjának kialvása vagy biztonsági kikapcsolása esetén az 

égőcsoport tüzelőanyag ellátását a biztonsági szerelvény szüntesse meg. 

12.2. Záró és beállító szerelvények 

12.2.1. Minden fogyasztó berendezést el kell látni kézi gyorselzáró szerelvénnyel, amely az 

égő tüzelőanyag vezetékének nyitására-zárására szolgál. 

12.2.2. A kézi gyorselzáró szerelvény elé szűrőt kell beépíteni. Amennyiben a központi 

szűrés egyedileg megoldott, úgy az előírástól el lehet térni. 

12.2.3. Segédenergiával működtetett zárószerelvénynek a külső energiaforrás megszűnése 

esetén zárt helyzetbe kell kerülnie. A zárásnak külső forrásból származó pótenergia 

bevezetése nélkül kell bekövetkeznie. 

12.2.4. A legfeljebb 30 kg/h teljesítményű olajégőnél a gáznemű vagy folyékony 

tüzelőanyagok égőinek és égőszerkezeteinek automatikus vezérlőrendszerei tárgyú szabvány 

és az ipari hőtechnikai berendezések, 2. rész, tüzelő- és tüzelőanyag-ellátó rendszerek 

biztonsági követelményei tárgyú szabvány szerinti szerelvényt kell alkalmazni a biztonsági 

kapcsoláshoz.  

12.2.5. A 30 kg/h teljesítménynél nagyobb nyomásporlasztású olajégőknél, az olajszivattyú 

után a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagok égőinek és égőszerkezeteinek automatikus 

vezérlőrendszerei tárgyú szabvány és az ipari hőtechnikai berendezések, 2. rész, tüzelő- és 

tüzelőanyag-ellátó rendszerek biztonsági követelményei tárgyú szabvány szerinti 

elzárószerelvényt kell alkalmazni. 

12.2.6. A 30 kg/h teljesítménynél nagyobb, nem nyomásporlasztású olajégőknél az 

olajoldali kötések kialakítására a 12.2.5. pontban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni. 

12.2.7. Hálózati villamos energiával működtetett szerelvény érintésvédelmi szempontból a 

villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok tárgyú szabványban 

foglaltaknak feleljen meg. 

12.2.8. A biztonsági és szabályozó szerelvények az olajégők és olajtüzelésű berendezések 

biztonsági és szabályozó készülékei, egyedi követelmények, automata és félautomata szelepek 

tárgyú szabványban foglaltaknak feleljenek meg. 

12.3. Reteszelés 

12.3.1. Mesterséges égési levegőellátás esetén reteszelni kell a fogyasztó berendezés 

tüzelőanyag ellátását az égési levegő ellátó rendszerről. A reteszelést úgy kell megoldani, 



hogy az égési levegő kimaradása esetén a tüzelőberendezés (égő vagy égők) tüzelőanyag 

ellátása szűnjön meg. 

12.3.2. A hőhasznosítót és a technológiai berendezéseket működési jellemzőiknek 

megfelelően határoló szerkezettel kell ellátni, melynek működése az égő tüzelőanyag ellátását 

reteszelten zárja. 

12.3.3. A fogyasztó berendezésből szerszám használata nélkül kifordítható, kihúzható 

égőket olyan reteszeléssel kell ellátni, hogy kifordított, kihúzott állapotban sem 

automatikusan, sem kézi beavatkozással ne lehessen indítani, továbbá megakadályozza az 

égőből a tüzelőanyag kiáramlását. 

12.3.4. A biztonsági határolók működése olyan legyen, hogy a berendezés üzemét 

reteszeléssel állítsák le. 

12.3.5. Reteszelt leállást követően az égő ismételt indítása csak a kikapcsolást kiváltó ok 

megszüntetése után és a retesznek kézzel történő feloldását követően legyen elvégezhető. 

Üzemzavar fennállása esetén a kiváltó ok megszüntetése előtti üzembe helyezési kísérletnél 

az automatikának újból reteszelni kell. 

12.3.6. Porlasztásos olajégőnél a porlasztáshoz szükséges közeg kimaradása esetén az 

olajfogyasztó berendezés olajellátását automatikusan bekövetkező reteszelt zárással kell 

megszüntetni. 

12.3.7. Olajelőmelegítést igénylő olajégőt olyan reteszeléssel kell ellátni, hogy amíg az olaj 

a beállított (szükséges) hőmérsékletet el nem éri, sem automatikus, sem kézi beavatkozással 

ne legyen indítható. 

12.4. Elektronikus vezérlő- és szabályozórendszerek 

12.4.1. Az égésbiztosító a lángnak bármely okból történő kialvása vagy nem egyenletes 

(pulzáló) lángképződés esetén reteszelten szüntesse meg a tüzelőanyagnak az égőhöz való 

áramlását. 

12.4.2. A lángőr önellenőrző legyen. 

12.4.3. Az égésbiztosító csak az általa ellenőrzött égővel kapcsolatos beavatkozásokat 

végezhet, külső hő vagy fényhatásra ne működjön. 

12.4.4. Biztosítani kell, hogy illetéktelenek a beállított biztonsági időt szolgáló szerkezetet 

ne állíthassák el. 

12.4.5. A villamos áramkörök megszakadása és zárlata a reteszelés önműködő feloldását 

nem eredményezheti. 

12.4.6. Az automatika önellenőrző legyen és elégítse ki az ipari hőtechnikai berendezések, 

2. rész, tüzelő- és tüzelőanyag-ellátó rendszerek biztonsági követelményei tárgyú 

szabványban foglaltakat. 

12.4.7. Az automatika minden begyújtási folyamat alatt a lángőr működését funkcionálisan 

ellenőrizze. 

12.4.8. Ha a lángőr a tűztérszellőztetési idő alatt, az indulási biztonsági idő kezdetéig „láng 

van” jelzést ad, az automatika reteszelten állítsa le a további programot. 

12.4.9. A fogyasztó berendezést olyan zárt ellenőrző nyílással kell ellátni, amelyen 

keresztül valamennyi égő működése megfigyelhető. 

 

13. Az olajégőkre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 

13.1. Az olajfogyasztó berendezésbe beépített olajégőkhöz a gyártó által előírt minőségű 

olajat kell használni. 



13.2. Az olajégő kialakítása és gyújtásmódja olyan legyen, hogy begyújtáskor a tűztérben 

esetleg bekövetkező belobbanás következtében a berendezés nyílásain át láng ne csapjon ki. 

13.3. Az olajfogyasztó berendezésbe beépített olajégő lángjának nem szabad leszakadnia az 

üzemeltetés helyén a rendeltetésszerű üzemmód során várhatóan fellépő természetes huzat 

vagy más mesterségesen keltett légáram hatására. 

13.4. Részautomatikus vagy automatikus kényszerlevegő ellátású olajégő üzemében 

reteszelt leállásnak kell bekövetkeznie a következő esetekben: 

a) égéstermék-csappantyú nem megfelelő mértékű nyitása, 

b) nem megfelelő huzat, 

c) lángkimaradás, 

d) égési levegő kimaradása, 

e) eredménytelen gyújtás, 

f) a technológiai és az üzemelési helyen szükséges reteszfeltételek nem teljesülése. 

13.5. Minden porlasztásos olajégő feleljen meg a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagok 

égőinek és égőszerkezeteinek automatikus vezérlőrendszerei tárgyú szabványban foglalt 

követelményeknek. 

13.6. Részautomatikus vagy automatikus porlasztásos olajégő üzemében reteszelt leállásnak 

kell bekövetkeznie a következő esetekben: 

a) égéstermék-csappantyú nem megfelelő mértékű nyitása, 

b) égéstermék elszívásának megszűnése, 

c) ha az olaj hőmérséklete (viszkozitás) az előírt értéket nem éri el, 

d) porlasztás kimaradása, 

e) lángkimaradás, 

f) égési levegő kimaradása, 

g) eredménytelen gyújtás, 

h) a technológiai és az üzemelési helyen szükséges reteszfeltételek nem teljesülése esetén. 

13.7. Kézi vezérlésű porlasztásos olajégő üzemében biztosítani szükséges, hogy az 

olajhozzáfolyás automatikusan megszűnjön az alábbi esetekben: 

a) égési levegő kimaradása, 

b) porlasztás kimaradása, 

c) lángkimaradás, 

d) a technológiai és az üzemelési helyen szükséges reteszfeltételek nem teljesülése. 

 

14. Ipari és mezőgazdasági olajfogyasztó technológiai rendszerek berendezéseire vonatkozó 

kiegészítő műszaki biztonsági követelmények 

 

14.1. Az ipari, mezőgazdasági olajfogyasztó berendezéseknél a technológiai folyamat által 

igényelt biztonságtechnikai szerkezeteket a tervezőnek kell meghatároznia, figyelembe véve a 

technológiai berendezésre, a fogyasztó berendezésre és a környezetre ható veszélyeket. 

14.2. Túlnyomással üzemelő fogyasztó berendezések égőinél, fúvókáinál az egyéb 

biztonságtechnikai berendezések mellett a technológiai berendezés felől fellépő visszaáramlás 

megakadályozására égőnként, fúvókánként visszacsapó szelepet vagy ezzel azonos funkciójú 

biztonsági szerelvényt kell alkalmazni. 



14.3. Az ipari és mezőgazdasági olajfogyasztó berendezést úgy kell kialakítani, hogy 

üzemzavar esetén a tüzelőanyag szabad áramlása az égő irányába önműködően megszűnjön és 

szivárgás vagy ömlés ne következhessen be. 

14.4. Kényszerkeringetéses levegővel (ventilátorral) működő légfűtő és szárító 

berendezésnél a keringetett levegőáramlás megszűnésekor reteszelt leállás következzen be. 

14.5. Az ipari és mezőgazdasági olajfogyasztó berendezésbe épített égő vagy égők 

működési jellemzője legyen összhangban a berendezéssel. Az égőkkel előállítható láng 

jellemzői minden tekintetben illeszkedjenek a tűztérhez. Az együttes üzemeltetés az ipari és 

mezőgazdasági olajfogyasztó berendezés és a környezet biztonságát nem veszélyeztetheti 

vagy károsíthatja. 

14.6. Több égővel működő ipari fogyasztó berendezésnél minden égő előtt külön 

elzárószerelvény legyen. Az elzárószerelvényen jelölni kell a nyitott és zárt helyzetet. 

14.7. Abban az esetben, ha a fogyasztó berendezés égéstermék elszívó ventilátorral üzemel, 

az égéstermék áramlását érzékelő szerkezetet kell alkalmazni. Áramlás hiányában az 

érzékelőnek meg kell akadályoznia, hogy az égő kézi működtetéssel vagy automatikusan 

üzembe helyezhető legyen, mielőtt a ventilátor megindul, vagy mielőtt az égéstermék járatot 

elzáró szerkezet a szükséges mértékben nincs kinyitva. 

14.8. A biztonsági és szabályozó szerelvényeket úgy kell elhelyezni a fogyasztó 

berendezésen, hogy működésüket és tartósságukat a hőhatás károsan ne befolyásolja. 

 

15. Műszaki biztonsági felülvizsgálatról készítendő jegyzőkönyv adattartalma 

 

15.1. Alapadatok 

15.1.1. Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó neve 

15.1.2. Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó elérhetőségei 

15.1.3. Felhasználó neve 

15.1.4. Fogyasztási hely létesítésének időpontja, helye 

15.1.6. A vizsgálat időpontja 

15.1.7. A vizsgálatot végzők neve 

 

15.2. Műszaki adatok 

15.2.1. A hőhasznosító 

a) megnevezése, 

b) típusa, 

c) gyártója, 

d) teljesítménye [kW], 

e) gyári száma, 

f) üzembe helyezés időpontja, 

g) alkalmazott tüzelőanyag fajtája, 

h) összes fűtőfelülete [m2], 

i) tűztér térfogata [m3], 

j) üzemi nyomás [bar], 

k) tűztéri hőmérséklet [°C]. 

15.2.2. Az égő 



a) megnevezése, 

b) típusa, 

c) gyártója, 

d) teljesítménye [kW], 

e) gyári száma, 

f) gyártási éve, 

g) üzembe helyezés időpontja, 

h) alkalmazott tüzelőanyag fajtája, 

i) szabályozás módja, 

j) gyújtás módja, 

k) gyújtóégő teljesítménye [kW], 

l) főégők darabszáma, 

m) ventilátor típusa, 

n) szállított levegő mennyisége [m3/óra], 

o) szállított levegő nyomása [mbar], 

p) olajszivattyú típusa, 

q) üzemi (porlasztási nyomás) [bar], 

r) fúvókák névleges teljesítménye [kg/h], 

s) porlasztás módja, 

t) a visszaáramló olaj mennyiségének szabályozása. 

15.2.3. Az automatika 

a) típusa, 

b) gyártója, 

c) gyári száma, 

d) gyártási éve, 

15.2.4. A lángérzékelő megnevezése és típusa 

15.2.5. A lángőr automatika típusa és jellemzői 

 

15.3. Hideg- és melegüzemi vizsgálat 

15.3.1. Tüzelőanyag-vezeték, égő- és szerelvényeinek külső és belső tömörsége 

15.3.2. Reteszelt leállás: 

15.3.3. Égési levegőnyomás 

a) min. [bar], 

b) kapcsolási érték [bar], 

c) érzékelő típusa. 

15.3.4. Porlasztási olajnyomás 

a) min. [bar], 

kapcsolási érték [bar], 

érzékelő típusa. 

15.3.5. Porlasztási levegőnyomás 

min. [bar], 



kapcsolási érték [bar], 

érzékelő típusa. 

15.3.6. Porlasztási gőznyomás 

min. [bar], 

kapcsolási érték [bar], 

érzékelő típusa. 

15.3.7. Olajhőmérséklet 

min. [°C], 

kapcsolási érték [°C], 

érzékelő típusa. 

15.3.8. Gőznyomás  

max. [bar], 

kapcsolási érték [bar], 

érzékelő típusa. 

15.3.9. Víz (gőz) hőmérséklet 

max. [°C], 

kapcsolási érték [°C] 

érzékelő típusa. 

15.3.10. Vészvízszint [működik; nem működik] 

15.3.11. Égéstermék-csappantyú retesz: [működik; nem működik] 

15.3.12. Egyéb technológiai reteszek: [működik; nem működik] 

15.3.13. Tűztér-szellőztetési idő [s] 

15.3.14. Gyújtási idő [s] 

15.3.15. Biztonsági idő gyújtáskor [s] 

15.3.16. Biztonsági idő üzem közben [s] 

15.3.17. Szabályozott leállást vezérlő nyomásérzékelők 

a) típusa, 

b) kapcsolási értéke [bar]. 

15.3.18. Szabályozott leállást vezérlő hőmérsékletérzékelők 

a) típusa, 

b) kapcsolási értéke [°C]. 

15.3.19. Folyamatos szabályozást vezérlő 

a) típusa, 

b) kapcsolási értéke [bar, °C]. 

15.3.20. Tüzelőanyag-fogyasztás [kg/h] 

a) alsó határ teljesítményen – A (kis lángon), 

b) felső határ teljesítményen – F (nagy lángon), 

c) közbenső fogyasztás mellett [(A+F)/2]. 

15.3.21. Környezeti hőmérséklet [°C] 

a) alsó határ teljesítményen – A (kis lángon), 

b) felső határ teljesítményen – F (nagy lángon), 



c) közbenső fogyasztás mellett [(A+F)/2]. 

15.3.22. Égéstermék széndioxid tartalma [tf%] 

a) alsó határ teljesítményen – A (kis lángon), 

b) felső határ teljesítményen – F (nagy lángon), 

c) közbenső fogyasztás mellett [(A+F)/2]. 

15.3.23. Égéstermék szénmonoxid tartalma [tf%] 

a) alsó határ teljesítményen – A (kis lángon), 

b) felső határ teljesítményen – F (nagy lángon), 

c) közbenső fogyasztás mellett [(A+F)/2]. 

15.3.24. Koromszám [Bch. skála] 

a) alsó határ teljesítményen – A (kis lángon), 

b) felső határ teljesítményen – F (nagy lángon), 

c) közbenső fogyasztás mellett [(A+F)/2]. 

15.3.25. Tűztérnyomás [mbar] 

a) alsó határ teljesítményen – A (kis lángon), 

b) felső határ teljesítményen – F (nagy lángon), 

c) közbenső fogyasztás mellett [(A+F)/2]. 

15.3.26. Égéstermék-veszteség [%] 

a) alsó határ teljesítményen – A (kis lángon), 

b) felső határ teljesítményen – F (nagy lángon), 

c) közbenső fogyasztás mellett [(A+F)/2]. 

15.3.27. Égéstermékoldali tömörség 

a) alsó határ teljesítményen – A (kis lángon), 

b) felső határ teljesítményen – F (nagy lángon), 

c) közbenső fogyasztás mellett [(A+F)/2]. 

 

15.4. Minősítés a műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján 

Az olajfogyasztó berendezés további üzemeltetésre: [alkalmas, nem alkalmas] 

 

15.5. Időszakos felülvizsgálatot végezte [név (olvashatóan); aláírás; igazolvány száma] 

 

15.6. A felhasználó képviselőjének nyilatkozata 

1. Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem. 

2. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén felsorolt hiányosságok megszüntetését 

haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom. 

3. „További üzemelésre való alkalmatlanság” megállapítás esetén az olajfogyasztó 

berendezés felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént. A 

szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az 

üzemen kívül helyezett olajfogyasztó technológiai rendszer ismételt üzembe helyezése – a 

hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg 

illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság jóváhagyásával történhet. 

 



15.7. Keltezés  

15.8. Felhasználó képviselőjének neve, aláírása] 

 

16. A gáztárolók szerkezeti kialakítására vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 

16.1. A gáztároló tartály szerkezeti anyaga – amely lehet fém, műanyag – legyen 

összeférhető a tárolt gázzal. 

16.2. A gáztároló tartály, a csővezetékek, szerelvények, karimás csatlakozásaihoz és 

szerkezeti kialakításaihoz a tárolt gáznak ellenálló és legalább „nehezen éghető anyagú” 

tömítést szabad használni. 

16.3. A gáztároló tartály kialakításánál biztosítani kell a megfelelő villamos biztonsági 

követelmények teljesülését (földelés, villámvédelem, sztatikus töltés elleni védelem, korrózió 

elleni aktív védelem) megfelelő csatlakozások kialakításával. 

16.4. A gáztároló tartály túlnyomás elleni lefúvatása automatikus működésű legyen. A 

lefúvatáskor távozó éghető gázt nem szabad elégetlenül a légkörbe juttatni. 

 

17. A gáztárolók szerelvényezésre vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 

17.1. A gáztárolón legalább a következő szerelvények és tartozékok legyenek: 

a) dóm (búvónyílás, vizsgáló nyílás), 

b) betároló csőzáró szerelvénnyel, 

c) kitároló csőzáró szerelvénnyel, 

d) földeléscsatlakozás és villámvédelem, 

e) lefúvató szerkezet/szelep, 

f) nyomásmérő műszer, hőfokmérő műszer. 

17.2. A gáztároló kialakításától, használati módjától és beépítettségétől függően kötelező 

egyéb szerelvények és tartozékok: 

a) mintavevő cső vagy csonk, 

b) műszerek, villamos berendezések, 

c) lépcső, létra és kezelőjárda, 

h) hőszigetelés, 

i) gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet, 

j) különleges technológiai szerkezetek, szerelvények. 

17.3. A gáztároló tartályhoz a csővezetéket csak oldható kötéssel szabad csatlakoztatni. A 

tartályon elhelyezett csonkok kinyúlása legfeljebb 250 mm lehet. 

17.4. A szerelvényeket vagy csatlakozócsonkjait lehetőleg a dómfedélen vagy az e célra 

kialakított csőcsonkfedélen kell elhelyezni. Ha a dómfedélen vagy az e célra kialakított 

csőcsonkfedélen való elhelyezés nem kivitelezhető, akkor a szerelvények vagy azok 

csatlakozócsonkjai a tartálytesten is elhelyezhetők. 

17.5. A dómfedélen elhelyezett szerelvényeket és a tartályba nyúló csővezetékeket a 

fedélhez vagy az azon kialakított csonkhoz oldható kötéssel kell csatlakoztatni. A 

csővezetékek dómfedél feletti szakaszába az oldható kötést úgy kell elhelyezni, hogy a 

dómfedél azok megbontásával a tartályról leemelhető legyen. 

 



18. A gáztárolók szerelésére vonatkozó műszaki biztonsági előírások 

 

18.1. A gáztároló szerelése során alkalmazott technológia biztosítsa a műszaki 

dokumentálásban megadott méreteket, varratelrendezést és a lehető legkisebb feszültségek 

valamint alaki eltérések keletkezzenek. A gáztároló szerelése során annak termikus 

egyengetése nem engedhető meg. 

18.2. Égést tápláló gázok tárolójának és a védendő építmény legközelebb eső pontjának 

távolsága legalább az 1. táblázat szerinti érték legyen. 

 

1. táblázat Égést tápláló gázok tárolójának távolsága a védendő építménytől 

 

  A  B  C  D  E 

     A tároló térfogata 

1 A védendő építmények 10 m3-ig 

10 m3 

felett-100 

m3-ig 

100 m3 felett-

1000 m3-ig 
1000 m3 felett 

   távolság értéke (méter) 

2 
Az „A”-„C” tűzveszélyességi 

osztályba sorolt építmény, szabadtér 
6 8 12 25 

3 
A „D”-„E” tűzveszélyességi 

osztályba sorolt építmény, szabadtér 
4 6 12 25 

4 

Nagy forgalmú és tömegtartózkodás 

céljára szolgáló építmény, 

közintézmény, vendéglátó 

létesítmény, iskola, óvoda, 

kompresszorberendezés, 

szellőzőberendezés, éghető gázok 

tárolására szolgáló stabilan telepített 

tárolók 

6 8 12 25 

5 

Éghető gázt vagy éghető folyadékot 

szállító vezeték és ennek 

szerelvénye, nem éghető gáz 

tárolására szolgáló stabilan telepített 

tárolók, gépjármű tárolóhely, 

dohányzásra vagy nyílt láng 

használatára megengedett terület 

4 6 12 25 

6 

Közép- és nagyfeszültségű villamos 

berendezés, éghető anyagú 

épületszerkezet, nem a tárolóhoz 

tartozó technológiai berendezés, 

akna, felszíni csatorna, árok, föld 

alatti létesítmények nyílászáró 

szerkezete 

4 6 12 25 

 

18.3. A csővezetékhez felhasznált anyagminőség a tárolt gáz kémiai tulajdonságainak 

ellenálló, kellően szilárd és az alkalmazott gyártási, szerelési technológiának megfelelő 

legyen. 

18.4. A csővezetékek tehermentesítését megfelelő eszközökkel (alátámasztás, kompenzátor, 

amortizátor) biztosítani kell úgy, hogy a tartályra jutó ilyen irányú terhelés a tartályt se 

károsítsa. 



18.5. Föld alatti csővezeték szakaszokon csak nem oldható kötést szabad használni. Oldható 

kötéseket és szerelvényeket föld alatti csővezetékeknél aknába kell telepíteni. Az ilyen 

szerelvények nyitott, vagy zárt állása rátekintéssel ellenőrizhető legyen. 

18.6 A csővezetékhez felhasznált anyagok, féltermékek, hegesztő anyagok a fémtermékek, 

vizsgálati bizonylatok típusai tárgyú szabvány szerinti minőségi bizonyítvánnyal 

rendelkezzenek. 

18.7. A csővezetékeket megfelelő korrózió elleni védelemmel kell ellátni. 

18.8. Tűz- és robbanásveszélyes, 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű gázok és gőzök 

vezetékeit jól szellőzött helyen szabadban szerelve kell elhelyezni. Ha padlócsatornába való 

szerelés elkerülhetetlen, akkor a csatornába fektetett vezetékeinél a csővezeték csatornáját 

homokkal kell feltölteni vagy pedig a csatornába gázérzékelőket kell felszerelni, melyek 

gázszivárgás esetén vészjelzést adnak. Ha a gáz relatív sűrűsége 0,8-nál kisebb, 

megengedhető feltöltetlen csatornák létesítése is. A 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű gázokat 

és gőzöket szállító csővezetékeket talajszintnél mélyebb padozatú helyiségen (pince, alagsor) 

átvezetni csak a két végén szellőzőcsővel ellátott védőcső alkalmazásával lehet. 

 

19. A gáztárolók vizsgálatára vonatkozó műszaki biztonsági követelmények 

 

19.1. Üzembe helyezés előtti vizsgálat 

19.1.1. A helyszíni szivárgásvizsgálatot a 19.2.1. pontban ismertetettek szerint kell 

elvégezni. 

19.2. Időszakos ellenőrző vizsgálatok 

19.2.1. Szivárgásvizsgálat 

19.2.1.1. A gáztároló tartály és csatlakozásainak, szerelvényeinek tömörségét meg kell 

vizsgálni. 

19.2.1.2. A szivárgásvizsgálat a tárolt gázzal végezhető el. 

19.2.1.3. A túlnyomás legalább a gáztároló tartály névleges üzemi nyomásának 1,1 szerese 

legyen. 

19.2.1.4. Olyan nyomásmérőt kell használni, amellyel a 0,1%-os nyomásváltozás is 

kimutatható. 

19.2.1.5. A szivárgásvizsgálat időtartama a vizsgálat teljes körű elvégzéséhez szükséges, de 

legalább 15 perc legyen a gáz hőmérsékletének kiegyenlítődésétől számítva. 

19.2.1.6. A szivárgásvizsgálat akkor sikeres, ha a vizsgálati idő alatt kimutatható 

nyomásesés nincs. 

19.2.1.7. Ha a szivárgásvizsgálat nem ad kielégítő eredményt, akkor a belső tisztítás utáni 

szerkezeti vizsgálatot is el kell végezni. Szerkezeti vizsgálathoz a gáztároló tartályt le kell 

választani a technológiai rendszerről. A leválasztást követően a tartály szerkezeti 

kialakításától függően vízzel fel kell tölteni a tartályt a gázok kiszorítása érdekében, valamint 

a tárolt közegnek megfelelő ideig gőzölni kell. Ezt követően a tartályon az összes csonkot 

szabaddá kell tenni és szellőztetni. A beszállást megelőzően légtérmintát kell venni és ennek 

eredménye alapján kell a beszállást engedélyezni. 

19.2.2. Belső tisztítás 

19.2.2.1. A gáztároló tartály tisztítása során keletkező szennyezett anyagmaradványokat a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kell 

kezelni. 



19.2.2.2. A gáztároló tartály tisztításakor használt eszközök – beleértve a ventilátorokat is – 

villamos berendezéseinek védettsége, érintésvédelme feleljen meg a tisztított tartály 

robbanásveszélyességi besorolásának. 

19.2.2.3. A tisztítással kapcsolatos műveletek végzése során személyi gázkoncentráció 

mérő használata kötelező. A gáztároló tartály tisztításának befejezése után gázkoncentráció 

méréssel kell ellenőrizni a beszállási feltételek teljesülését. A beszállás feltételeinek a 

tisztítási munka során biztosítottnak kell lenniük. 

19.2.2.4. A gáztároló tartály tisztításakor keletkező anyagokat a környezetre veszélyes 

hulladékként kell kezelni. 

19.2.3. Szerkezeti (külső, belső) vizsgálat 

19.2.3.1. Belső vizsgálat 

19.2.3.1.1. A gáztároló tartály belsejét a szivárgásvizsgálat előtt kell ellenőrizni. 

19.2.3.1.2. A vizsgálat csak akkor végezhető, ha a munkavégzés biztonságtechnikai 

követelményei rendelkezésre állnak. 

19.2.3.1.3. A belső ellenőrzést szemrevételezéssel kell kezdeni a korróziós hibák 

felderítésére. Szükség esetén az erősen korrodált részek további tisztítását kell elrendelni, 

különösen lyukkorrózió észlelésekor. 

19.2.3.1.4. A gáztároló tartály falának vastagságát roncsolásmentes anyagvizsgálati 

módszerrel ellenőrizni kell. A mérések száma függ a gáztároló tartály méretétől, a talált 

korrózió mértékétől és számától. A kritikusnak ítélt helyeken megfelelő roncsolásmentes 

anyagvizsgálati módszereket kell alkalmazni a hiba jellegének, kiterjedésének, mélységének 

meghatározására. 

19.2.3.1.5. A falvastagság méréssel kapott adatokat össze kell hasonlítani a tartálytervben 

szereplő méretekkel a korrózióból adódó méretcsökkenés megállapítására. 

19.2.3.1.6. A korrózió által lecsökkent falvastagság amennyiben a dokumentációban 

feltüntetett megengedhető minimális falvastagság érték alá csökken, úgy további szilárdsági 

számítással kell dönteni a gáztároló tartály javításának mértékéről. 

19..2.3.1.7. A szemrevételezéskor hibásnak, kritikusnak talált hegesztési varratokat, 

valamint a hegesztési varratok csomópontjainak környékét megfelelő roncsolásmentes 

anyagvizsgálati módszerrel kell vizsgálni. 

19.2.3.1.8. Megfelelő roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerrel kell ellenőrizni a 

búvónyílások és egyéb csőcsatlakozások hegesztési varratainak repedésmentességét. 

19.2.3.1.9. A vizsgálat során hibásnak bizonyult hegesztési varratokat a hiba helye előtt és 

után legalább 0,05 m hosszúságig el kell távolítani és újrahegeszteni. Az újrahegesztett 

varratot ismételten ellenőrizni kell. 

19.2.3.2. Külső vizsgálat 

19.2.3.2.1. A gáztároló tartály föld feletti csővezetékeit szemrevételezéssel kell ellenőrizni. 

19.2.3.2.2. A védőcsőbe fektetett föld alatti vezetékeket a védőcső végeinél 

szemrevételezéssel kell ellenőrizni. 

19.2.3.2.3. A nyomott vezetékek a vizsgálat során legalább az üzemi nyomáson legyenek. 

19.2.3.2.4. A szimpla falú, föld alatti vezetékeket, amelyek a vizsgálat során nincsenek a 

tartály terével összekapcsolva, az üzemi nyomás 1,1 szeresével kell tömörség szempontjából 

megvizsgálni. 

19.2.3.2.5. Ellenőrizni kell továbbá 

a) a záró-szerelvények tömörségét és kifogástalan működését, 

b) a gáztároló tartály külső korrózió elleni védelmét, 



c) a lépcsők, létrák, pódiumok állapotát, a járórácsok, lépcsőfokok épségét és hegesztését a 

tartókhoz, 

d) veszély esetén a gáztároló tartályt töltő- vagy ürítő berendezések leállíthatóságát. 

21.2.4. Ismételt üzembe vétel előtti vizsgálat 

21.2.4.1. Ismételt üzembe vétel előtti vizsgálatot kell végezni 

a) a tartály javítása után; 

b) 8 hónapnál hosszabb ideig nem üzemeltetett tartály ismételt üzembe vétele előtt. 

19.2.4.2. Az ismételt üzembe vétel előtti vizsgálat során el kell végezni a gáztároló tartály 

és tartozékai külső vizsgálatát a 19.2.3.2. pont szerint, valamint a tartály szivárgásvizsgálatát 

a 19.2.1. pont szerint. 

 


