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GÁZTÖRVÉNY (GET) változásai - 1
(2008. évi XL törvény)

Hatályát vesztette 
a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok végzését szabályozó

19/2012. (VII.20.)NGM rendelet



Hatályát vesztette 
a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok végzését szabályozó

19/2012. (VII.20.)NGM rendelet

A földgázelosztó nem köteles elvégezni
a gázmérő cseréjével egyidejűleg (10 évente) 
a felhasználói berendezés m-b felülvizsgálatát, 
de kötelessége saját költségén a
a) a fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása,
b) a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték 

szivárgásellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálata, 10 évente

Következmény: Minden más biztonságért a fogyasztó felel!



GÁZTÖRVÉNY (GET) változásai - 2
(2008. évi XL törvény)

A legfeljebb 4 m³/ó névleges teljesítményű 
fogyasztásmérővel szerelt fogyasztási helyeken 

díjmentes:

a) a fogyasztásmérő beszerelése 
b) az elosztó vezeték (max. 250 m) létesítése



GÁZTÖRVÉNY (GET) változásai - 3
(2008. évi XL törvény)

Új fogalom: 

KÉSZÜLÉKCSERE



KÉSZÜLÉKCSERE 

TERVKÖTELES TEVÉKENYSÉG, de

a) nincs előzetes tervfelülvizsgálat
b) a műszaki-biztonsági ellenőrzést a tervező végzi

(A tervező felelősségbiztosítással kell rendelkezzen!)

KÉSZÜLÉKCSERE  ≠  EGYSZERŰSÍTETT KÉSZÜLÉKCSERE
(a GÁZTÖRVÉNY a 11/2013.NGM rendeletet érvényben tartotta)

KÉRDÉS:
Kérheti-e a tervező az engedélyes közreműködését?



A tervköteles készülékcsere fogalmának pontosítása
A Gázipari Műszaki Szakbizottság javaslata 

a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 6.§ kiegészítésére

a/1) a beépített gázkészülék(ek) összes égéshőre vetített           
hőterhelése legfeljebb 70 kW lehet

a/2) teljesítményhatár a meglévő mérő névl. teljesítménye

b)    a felhasználási hely felhasználó berendezéseinek 
összes hőterhelése nem lehet nagyobb, 
mint a készülékcsere előtti állapot

c)     átalakítás készülékcsere nélkül is megengedett



Gázszerelői jogosultság kérdései

A 30/20009. (XI.26.) NFG rendelet helyett 
hatályba lépett a 

42/2017. (XII.11.) NGM rendelet 
a gázszerelők és gázkészülék-javítók

tevékenységének szabályozásáról 

Lényeges változtatás 
a 2017 évben hatályoshoz képest 

nem történt!



KONVEKTOROK (≤ 6 kW) KÉRDÉSEI

1. A konvektorok lokális fűtőberendezések          
a 65/2011.(IV.15.) Korm.r. nem hatályos

(az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési  kötelezettségeinek előírásairól, 
valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről)

2. 1188/2015/EU egyedi helyiségfűtők környezettudatos tervezési követelményei 
2018. január 1-től:
- szezonális hatásfok szerinti energiahatékonysági besorolás 

égéshőre számítva    D< 77%  C< 82%    B< 88%  A< 107%   A+< 130%    A⁺⁺
- NOx az égéstermékben (égéshőre számítva)      max. 130 mg/kWh 

TERVEZŐI FELELŐSSÉG, de nem műszaki-biztonsági kérdés!



NOₓ határ 
2018. szeptember 26. után

Fűtőkészülékekre és vízmelegítőkre

56 mg/kWh
(égéshőre számítva)



VÁRJUK 
A 11/2013. NGM RENDELET (MBSZ) 

ÚJ MÓDOSÍTÁSÁT,
amely várhatóan egyértelművé teszi 

a gázipar és a kéményseprő-ipar 
tevékenysége és felelősségi köre közötti határokat

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET


