
Tárgy:  Alkalmazástechnikai Bizonyítvány alkalmazása  

 
Tisztelt Elnök úr!  
 
A tárgyi témában Török Kristóf általános főigazgató-helyettes úrnak címzett, intézkedését kérő 
levelében felvetett témával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.  
 
I.  
A 2013. október 25-ei szakmai véleményünkben foglaltak szakmailag a mai napig helytállóak, azt a 
továbbiakban is fenntartjuk.  
Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 
17.) IKIM rendelet (a továbbiakban: IKIMr.) 10. § (1) bekezdése szerint a sorozatban gyártott készülék 
vagy részegység megfelelőségének értékelése során a gyártó vagy az Európai Közösségben 
letelepedett meghatalmazott képviselője EK típusvizsgálatot végeztet, és választása szerinti  
a) típusazonossági vizsgálaton alapuló,  
b) a gyártás minőségbiztosításán alapuló,  
c) a termék minőségbiztosításán alapuló  
EK megfelelőségi nyilatkozatot tesz, vagy  
d) kezdeményezi, hogy a tanúsító szervezet termékellenőrzésen alapuló megfelelőségi EK tanúsítványt 
állítson ki.  
 
Az IKIMr. 2. § d) pontja szerint tanúsító szervezet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a 
továbbiakban: kijelölő hatóság) által külön jogszabály előírásai szerint a gázfogyasztó készülékek 
vagy részegység vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására kijelölt, az Európai Bizottságnak és a 
tagállamoknak a 90/396/EGK tanácsi irányelv 9. Cikke szerint bejelentett szervezet. 2011. március 29-
től a kijelölés és a bejelentés a 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint történik, és 
az IKIM rendelet is a 2009/142/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.  
Az IKIMr. 3. § (2) bekezdése szerint a készülék vagy részegység akkor hozható forgalomba, ha 
megfelel az e rendeletben meghatározott előírásoknak.  
Az IKIMr. 2. § d) pontja szerinti kijelölt és bejelentett tanúsító szervek jogosultsága ellenőrizhető az 
Európai Bizottság NANDO rendszerében tárolt adatok szerint a következő elérési útvonalon 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_i
d=348.  
A NANDO rendszerben szereplő adatok szerint a gázüzemű berendezésekről szóló 2009/142/EK 
irányelv (korábban a 90/396/EGK tanácsi irányelv) alapján történő típusvizsgálatra, az ellenőrzésre és 
a tanúsításra kijelölt szervezet Magyarországon a TÜV Rheinland InterCert Kft. (1132 Budapest, Váci 
út 48/A-B).  
 
II.  
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. § (1) bekezdése szerint a 
csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét – a kivitelezés megkezdése előtt – 
műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A 
felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 
15 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot 
megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. Az egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes.  
A Get. 89. § (3) bekezdése értelmében az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az 
üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében 
díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.  
A 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. 
számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 5.2. pontja 
értelmében a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítése, átalakítása esetén kiviteli tervet 
kell készíteni, kivéve, ha a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó 
műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet eltérően rendelkezik. A kiviteli tervet a 
földgázelosztó felülvizsgálja.  
A Szabályzat 6. pontjában meghatározott műszaki-biztonsági ellenőrzés előírás alapján a 6.1. pont 
szerint az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos vagy megbízása alapján a kivitelező 



szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi.  
A Szabályzat 6.3. pontja szerint az ellenőrzést – a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett 
időpontban – a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül a földgázelosztó 
lefolytatja. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél 
jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és 
feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. 
pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről 
készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és 
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló jogszabály szerinti műszaki-
biztonsági felülvizsgálat esedékességének időpontjáról nyilvántartást vezetni.  
A fenti előírásokból következően az illetékes földgázelosztó tudja megtenni az első érdemi lépést az 
alkalmazástechnikai bizonyítványok terjedésének megakadályozása érdekében. A probléma 
megoldásának kulcsa már csak azért is elsősorban az elosztói engedélyesek kezében van, mert a 
probléma kialakulása leginkább arra vezethető vissza, hogy az elosztói engedélyesek olyan tárgyi 
hatályt tulajdonítanak az alkalmazástechnikai bizonyítványnak, amellyel az nyilvánvalóan nem 
rendelkezik.  
 
III.  
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKEHr.) 12. § (1) bekezdése 
szerint a Kormány – a (2) bekezdésben meghatározott körben, illetve a (3) és (4) bekezdésben foglalt 
kivétellel – műszaki biztonsági hatóságként az illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági 
feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli 
ki.  
Az MKEHr. 12. § (2) bekezdés b) pontja szerint az (1) bekezdés szerinti hatóság ellátja a gáz 
csatlakozóvezeték- és a felhasználói berendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és 
időszaki ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint e tevékenységek 
tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti hatósági feladatokat.  
 
A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó 
műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 
21.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGMr.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint az éghető gázok 
csatlakozóvezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései, továbbá azok üzemeltetése a 
műszaki biztonsági hatóság felügyelete alá tartozik. Az (1) bekezdésben előírt hatósági felügyeletet 
első fokon a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.  
Az NGMr. 4. § (2) bekezdése szerint a  Hatóság a felhasználó csatlakozó vezetékét és a felhasználói 
berendezés létesítését és használatát – a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó 
technológia, valamint a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató 
szolgáltatási körébe nem tartozó csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés kivételével – a 
földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató, a telephelyi szolgáltató bevonásával ellenőrizheti. A 
földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató térítésmentesen működik 
közre a hatósági ellenőrzésen.  
A fentiekből következően műszaki biztonsági hatóságként első fokon az illetékes mérésügyi és 
műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon a Hivatal 
központi szerve jár el.  
Az alkalmazástechnikai bizonyítványokkal üzembe helyezett gázkészülékek terjedésének 
megállításához és a már ilyen módon létesült berendezések jogszabálynak megfelelőre történő 
kivitelezéséhez a Hatóság a maga részéről azzal járulhat hozzá, hogy – a korlátozott erőforrásokkal 
való hatékony gazdálkodás követelményének szem előtt tartásával – célzottabbá teszi az éves 
hatósági ellenőrzési terv szerint végzett ellenőrzéseket. A Hivatalnak lehetősége van az éves hatósági 
ellenőrzési terv összeállításakor szakmai javaslattal élni a szakmai irányító, azaz az iparügyekért 
felelős miniszter felé. Élve ezzel a lehetőséggel, a Hivatal a 2017. évi ellenőrzési terv összeállítására 
vonatkozó javaslatának kidolgozásakor ezt a szempontot is figyelembe fogja venni. Az ellenőrzések 
hatékonysága fokozható, ha az elosztói engedélyesek – amennyiben tudomással bírnak ilyen 
esetekről – bejelentést tesznek a területileg illetékes, mérésügyi és műszaki biztonsági 



feladatkörében eljáró kormányhivatalnál.  
 
IV.  
A Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságának (a továbbiakban: MKEH PMFH) 
hatásköre az MKEHr. 8. § (3) bekezdés c) pontja értelmében a piacfelügyeleti eljárás a külön 
jogszabály szerinti egyes gazdasági célfelhasználásra szánt gázfogyasztó készülékek kialakításának és 
megfelelőség tanúsításának ellenőrzésére terjed ki. Ebből következően nem tartozik az MKEH PMFH 
hatáskörébe a fogyasztói termékek körébe tartozó gázfogyasztó készülékek piacfelügyeleti 
ellenőrzése. Ez utóbbi feladat első fokon a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó kormányhivatal 
hatáskörébe tartozik.  
Az MKEH PMFH éves piacfelügyeleti hatósági ellenőrzési tervében szerepelnek egyes gázfogyasztó 
berendezés típusok is. Ugyanakkor a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyekben akkor tud a 
leghatékonyabban eljárni, ha az ellenőrzés célterülete pontosan meghatározott. Erre tekintettel 
kérem, hogy amennyiben tudomása van olyan, az IKIMr. hatálya alá tartozó termékről, amely 
esetében felmerül a nem-megfelelőség gyanúja, szíveskedjen a piacfelügyeleti hatóság részére 
jelezni.  
 
Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét végül arra, hogy a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) 
joggyakorlata szerint a minisztériumoknak és egyéb, alsóbb fokú kormányzati szerveknek a 
jogszabályokban foglaltakról kiadott tájékoztatása – így a jelen tájékoztatás is – jogi kötőerővel nem 
bír, arra tehát egyedi bírósági vagy hatósági eljárásokban hivatkozni ilyenként semmilyen formában 
nem lehet.  
 
Budapest, 2016. június 7.  
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