A nemzetgazdasági miniszter 7/2016. (II. 22.) NGM rendelete egyes műszaki
szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és
megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosítása
1. § A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség
tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A piacfelügyeleti hatóság a harmonizált szabványokkal szembeni kifogásokról az
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke alapján értesíteni köteles az
Európai Bizottságot.”
3. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt
berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.)
GM rendelet módosítása
3. § (1) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt
berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizált szabványokkal szembeni kifogásokról az
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke alapján értesíteni köteles az
Európai Bizottságot.”
(2) Az R2. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával
összhangban, az Európai Parlament és a Tanács a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra szánt berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló
94/9/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK,
a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK – a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a
2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK
tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló – 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
(3) Hatályát veszti az R2. 9. § (3) bekezdése.
7. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása
7. § (1) Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R5.) 13. §-a a következő (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizált szabványokkal szembeni kifogásokról az
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke alapján értesíteni köteles az
Európai Bizottságot.”
(2) Az R5. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Ez a rendelet az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló – a 93/68/EGK, a 93/95/EGK tanácsi irányelvekkel, valamint a 96/58/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1989. december 21-i 89/686/EGK
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tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az irányelv 9. cikke és V. melléklete
kivételével.
(2) Ez a rendelet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a
2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
12. Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki
biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.
19.) NGM rendelet módosítása
12. § (1) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki
biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.
19.) NGM rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. biztonságtechnikai ellenőrzést végző szervezet: olyan ellenőrző szervezet, amelynek a
gázpalackok, gázhordók és palackkötegek, valamint azok tartozékai biztonságtechnikai
ellenőrzésére való alkalmasságát a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási eljárásban az e
rendeletben és annak 1. melléklete szerinti Gázpalack Biztonsági Szabályzatban (a
továbbiakban: Szabályzat) meghatározott műszaki követelmények és az MSZ EN ISO/IEC
17020 [Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének
követelményei (ISO/IEC 17020)] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági
követelmények szerint megállapítja;”
(2) Az R9. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság engedélye szükséges a hidrogén töltetre engedélyezett gázpalack töltetének
megváltoztatásánál, kivéve a hidrogénes elridegedés veszélyét okozó gázok szállítására
szolgáló, acélból készült nyomástartó tartályok és acélbéléssel ellátott, kompozit nyomástartó
tartályok esetén, amennyiben az acél összeférhetőségét jelölő „H” betűt gyártómű által
feltüntették a palackon.”
(3) Az R9. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A gázpalackon és szerelvényein csak a 21. §-ban felsorolt javításokat és átalakításokat
lehet végezni.
E tervezett tevékenységeket a javítást végző karbantartó gazdálkodó szervezet a Hatóságnak
előzetesen bejelenti.
A bejelentéshez csatolni kell:
a) a gázpalack javítás vagy átalakítás előtti méretezett műszaki rajzát;
b) a gázpalack anyaga mechanikai jellemzőinek és vegyi összetételének meghatározását; és
c) a javítási vagy átalakítási technológia és vizsgálati technológia leírását.”
(4) Az R9. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Gázpalackot csak az a gazdálkodó szervezet tölthet, amely rendelkezik a nyomástartó
berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések
műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben vagy a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek
elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági
felügyeletéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, működő és erre akkreditált,
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független tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és a
töltőlétesítmény használatba vételére engedélyt kapott.”
(5) Az R9. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gázpalackba csak a gyártóművi megfelelőségi nyilatkozatban meghatározott – vagy a
töltet 6. § (1) bekezdése szerinti engedélyköteles megváltoztatása esetén a Hatóság által
kiadott engedélyben megnevezett – valamint a 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet
által jóváhagyott, és a gázpalackon maradandóan megjelölt típusú és mennyiségű gáz
tölthető.”
(6) Az R9. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A gázpalackon végzett minden bejelentés-köteles javítás vagy átalakítás után a 17.
§ (1) bekezdésében megjelölt szervezet – függetlenül az időszakos biztonságtechnikai
ellenőrzés időszerűségétől – ellenőrzést végez.
(2) Az ellenőrzés során a 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet megállapítja, hogy a
gázpalack megfelel-e a javítási vagy átalakítási a 7. §-ban meghatározott műszaki
dokumentációban foglaltaknak, a Hatóság által tett egyedi előírásoknak és a (3) bekezdésben
foglalt követelményeknek. Megfelelőség esetén a gázpalackra maradandóan el kell helyezni
a) az ellenőrzés időpontját (az év utolsó két számjegye/hó/nap);
b) a 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet bélyegzőjének lenyomatát; és
c) a következő időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés évének két utolsó számjegyét.
(3) A gázhordó kivételével a gázpalackokon a nyakgyűrűcserén, a szelepcserén, a
talpgyűrűcserén, továbbá alumíniumból és alumíniumötvözetből gyártott gázpalackon a
menetfelfúráson és a talpgyűrű gázpalacktesttől távolabb lévő, 10 mm-nél nem hosszabb
repedésének meghegesztésén kívül egyéb javítást, átalakítást végezni nem szabad. A
gázpalackszelepeken és nyomáscsökkentőkön olyan alkatrészcserét lehet végezni, amely az
eredeti típusnak, valamint a töltetnek megfelel.
(4) A javított, átalakított gázpalackokat külön választva kell ellenőrzésre bocsátani.
(5) Alumíniumötvözetű gázpalackok kivételével a talpgyűrű cseréjénél a töltő vagy
karbantartó gazdálkodó szervezetnek dokumentálnia kell a gázpalack talpgyűrű csere előtti és
utáni tömegét.
(6) A szerelvények és tartozékok javításának megfelelőségét a töltő vagy karbantartó
gazdálkodó szervezet ellenőrzi.”
(7) A R9. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági engedélyek
2016. december 31-én hatályukat vesztik.
(2) Az e rendelet szerinti gázpalackok biztonságtechnikai ellenőrzését végző szervezetnek e
tevékenységre vonatkozó akkreditált státuszát legkésőbb 2016. december 31-ig újíthatja
meg.”
(8) A R9. 5. § b) pontja hatályát veszti.
Hatályos: 2016. március 1.
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