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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. január 1-15. 

 

A Magyar Közlöny 2016. január 5-én megjelent 2016. évi 1. számában került kihirdetésre 

1. a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek 

műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) 

NGM rendelet. A rendelet hatálya a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolására 

szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő, helyhez kötött,  

i. az üzemanyagtöltés céljára létesített 1 m
3
 vagy annál nagyobb névleges térfogatú 

tárolótartályra, valamint 1 m
3
 névleges össztérfogatot meghaladó tartálycsoportból 

álló üzemanyagtöltő állomás létesítésére, helyszíni összeállítására és szerelésére, 

üzembe helyezésére és üzembevételére, javítására, átalakítására, ellenőrzésére, 

időszakos ellenőrző vizsgálatára, megszüntetésére, használati idejének 

meghosszabbítására, üzemeltetésének szüneteltetésére, és  

ii. az 5 m
3
 vagy annál nagyobb, névleges térfogatú tárolótartályra, valamint 5 m

3
 

névleges össztérfogatot meghaladó tartálycsoportból álló tároló-létesítmény 

létesítésére, helyszíni összeállítására és szerelésére, üzembe helyezésére és 

üzembevételére, javítására, átalakítására, ellenőrzésére, időszakos ellenőrző 

vizsgálatára, megszüntetésére, használati idejének meghosszabbítására, 

üzemeltetésének szüneteltetésére 

terjed ki, de nem terjed ki a rendelet hatálya a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá 

tartozó tároló-létesítményekre, a közlekedési hatóság felügyelete alá tartozó, vasúti töltő és 

lefejtő berendezésekre, az atomenergia-felügyeleti hatóság felügyelete alá tartozó 

veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályaira és tároló-létesítményeire, valamint 

a technológiai célú tartályokra.  

A rendelet 2016. február 5-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi 

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM 

rendeletet; 

 

2. 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 rendelet. A rendelet hatálya arra a 

természetes személyre, gazdálkodó szervezetre terjed ki, aki (amely)  

i. meghatározott veszélyességi határértéket meghaladó nyomástartó berendezés,  

ii. a gázt szállítható nyomástartó berendezésből nyomástartó berendezésbe lefejtő 

berendezések, ha töltési képessége nagyobb, mint 1000 kg/h, valamint nyomástartó 
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berendezésből a gázt szállítható nyomástartó berendezésbe, vagy hordozható 

tűzoltó készülék és légzőkészülék palackba töltő berendezések, ha töltési képessége 

nagyobb, mint 10 kg/h,  

iii. a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezés 

létesítését tervezi, létesítését, üzembe helyezését, üzembe vételét, üzemeltetését, 

átalakítását, javítását, időszakos ellenőrzését és megszüntetését végzi.  

A rendelet 2016. február 5-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a nyomástartó 

és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) 

GKM rendelet, az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet, valamint az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről 

szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet.  

 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16001.pdf. 
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