
Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM 

rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések 

műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról. 

 

A rendelet legfontosabb része, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles: 

 

a) a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék valamint az azok rendeltetésszerű és 

biztonságos használatához szükséges tartozékok műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az 

üzembe helyezés, vagy az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő  5. évben és ezt 

követően 5 évente elvégeztetni. 

 

b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a már 

üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét 

követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni. 

 

A műszaki-biztonsági felülvizsgálathoz szükséges képzettség: /30/2009. (XI.26.) NFGM 

rend. 

 

1. Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági 

felülvizsgáló szakképesítés 

2. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari 

műszaki-biztonsági felülvizsgáló + 3 év gyakorlat 

3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari 

szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzem mérnök, és gázipari 

műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés + 3 év gyakorlat 

4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszaki-biztonsági 

felülvizsgáló szakképesítés + 3 év gyakorlat 

5. A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G vagy GO 

betűjellel kezdődő tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező szakember. 

 

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet 

kell készíteni, - a rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza - és annak egy példányát: 

- az ingatlan tulajdonosának  

- a földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató részére 8 napon belül megküldeni.  

 

Az első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi 

időpontig köteles elvégeztetni: 
 

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett: 2013. december 

31-ig, 

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett: 2014. 

december 31-ig, 

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett: 2015. 

december 31-ig, 

d) a 2004. január 1-je és 2012. szeptember 1. közötti időszakban üzembe helyezett rendszerek 

esetében, vagy korábban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált 

felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig. 

 

A rendelet 2012. szeptember 1.-én lépett hatályba. 


