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Föld alatti földgáz tárolás 

 

A föld alatti földgáz tárolás céljai: 

• a belföldi földgáz felhasználás és a földgáz import szezonalitása eltérésének 

kiegyensúlyozása 

• stratégiai készlet kialakítása az import megszakadása esetére 

• tárolási kapacitás kereskedelem a belföldi földgáz kereskedők között 

• tárolási kapacitás exportálása 

 

Föld alatti földgáz tárolók Európában 

 Mobil készlet Tároló/éves fogy (%) Importfüggés (%) 

Nagy Britannia 3,5 3 18 

Belgium 0,7 4 100 

Spanyolország 2,3 7 100 

Lengyelország 1 12 65 

EU átlag 70,3 15 60 

Olaszország 13,3 17 80 

Németország 19,6 23 80 

Csehország 2,1 24 100 

Franciaország 11,2 24 100 

Szlovákia 1,7 27 100 

Magyarország 6,3 60 80 

Ausztria 2,8 28 100 

 

Szénhidrogének keletkezése a Földben 

 keletkezése: a Föld alá, vagy a tengerek aljára kerülő szerves hulladékok 

(tengeri állatok, növények) oxigéntől elzárt körülmények között elbomlanak. A 

bomlástermékek zöme szénhidrogén, kőolaj és földgáz, ami az üledék pórusaiban 

gyűlik. Az elpusztult tengeri állatok meszes váza a szénhidrogénekkel együtt ül le a 

tenger fenekére. A tengerekben keletkezett és összegyűlt szénhidrogén a mész 



üledékkel együtt a rétegmozgásokkal kiemelkedett a tengerből, és különböző felszíni 

alakulatokat alkotnak, például a mészkő hegységeket.  

 migrálás: az üledék pórusaiban összegyűlő szénhidrogén egy része a pórusok 

közötti csatornákon át migrál a kisebb nyomás, így a felszín felé. A pórusok falára 

tapadva visszamarad a szénhidrogén egy része. A migrálás a szárazföldben is állandó 

jelenség: a migráló szénhidrogén akár a felszínen a légkörbe is kiléphet. 

A szénhidrogének a földben záróréteg alatt összegyűlhetnek, és szénhidrogén telepet 

alkothatnak. 

 

Alapfogalmak 

 teljes gázkészlet: a föld alatti tárolóban tartósan benn maradó földgáz és a  

  betárolt földgáz összesen 

 mobil gázkészlet: a tárolóba betölthető és onnan kivehető gázmennyiség 

 párnagáz: a tárolóban állandóan benn tartandó gázkészlet. A párnagáz készlet 

  benntartása a tároló geológiai szerkezetének (porozitás, permeabilitás) 

  megőrzése miatt szükséges 

 gáztárolói ciklus: általában áprilistól kezdődik a betárolási időszak és tart  

  szeptember végéig. A kitárolási időszak általában a fűtési időszakkal esik 

  egybe, szeptember végétől április közepéig tart. Tárolónként eltérő lehet 

  a ciklus kialakítása. A tároló üzemeltető általában elfogad nyáron  

  kitárolást és télen betárolást is, korlátozott mennyiséggel. 

 csúcskapacitás (kitár): a kitárolás maximális napi teljesítménye 

 vegyes üzemű kút: a föld alatti tároló töltésére szolgáló kútcsoport és a  

  kitárolási kútcsoport mellett vannak olyan kutak is, amelyek alkalmasak 

  ki- és betárolásra is 

 szemcseméret eloszlás:  0,01-1 mm 

 porozitás: pórustérfogat/teljes térfogat  (0,1 % - 0,46 %) 

 permeabilitás: átbocsátó képesség 

                                                Δp 

   V = kL A -------- 

                                                 η Δl 

   ahol: η dinamikai viszkozitás 

   kL permeabilitás 

   Δp 

                              ---- nyomásgradiens 

   Δl 

  homokkő tároló:  0,05 – 1 μm 

  repedéses tároló: 0,3 – 5 μm 

 kapilláris hatás: a cseppfolyós szénhidrogén nedvesíti az érintkező kőzetet. A 

  cseppfolyós szénhidrogén a pórusok közötti csatornák falán részben  

  megtapad 

 kőzet kompresszibilitás: minden kőzet valamilyen mértékig összenyomható. 

  A szénhidrogének tárolására szolgáló hagyományos kőzetek is   

  összenyomhatók, ezért a föld alatti földgáz tárolók kőzetének   



  összenyomás/összeomlása megakadályozására a tárolóban meghatározott 

  nyomáson (60-100 bar)  párnagázt hagyunk 

 maximális rétegnyomás: a réteg szerkezet megőrzése érdekében a tárolóban 

  lévő gáz nyomásának van felső határa 

  átfejtődés: a rétegekben lévő szénhidrogén, vagy a föld alatti tárolóba 

  betárolt földgáz másik rétegekbe migrálhat, ha a tároló nyomása ezt  

  elősegíti 

  víztest áttörése: a szénhidrogén telepek alatt általában víztest is van, a 

  kőzet pórusaiban. A víz és a különböző szénhidrogének sűrűség szerint 

  rétegződhetnek. A szénhidrogén kitermelése vagy a tároló ürítése  

  magával vonja a víztest előretörését, szintjének emelkedését. 

 minimális tárolónyomás: tulajdonképpen a párnagáz szokásos nyomása. 

  Általában elegendő a teljes mobil készlet gázelőkészítéséhez.  

 

Talaj réteg csapda típusok 

 Szerkezeti csapda: át nem eresztő boltozódás 

 Litológiai csapda: helyileg eltérő porozitás és permeabilitás jellemzi 

 Sztratigráfiai csapda: rétegmozgással kialakult (nem üledékes) csapda 

 

Földalatti tárolók osztályozás 

• telepítés szerint 

◦ fogyasztóhely típusú: gázfogyasztó hely közelében 

◦ mezőbeli típusú: szállítóvezeték kiszolgálásra 

• gázigények kielégítése szempontjából 

◦ alapterhelésű: lehetőleg állandó betárolási és kitárolási napi 

teljesítménnyel 

◦ csúcsterhelésű: a geológiai szerkezet elvisel ki- és betárolási teljesítmény 

változást 

◦  

• létesítés helye szerint 

◦ víztározó rétegben, mesterséges tároló 

◦ sótömbben, mesterséges üregben 

◦ leművelt CH telep 

▪ föld alatti gáztelep: általában C1-C4 komponensekkel 

▪ gázcsapadék telep: C3-C6 komponensekkel 

▪ kőolajtelep: C6-C12 komponensekkel 

 

Hazai tárolók 

 

 létesítés mélység párnagáz mobil kútszám üzemi 

nyomás 

kitár betár 

H.szoboszló 1978 955 2266 1440 90 60-95 20,8 10,3 

Pusztaszöllős-

Kardoskút 

1978 1055 261 280 22 90-128 3,2 2,2 



Pusztaederics 1979 1350 310 340 33 85-143 3,1 2,5 

Maros 1990 2000 400 150 7 110-135 2,3 1,5 

Zsana 1996 1850 1660 2170 42 100-145 28 17,2 

Szőreg* 2009   1900   20  

összesen    6280   77,4  

 

 *stratégiai tároló 

 

Föld alatti tároló üzemeltetése 

 tárolási ciklusok: betárolás áprilistól szeptember közepéig, kitárolás 

szeptember közepétől áprilisig. A hazai tárolókat nem egyszerre állítják át, a betárolás 

akár decemberig is lehetséges, és a kitárolás még májusban is. A tároltatónak a 

hivatalos tárolási ciklus határidejének átlépéséért fizetni kell. 

 ciklus átállítás: tárolónként időben eltolva 

 kompresszorok: a betároláshoz a tároló cég turbo kompresszorokat alkalmaz 

 karbantartás: A tárolók részleges karbantartása (kút, felszíni létesítménye  

  karbantartása) miatt esetenként korlátozottan vehetők igénybe 

• kúttisztítás: esetenként szükséges leállást jelent 

• inhibitálás: a tároló rétegben eredetileg lévő szénhidrogének 

 tartalmazhatnak reaktív komponenseket (például kén vegyületeket, szén-

 dioxidot), ami korróziót okozhat. Ennek csökkentésére a kútba 

 semlegesítő vegyületeket adagolnak. 

 gáz előkészítés: a tárolóból kivett mobil gázt ugyanazzal a technológiával kell 

  kezelni, mint amit a tároló eredeti termelésekor építettek ki és   

  alkalmaztak  

• szilárd leválasztás (mechanikus szűrés) 

• víztelenítés (expanzió, abszopció) 

• szénhidrogén kondenzátum (abszorpció, adszorpció) 

• CO2 leválasztás (abszorpció) 

 

Tranziens jelenségek a tároló kőzetben 

 víztest mozgása, lefűződés: a tároló kőzet hidraulikai jellemzői (porozitás, 

  permeabilitás) nem egyenletes, ezért a tárolóban a földgáz, a   

  szénhidrogén kondenzátum, a rétegvíz áramlása sem egyenletes. A  

  tárolót működtető kutak eloszlása, elhelyezkedése, a kutak   

  beszabályozott hozama miatt a tárolóban lefűződések alakulhatnak ki. A 

  víztest mozgása a nyomás viszonyok változásához igazodik. A lefűződő 

  szénhidrogén blokkokat víztest beáramlás lehatárolhatja.   

 rétegnyomás – kőzet duzzadás: a kőzet struktúrája a rétegnyomástól és a  

  benne lévő folyékony és gáznemű anyagok hatására változhat. A rétegek 

  a nyomás csökkenés hatására duzzadhatnak, ami a tároló kapacitás  

  jellemzőit befolyásolhatja  

 permeabilitás változás – kapilláris hatás: a tároló kőzetben uralkodó nyomás 

  változásával a rétegek átbocsátó képessége változik. A gáz vagy folyadék 



  átbocsátó képesség a nyomás csökkenésével lecsökkenhet. 

 gázcsapadék-gáz arány változás: a tárolóban a gáz és a cseppfolyós  

  szénhidrogén áramlási jellemzői a nyomás változásra eltérőek. A  

  cseppfolyós szénhidrogén mozgása a porózus kőzetben általában  

  lassabb, mint a gázé 

 homok áramlás: a tároló réteg összetételétől függően az áramlási sebesség 

  bizonyos tartományában homok áramlás kapcsolódhat a gáz áramláshoz. 

  A homok áramlás a rétegeket tönkre tehet, a kutakat eltömítheti  

 betár – kitár fűtőérték változás: a betárolt száraz földgáz a tárolóban vízgőzt, 

  nehezebb szénhidrogént vesz fel, áramlás- és tüzeléstechnikai jellemzői 

  megváltoznak 

 gázveszteség: a tárolt gáz részleges lefűződése, a porozitás változása miatt  

  benn maradó gáz mennyiségének változása gázveszteséget okozhat. A 

  hazai föld alatti tárolókban a gázveszteség 2...5 %. 

 

Föld alatti tároltatás 

 

Gázév Tároltató cég Mobil gáz (MWh) 

2015/16 7 24,3 millió 

2016/17 11 28,9 millió 

2017/18 10 37,4 millió 

2018/19 11 36,2 millió 

2019/20 14 52,5 millió 

 

 1 MWh ~ 105 m3 földgáz 
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Hazai földgáz felhasználás: 

Gázév 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

TWh 93 97 111 106 108 

Volatilitás főbb okai: 

• fűtési időszak hőmérséklete: a fűtési gázigény szoros korrelációt mutat a földgáz 

felhasználással 

• villamos áram termelés: a hazai villamos áram termelés kb. 25 %-a földgáz alapú, a 



hazai áram termelés függ az áram importtól is 

Havi belföldi felhasználás: 

 2017/18 (TWh) 2018/19 (TWh) 

okt. 8,3 7,7 

nov. 12,2 11,4 

dec. 14,5 15,9 

jan. 14,3 17,6 

feb. 14,5 12,8 

már. 13,8 10,6 

ápr. 5,9 7,2 

máj. 4,3 6,4 

jún. 4,1 4 

júl. 4,1 4 

aug. 3,9 4,3 

szept. 5 5,6 

 

Lakossági földgáz felhasználás (TWh) 

Gázév 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

TWh 32,8 33,9 39,9 36 36,7 

               34 % 

Egyetemes szolgáltatók földgáz felhasználása (TWh) 

Gázév 2016/17 2017/18 2018/19 

lakossági 39,8 36 36,7 

nem lakossági 4,4 3,8 3,3 

Erőművi földgáz felhasználás (GWh) 

 2016/17 2017/18 2018/19 

okt. 1460 1470 1460 

nov. 1550 2300 1920 

dec. 1810 2000 2120 

jan. 2600 1960 2560 

feb. 1590 1810 1550 

már. 1240 1510 1480 

ápr. 1250 1000 1280 

máj. 1050 1000 1080 

jún. 1270 960 1120 

júl. 1290 1210 1450 

aug. 1450 1180 1500 

szept. 1250 1180 1600 



               Összesen:   19120 GWh 

Hazai földgáz termelés (TWh) 

Gázév 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

TWh 17,36 17,85 16,09 

Földgáz termelés változásának okai: 

• alacsony piaci árak, a földgáz termelés egyes mezőknél veszteséges 

• lelőhelyek kimerülése 

Növekszik a biogáz (szennyvízgáz, depóniagáz, biogáz) termelés az országban, A termelt 

biogáz egy részét földgáz hálózatba táplálják. 

Földgáz hálózatba táplált biogáz: 

 2016/17  56,7 GWh 

 2017/18  57,3 GWh 

 2018/19  61,4 GWh 

Földgáz tárolás 

Tárolói év Lekötéssel rendelkező cég Lekötött max. mobil  (TWh) 

2015/16 7 24,4 

2016/17 11 28,9 

2017/18 10 37,4 

2018/19 11 36,2 

2019/20 14 52,5 

 

Magyar földgáz szállítóvezeték rendszer 

Betáplálási pontok 

• hazai termelési helyek 

• határkeresztezések 

• föld alatti tárolók 

• MGP Magyar Gázkiegyenlítési Pont (tőzsdei forgalom) 

Kiadási pontok 

• gázátadó állomások 

• határkeresztezések 

• föld alatti tárolók 

• MGP Magyar Gázkiegyenlítési Pont (tőzsdei forgalom) 

Magyar földgáz szállítóvezeték adatok: 

Funkció: 

• 
határ keresztező pontok: Szlovákia (2 db), Ukrajna (2), Románia (1), Szerbia (1), 

Horvátország (1), Ausztria (1) 

• 
földgáz import és export: 

o import: 12 744 millió m
3, 

 export 5 088 millió m3 (2018) 

o import: 17 427 millió m
3, 

 export 7 134 millió m3 (2019) 

• 
földgáz tranzit: 2 171 millió m

3
 (2018) Szerbia, Ukrajna felé 

• 
hazai termelés, (12 termelési hely) 



o hazai termelés: 2361 millió m
3
 (2018) 

• 
föld alatti tárolók (5 db) 

o kitárolási maximum: 77,4 millió m
3
/nap  

• 
földgáz rendszerirányítás és napi elszámolás  

• 
szállítóvezetéki készlet átlag: 71 millió m

3
 

• 
saját felhasználás+ veszteség átlaga: 84 millió m

3
 

• 
belföldi felhasználás: 9883 millió m

3
 (2018) 

 összekötése. 

Földgáz felhasználás szezonalitása (2018) 

 jan 62 PJ 17% 

 feb 42 12% 

 már 30   8% 

 ápr 26   7% 

 máj 16   4% 

 jún 15   4% 

 júl 15   4% 

 aug 15   4% 

 szept 18   5% 

 okt 27   8% 

 nov 40 11% 

 dec 47 13% 

Földgáz szállítóvezeték adatok 

Év Szállítóvez 

(km) 

Gázátadó 

(db) 

Szállítóvezetékek átlagos kora (km) (év) 

0...5 5...15 15...25 25 fölött 

2005 5280 381 47 1163 1364 2706 

2010 5577 393 371 603 946 3658 

2015 5874 398 362 432 1075 4004 

2018 5873 400 110 601 1162 4000 

 

Határ keresztező vezetékek maximális kapacitásai: 

• ukrán-magyar betáplálási pont (Beregdaróc): 71,3 millió m
3
/nap 

• osztrák-magyar betáplálási pont (Mosonmagyaróvár): 14,4 millió m
3
/nap 

• magyar-román betáplálási pont (Csanádpalota): 4,8 millió m
3
/nap 

• magyar-horvát betáplálási pont (Drávaszerdahely): 19,2 millió m
3
/nap 

• magyar-szlovák betáplálási pont (Balassagyarmat): 12,0 millió m
3
/nap 

• magyar-szerb összekötő vezeték (Kiskundorozsma): 13,2 millió m
3
/nap 



• magyar-ukrán összekötő vezeték (Beregdaróc): 16,8 millió m
3
/nap 

Földgázszállító rendszer kapacitás adatai (milliárd m3) 2018. 

 Éves nem megszakítható Éves megszakítható 

Ukrán-magyar határ 17,5 8,5 

Osztrák-magyar határ 5,3 - 

Magyar-román határ 0,1 1,7 

Magyar-horvát határ 0 7 

Magyar-szlovák határ 4,4 - 

Hazai termelés 1,7 - 

Tároló betárolás (ker) 5,1 - 

Tároló betárolás (strat) 1,2 - 

Magyar-szerb tranzit 4,8 - 

Gázátadó állomások 79,9 2,9 

Összesen: 89 15,2 

 

Csúcsnapi adatok  (fogyasztás: millió m
3
): 

 2015 2016 2017 2018 

Csúcsnap Jan. 7. Jan. 4. Jan.10. Feb. 27. 

Átlaghőm. (
o
C) 

-5,7 -7,9 -10,8 -8,4 

Elosztóvez. 

fogyasztás 

49,9 54,1 60,4 57,4 

Szállítóvez. 

fogyasztók 

5,4 7,9 9,1 8,7 

Belföldi 

felhasználás 

55,5 62,3 69,7 66,5 

Hazai termelés 6,8 7,1 7,2 7,3 

Import 11 18,2 32,3 26,9 

Kitárolás 38,9 39,6 40,1 45,4 

 

Fűtőérték adatok (MJ/m
3
) 

 2015 2016 2017 2018 

Elosztóvezetékbe 

adott 

34,56 34,69 34,63 34,49 

Import 35,01 35,1 34,97 34,78 

Hazai termelés 33,19 33,37 33,25 33,59 

Tárolóból 34,57 34,86 34,86 34,8 



 

Földgáz export-import ( millió m
3
) (2018) 

Import Beregdaróc (UK) 9458 

Tranzit Beregdaróc (UK) 2171 

Import Mosonmagyaróvár (A) 3246 

Import Csanádpalota (RO) 29 

Import Balassagyarmat (SL) 9 

Export Drávaszerdahely (HR) 1271 

Export Csanádpalota (RO) 178 

Export Kiskundorozsma (SR) 171 

Tranzit Kiskundorozsma (SR) 2170 

Export Beregdaróc (UK) 3381 

Export Balassagyarmat (SL) 0 

  

Határ keresztező kapacitás lekötéssel rendelkező kereskedők száma 

(2019 átlag): 

• osztrák-magyar: 26 

• ukrán-magyar: 27 

• szlovák-magyar: 12 

• magyar-ukrán: 22 

• magyar-horvát: 6 

 

Földgáz forgalom a határon (2019): 

• osztrák-magyar: 150 GWh (belépés) 

• ukrán-magyar: 510 GWh (belépés) 

• szlovák-magyar: 128 GWh (belépés) 

• magyar-ukrán: 180 GWh (kilépés) 

• magyar-horvát: 55 GWh (kilépés) 

• magyar-román:  55 GWh (kilépés) 

Határ keresztező kapacitás lekötések a következő évekre (MW): 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Osztrák-magyar 5740 5673 2683 

Szlovák-magyar 3410 20 20 

Ukrán-magyar 51   

Román-magyar 1936 1936 1936 



Horvát-magyar 1641   

 

Határ keresztező kapacitások telítettsége a következő évekre (%): 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Osztrák-magyar 90 88 42 

Szlovák-magyar 64 0,4 0,4 

Ukrán-magyar 0,3   

Román-magyar 89 89 89 

Horvát-magyar 51   

A budapesti HUDEX energia tőzsde a villamos áram és földgáz kereskedés helyszíne. A 

tőzsde az Európai Unió tőzsdei szabályai szerint működik. A tőzsdei ügyletek technikai 

lebonyolítása a szállítói engedélyes feladata. 

Aznapi (WD), következő napi (DA) és hosszabb távú üzleteket lehet kötni. Az adás-vétel a 

földgáz szállító rendszer virtuális pontján, a Magyar Gázkiegyenlítési Ponton (MGP) zajlik: 

az eladónak gondoskodni kell a földgáz MGP-re szállításáról, a vevő a földgázt az MGP-n 

veszi át. 

HUDEX  WD* forgalmi adatok (2018/2019. gázév): 

Időszak Ajánlatok száma 

(db) 

Kötések száma (db) 

2018. okt. 128 5 

2018. nov. 136 8 

2018. dec. 108 6 

2019. jan. 115 8 

2019. feb. 80 5 

2019. márc. 91 9 

2019. ápr. 60 6 

2019. máj. 78 8 

2019. jún. 65 8 

2019. júl. 112 9 

2019. aug. 65 7 

2019. szept. 108 10 

  *WD: Within Day - aznapi 

HUDEX  DA* forgalmi adatok (2018/2019. gázév): 

Időszak Ajánlatok száma 

(db) 

Kötések száma (db) 

2018. okt. 185 18 

2018. nov. 163 19 

2018. dec. 285 45 

2019. jan. 292 52 

2019. feb. 315 65 



2019. márc. 435 101 

2019. ápr. 482 114 

2019. máj. 433 101 

2019. jún. 566 145 

2019. júl. 673 172 

2019. aug. 515 109 

2019. szept.   

 *DA: Day Ahead (következő napi) 

A TOP 3 eladó és vevő részesedése 2018/2019 gázévben: 45-82 %. 

A földgáz rendszerirányító felelős a hazai földgáz rendszer napi egyensúlyáért. 

A földgáz rendszerirányító is aktív kereskedelmet folytat a HUDEX-en, a napi földgáz piaci 

egyensúly fenntartása érdekében. 

Rendszerirányító WD* forgalmi adatok (2018/2019. gázév): 

Időszak WD forgalom 

(GWh) 

Rendszerirányító 

forgalma (GWh) 

2018. okt. 155 135 

2018. nov. 182 120 

2018. dec. 133 95 

2019. jan. 215 180 

2019. feb. 75 55 

2019. márc. 195 180 

2019. ápr. 135 125 

2019. máj. 148 125 

2019. jún. 175 155 

2019. júl. 122 10 

2019. aug. 125 85 

2019. szept. 180 115 

  *WD: Within day - aznapi 

A földgáz kereskedők egymás közti földgáz forgalma jelentős. Ebben a kereskedésben 

minden szállítási határidő előfordul, a mennyiségek is változatosak. Ennek a kereskedésnek az 

egyetlen feltétele: az üzlet fizikailag megoldható legyen. Ezt a feltételt a szállító igazolja. 

Kereskedők közötti forgalom  (2018/2019. gázév): 

Időszak Forgalom (TWh) Belföldi fogyasztás 

(TWh) 

2018. okt. 8,5 8,5 

2018. nov. 9,5 12 

2018. dec. 9,4 15,5 

2019. jan. 10,8 17,2 

2019. feb. 8,8 12,5 



2019. márc. 9 11 

2019. ápr. 15 7,5 

2019. máj. 16,2 6,8 

2019. jún. 17,1 4,8 

2019. júl. 20,8 4,9 

2019. aug. 20,3 5,1 

2019. szept. 18 5,8 

Aktív földgáz kereskedők száma 2018/2019: 

• elosztóvezetéki és szállítóvezetéki fogyasztót lát el: 8 

• elosztóvezetéki fogyasztót lát el: 18 

• szállítóvezetéki fogyasztót lát el: 3 

A földgáz kereskedő napi földgáz feleslegéből ajánlhat fel a szállítónak (opció). Ha a szállító 

a napi egyensúly biztosítására a felajánlott földgázt felhasználja, akkor az opció szabályozott 

áron teljesül. A földgáz piacon általában többlet opciós felajánlás van. 

Napi egyensúlytalanság (többlet) átlaga 2019. évben (GWh): 

Jan. 125 

Feb. 95 

Márc. 152 

Ápr. 181 

Máj. 83 

Jún. 108 

Júl. 43 

Aug. 95 

Szept. 85 

Okt.  

Nov.  

Dec.  

 

Gázátadó állomások napi csúcskapacitása: 233,1 millió m
3
/nap (2016) 

• nem megszakítható kapacitás lekötés: 225,3 millió m
3
/nap 

• megszakítható kapacitás lekötés: 36,6 millió m
3
/nap 

Kiadási pontok összesen: 291,9 millió m
3
/nap 

Föld alatti földgáz tárolók: 



• 
mobil kapacitás: 6,33 milliárd m

3
 

• 
párnagáz készlet: kb. 10 milliárd m

3
 

• 
betárolási kapacitás: 44.65 millió m

3
/nap 

• 
kitárolási kapacitás: 78,6 millió m

3
/nap 

Földgáz szállító rendszer tartalma: 

• csővezetékek: 5873 km (2018) 

o átmérő: 100-1400 mm 

o nyomás: nagynyomás, 40- 63 (75) bar 

o csőanyag: acél 

• kompresszor állomások: Báta, Beregdaróc, Hajdúszoboszló, Mosonmagyaróvár, 

Nemesbikk, Városföld, Csanádpalota 

Gázturbina hajtású centrifugál kompresszorok. 

• gázátadó állomások: 400 db (2019) 

o az állomáson földgáz kereskedő vagy egyetemes szolgáltató veszi át a gázt 

o gépészeti berendezések 

▪ tartalék ág, kerülő ág 

▪ görény indító és fogadó állomás 

▪ fáklya 

▪ távellenőrzés, távbeavatkozás 

o ipari felhasználónak, települések ellátására 

o teljesítmény: 5…300 ezer m
3
/óra 

o kiadási nyomás: 3…40 bar 

o mennyiség és minőség mérés 

▪ 580 gázmennyiség mérőrendszer: 5 ezer – 600 ezer gnm3/óra 

▪ minőségmérés 20 távvezetéki csomópontban 

o csőtisztítás 

o telemechanikai központok 

o csomópontokon szagosítás 

o aktív korrózió elleni védelmi rendszerének ellenőrző pontjai 

o csomópontokban 63 darab gázkromatográf, 138 mintaáram elemzéssel 

o csomópontokon állítják be a földgáz minőségét 

o gázátadó állomásonként naponta elszámolás az elosztókkal 

• telemechanikai rendszer: 7062 km 

o távellenőrzés 

o távszabályozás 

o vagyonvédelem 

• aktív korrózió védelem 

Mérések a földgáz szállító rendszeren: 

• minden mérés távleolvasással 

• gázmennyiség mérés, térfogat mérés, átszámítás gnm3-re, Nm3-re 

◦ mérőperemes mérés 

◦ turbinás mérők 

◦ ultrahangos mérők 

◦ párhuzamos mérőkörök 



• energiatartalom mérés a gáztérfogat és alsó hőérték meghatározással 

◦ gázösszetételből 

• nyomásmérés 

• hőmérséklet mérés, 

• a földgáz minőségi szabványnak megfelelőség mérése: 

◦ gázösszetétel (mol %), alsó- felső hőérték (fűtőérték, égéshő) 

◦ Wobbe szám 

◦ normál és relatív sűrűség 

◦ szennyezőanyag tartalom: kén, víz, oxigén, szilárd szennyezés, szénhidrogén 

tartalom 

◦ víz harmatpont mérés 

◦ szénhidrogén harmatpont mérés  

• üzembiztonsági mérések: aktív korrózió védelem, fordulatszám, szerelvények nyitott-

zárt állapota stb. 

A gázátadó állomás mérőeszközei integrált rendszerben dolgoznak. Az egyes műszerek 

számítóműhöz kapcsolódnak. A számítóműben folyik: 

− az adatok azonosítása, 

− adathibák kiszűrése, 

− adathiány észlelése és helyettesítő adat behívása, 

− adat korrekciók elvégzése, 

− számítások elvégzése, adatfeldolgozás 

A számítóműben generált adatok SCADA rendszeren keresztül kerülnek a területi irányító 

központba. 

Rendszer irányítási központok: 

• Siófok 

• Kápolnásnyék, Gellénháza, Hajdúszoboszló, Vecsés, Kecskemét, Miskolc 

Földgáz szállítási tarifa 

• Hatósági ár 

• Két eleme: 

◦ kapacitás-lekötési díj: Ft/ezer m
3
/óra. A szállítás  kezdete előtt fizetendő éves díj 

◦ forgalmi díj: Ft/ezer m
3
. Havonta fizetendő, a ténylegesen szállított mennyiség 

után. 

 Megszakítható kapacitás díj 

Azok a felhasználók fizetik ezt a csökkentett díjat, amelyek vállalják a szállító rendszer 

egyensúlya érdekében az időnként szükséges kikapcsolást. 

 Nominálási eltérési pótdíj 

Azok a felhasználók fizetik, amelyek a kötelező nominálást (várható fogyasztás előjelzést) 14 

%-nál nagyobb hibával teljesítik. 

 Szagosítási díj 

Földgáz szagosítás 

Mennyiségarányos szabályozással 

Szállítóvezetéki csomópontokban 

Szagosítóanyag: 



• tercil-butil-merkaptán (TBM) C
4
H

9
SH 50 % 

• tetra-hidro-tiofén (THT)  C
4
H

8
S  50 % 

Követelmények a szagosító anyaggal szemben: 

• alacsony koncentrációban is jól érzékelhető legyen 

• alacsony forrpontja legyen, 

• a gázzal jól keveredjen, 

• kémiailag stabil legyen, 

• ne adszorbeálódjon a cső falán, a talajban, 

• az alkalmazott koncentrációban ne legyen mérgező, 

• elégjen a gázzal, 

• olcsó legyen 

Adagolás: 18 mg/m
3
 

A szagot gyenge szaglású ember 1 tf % földgáz koncentráció esetén is érezze 

Szagosítás ellenőrzése: 

• érzékszervi 

• műszeres 

A földgáz ellátó rendszer saját gáz felhasználása: kb. 200 millió m
3
 

 (szivárgás, lefúvatás, kompresszorok hajtása) 

 

Földgáz szállítóvezeték létesítése 

79/2005.(X.11.) GKM rendelet: a szénhidrogén szállítóvezetékek 

biztonsági követelményeiről, Szénhidrogén Szállítóvezetékek 

Biztonsági Szabályzata 

• biztonsági övezet 

• nyomvonal 

• szilárdsági méretezés 

• környezetbe helyezés 

• villamos berendezések 



• távközlés és irányítástechnika 

• tűzvédelem 

• építés 

◦ hegesztés 

◦ műtárgy keresztezés 

◦ nyomáspróbák 

• üzemeltetés 

 

 

 

 

 

Bányahatósági engedélyezés 

53/2012. (III.28.) Korm rendelet 

Hivatalok: 

Első fok: Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Osztály 

                 Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

(Pécs, Miskolc,    Szolnok, Veszprém) 

Másodfok: MBFSZ 



Építésügyi engedélyek: 

• fennmaradási engedély 

• építési engedély 

• elvi építési engedély 

• bontási engedély 

• használatbavételi engedély 

• rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély 

Bányahatósági engedélyezés alá tartozó berendezések: 

• cseppfolyós  PB forgalmazás (palacktöltő üzemek) 

• nyomástartó berendezések 

• robbantástechnika 

 

Néhány szabvány a szállítóvezeték létesítéshez 

MSZ EN 1594  Gázinfrastruktúra. 16 bar-nál nagyobb 

üzemi        nyomású csővezetékek 

MSZ EN 1984  Ipari csőszerelvények. Acél tolózárak 

MSZ EN ISO 3183 Kőolaj- és földgázipar. Csővezetékes  

       szállítórendszerek  acél 

csővezetékei 

MSZ EN  12327 Gázinfrastruktúra. Nyomáspróba, üzembe 



helyezési és üzemen kívül helyezési eljárások. 

MSZ EN 13942 Kőolaj- és földgázipar. Csővezetékes szállító 

rendszerek. Csővezetéki szelepek 

MSZ EN 14141 Földgázszállító csővezetékek szerelvényei 

MSZ EN 14161 Kőolaj- és földgázipar. Csővezetékes szállítási 

rendszerek 

MSZ EN 14382 Biztonsági berendezések 

gáznyomásszabályozó állomásokhoz és 

készülékekhez 

Nyomvonal kiválasztása 

• szállítóvezeték: a használatbavételi engedély határozza meg 

• nyomvonal bejárható legyen 

• környezetet ne zavarja 

• a környezet a vezeték biztonságát ne csökkentse 

• lakott területen kívül 

• nem lehet 

o közlekedési célú alagútban, hídon 

o nem lehet más közművel közös árokban 

o építmény alatt, 

o bányaművelés alatt álló területen 

o védett építménybiztonsági övezetében 



• folyó keresztezés 

• út- vasút keresztezés 

• közmű keresztezés 

Biztonsági övezet 

• 

védje a környezetet a szállítóvezetékből kilépő gáztól 

• 

védje a szállítóvezetéket a környezeti hatásoktól 

• 

bejárható 

• 

építmény nem lehet 

• 

növényzet 

• 

tárolás 

• 

tűzrakás 

• 

jármű forgalom 

Biztonsági övezet biztosítása (méter) 

Átmérő nyomás tervezési 

tényező 

tervezési 

tényező 

tervezési 

tényező
 

mm bar f ≤ 0,72 f ≤ 0,59 f ≤ 0,5
 

50-200 < 40 

≤ 100 

8 

10 

6 

8 

5 

5
 

250-450 < 40 

≤ 100 

10 

12 

8 

10 

5 

5
 

500-700 < 40 12 10 10 



≤ 100 18 15 10
 

800-900 < 40 

≤ 100 

15 

21 

12 

15 

10 

10
 

1000 

felett 

< 40 

≤ 100 

18 

24 

15 

20 

10 

10
 

Tervezési nyomás: biztonsági tényező reciproka 

 nyomvonal tengelyétől számított 400-400 m-es sáv 

beépítettsége, használata szerinti  kockázatok 

 biztonsági tényező: 1,4 – 2,0 

 4 kategória az ASME (American Society of Mechanical 

Engineers) szerint 

 5 kategória az ISO szerint
 

Szilárdsági méretezés 

• Tervezési nyomás (DP) > max. üzemi nyomás (MOP) 

• várható környezeti hőmérsékletre 

• külső mechanikus hatások 

• üzemi nyomásváltozás miatti elmozdulások 

Létesítési engedély 

• Magyar Bányászati és Földtani SZolgálat (egyéb hatósági engedélyek beszerzését 

a MBFSZ határozza meg) 

• földterület birtoklása 

• szolgalmi jog 

Földmunka 

• munkaárok biztosítása 

Csővezeték hegesztése 

Hegesztési feltételek: 

• tanúsítvánnyal rendelkező szervezet 

• minősített hegesztők 

• tanúsított eljárási utasítások 



• felelős hegesztési szakember (irányító) 

• varrat azonosítás 

• hegesztési napló 

• varrat vizsgálat: 

◦ szemrevételezés 

◦ ultrahang vizsgálat 

◦ radioaktív vizsgálat: röntgen, izotóp 

◦ nyomáspróba 

 

Használatba vétel előtti vizsgálatok 

Hatósági szemle 

Szemrevételezés 

Nyomáspróbák 

• Nyomáspróba terv a létesítési engedély része 

• Rögzítés (leterhelés) 

• Varratok szabadon maradjanak 

• Hiteles vagy kalibrált műszerek 

• Nyomás és hőmérséklet regisztrálás 

Szilárdsági nyomáspróba 

• vízzel (fagyálló), külön engedéllyel levegővel, haszon anyaggal 

• szakaszonként 

• tervezési nyomás 1,25-szöröse, műtárgy keresztezés alatt 1,5-szeres. Folyáshatár alatt 

• legalább 1 órán át 

• utána víztelenítés 

• dokumentálás 

• végleges üzemen kívül helyezésig érvényes 

 

Tömörségi nyomáspróba: csak gáznemű anyag esetén 

• üzemkész állapotra szerelve 

• víztelenítés után 

• üzemnyomáson 

• levegővel, haszongázzal 

• időtartama 24 óra, technológiai állomáson legalább 2 óra 

• kötések ellenőrzése habképző anyaggal 

• dokumentálás 

• egy év ideiglenes üzemen kívül helyezés után ismételt tömörségi 

 

Varratvizsgálat, hibajavítás 

• rendszeres ellenőrzés 

• jogosult szervezet végezheti 

• általában 15 % 

• roncsolásmentes vizsgálatok: szemrevételezés, nyomáspróba, Rtg, izotópos 

vizsgálat 



• hiba esetén gyakorítás, kivágás 

• max. kétszeri javítás 

• 100 % roncsolásmentes vizsgálat szükséges: 

◦ 
gázvezeték 

◦ 
veszélyes közeg 

◦ 
műtárgykeresztezés 

◦ 
belterületi szakasz 

◦ 
munkaárokban készített varratok 

◦ 
javított varrat 

◦ 
földfelszíni varrat 

◦ 
szilárdsági nyomáspróbából kivett szakasz 

◦ 
állomások területe

 

 

Passzív korrózió elleni védelem ellenőrzése 

Használatbavételi engedély 

Passzív és aktív korrózió elleni védelem
 

Korrózió: kémiai vagy elektrokémiai folyamatok következtében 

létrejövő károsodás, mely a korróziós közeg és a szerkezeti anyag 

között zajlik le. 

Energia felszabadulással járó folyamat → megakadályozása 

energiát igényel. 

Acél: a korrózió az eredeti ásvány (érc) állapothoz közelítés 

Feltételei: 

• elektrolit: szabadon mozgó elektronokat tartalmazó oldat, 

amely vezeti az áramot 



• elektród: az elektrolit oldattal közvetlenül érintkező fémes 

vezető 

• fémes vezető: amely biztosítja az elektronok áramlását az 

elektródok között 

• elektromos áram jelenléte, potenciálkülönbség, anódos és 

katódos felület kialakulása 

Korróziót gyorsítja: 

• különböző fémes anyagok érintkezése 

• különböző szilárdságú részek az anyagon belül (különböző 

feszültség állapotok) 

• kóboráram (villamos, vasút)  

• elektrolit különböző szellőzöttsége 

Korrózió megjelenési formái: 

• egyenletes korrózió 

• bemaródásos korrózió 

• szövetszerkezeti korrózió (anyagon belüli egyenetlenség) 

• repedéses korrózió 

• berágódásos korrózió: mechanikai igénybevételnek kitett 

felületeken 

• réteges korrózió: eltérő szemcseszerkezetű anyag felületén 



Korrózió elleni védelem 

• korrózióálló anyagok használata: Cr, Ni 

• passzív korrózió elleni védelem: védőbevonat 

• aktív korrózió elleni védelem 

Passzív korrózió elleni védelem 

• felület tisztítása: oxidmentesítés (mechanikus, pácolás) , 

zsírtalanítás 

• korrózióálló fém bevonat: fémszórás, galvanizálás 

o tűzi horganyzás (Zn) 

• festék bevonat 

o mártás 

o szórás, elektrosztatikus szórás 

Csővezetékek passzív korrózió védelme 

o gyári PE bevonat, varrat környezet tekercselt védő 

bevonattal 

o tekercselt védő bevonat 

Aktív korrózió elleni védelem 

• segédanód : vasnál kevésbé nemes fém (Mg) segédanód 

fémhuzallal összekötve a védendő (acél) szerkezettel 



 az elektroliton áram folyik át, ami a segédanódból indul ki  

 (1…2 V) 

• a segédanód fogy, a védendő acél  nem 

• 

segédáram is kellhet az elektrolit áram fenntartásához
 

 

Elszámolási rendszer a magyar földgáz piacon 

Irányítja: földgáz rendszerirányító 

Technikai alapok: 

• átadókon mérő leolvasás minden gáznap kezdetén (reggel 6 óra) 

• felhasználói mérők távleolvasása 

• elosztók nominálása felhasználói csoportonként, gázátadónként, naponta 

Elszámolási időszakok 

 gáznap: ma 06 órától holnap 06 óráig 

 (gázhét) 

 gázhónap: elsején 06 órától köv. hónap elsején 06 óráig 

 gázév: október 1.-től október 1.-ig 

Egyensúly tartási rendszer a magyar földgáz piacon 

A magyar földgáz rendszeren napi egyensúly tartási kötelezettség van. 

 

Az egyensúly tartás elemei: 

 az adott napon a felhasználók által elfogyasztott földgázzal azonos gázmennyiséget 

kell a szállítóvezeték rendszerbe beadni. A rendelkezésre álló földgáz forrásokat 

szerződésekkel kell igazolni a rendszerirányító felé. 

 a felhasználó napi rugalmassági eszközt (opciós forrást és kapacitást) ajánlhat fel, 

 a rendszerirányító rendelkezhet a szállítóvezeték rendszerben lévő gáz 

rugalmasságával, 

 a felhasználók kiszolgálására igénybe vett rendszer kapacitások nem haladhatják meg 

a felhasználók részére szerződött kapacitásokat. A kapacitásokat a 

rendszerüzemeltetőkkel gázévenként kötött rendszerhasználati szerződések rögzítik. 

 Ha a tényleges gázfelhasználás több, mint amit a rendszerbe beadtak, akkor 

kiegyenlítő intézkedések szükségesek. A rendszerirányító intézkedései: 

- opciós gáz 

- szállítóvezetékben tárolt készlet 

- szállító tartalék gázforrása 

- pótlólagos forrás a hazai termelőtől vagy a tárolóból, 

- újranominálást rendelhet el a gáznapon belül, 

- megszakítást rendelhet el, vagy korlátozás elrendelését kezdeményezheti. 

Szerződött (órai) teljesítmény túllépés → pótdíj fizetés 

 

Nominálás 

Nominálás:   heti, napi gázigények megadása a rendszerirányítónak 

  felhasználónként (felhasználó csoportonként), gázátadónként 



  az adott időszakot megelőzően 

  rendszerirányító ellenőrzi a szerződött kapacitást 

Tolerancia: kevesebb, mint ± 14 % 

Nominálás: 

• gázátadó állomásonként 

• minden egyetemes szolgáltató és kereskedő 

• fogyasztási csoportonként: 

◦ mérő nélküli 

◦ profilos 

◦ távleolvasott 

◦ (elosztó saját felhasználása) 

◦ HMK (hálózati mérési különbözet) 

A szumma nominált mennyiséggel azonos forrás mennyiséget is meg kell nevezni az első 

nomináláskor. 

Allokálás 

A gáznap végén, reggel 6 órakor a szállítói engedélyes minden gázátadó állomáson leolvassa: 

az előző gáznapon kiadott összes gázmennyiséget, Nm
3
-re korrigálva és kWh-ban, és az 

előző napi átlag égéshőt. 

A gázátadó állomással érintett elosztói engedélyes feladata a napi gázmennyiség szétosztása 

az átadó állomásról ellátott kereskedők, ESZ és az elosztó között. 

- a mérő nélküli háztartási felhasználóknál a jogszabály szerint elszámolható napi 

mennyiség, 

- a profilos felhasználókra a profilos eljárással nominált napi mennyiség,(kártyás 

mérővel felszerelt felhasználók), 

- az elosztói engedélyes saját, mért felhasználása, 

- lopás, hálózatrongálás miatt kiszámlázott földgáz mennyiség, 

- az KP-n eladott vagy vásárolt gáz, 

- az elosztói engedélyes hálózati és mérési különbözete (HMK), az elszámolás 

maradékaként. 

Egyensúly tartás eszközei 

Az egyensúly tartás közreműködői: 

• Néhány nagyfogyasztó, akik földgáz ellátásukról közvetlenül, kereskedő 

közreműködése nélkül gondoskodnak. Ezek a fogyasztók:  maguk kötnek földgáz 

kereskedelmi szerződést a források biztosítására, vagy maguk importálnak földgázt, 

maguk kötik meg a kiszolgálásukhoz szükséges rendszerhasználati szerződéseket. 

• Rendszerüzemeltetők (tároló, szállító, elosztó): 

 kiszolgálják a kereskedőket és az egyetemes szolgáltatót, a szerződött  felhasználók 

 ellátására, saját fogyasztásukra földgázt vásárolnak és  ellátják saját fogyasztási 

 helyeiket, földgázt vásárolnak a saját hálózati és  mérési különbségük fedezésére. 

• Rendszerirányító: 

  koordinálja a napi egyensúly elemeket, 

  saját forrásokat rendel a rendszerbe, ha erre van szükség, 

  megszakítást, korlátozást kezdeményez tartós, vagy nagymértékű forrás hiány 

 esetén 

• Egyetemes szolgáltatók: 



  földgázt és kapacitást vásárolnak, 

  földgázt és kapacitást adnak el egyetemes szolgáltatásra jogosult   

  felhasználóknak. 

• Kereskedők: 

◦ földgázt és kapacitást vásárolnak, 

◦ földgázt és kapacitást adnak el végfelhasználóknak 

Az egyensúlyért a rendszerirányító felelős. 

Az egyensúlyhiányok kezelése 

Ha a tényleges fogyasztás meghaladja az előzetesen leadott (nominált) igényt, akkor: 

• szállítóvezetéki gázkészletből 

• opciós eladásra felajánlott gázból (kiegyensúlyozó gázt) 

• tárolói készletből legfeljebb 3 millió m
3
/nap többlet 

• hazai termelésből max. 1 millió m
3
/nap többlet 

Ha a tényleges fogyasztás nem éri el az előzetesen leadott (nominált) igényt: 

• szállítóvezetéki készlet emelése 

• másik kereskedő forrás hiánya kielégítésére 

Hálózati tartalék 

A szállítóvezetékben a megengedett üzemi nyomás tartomány kihasználásával mintegy 9 

millió m
3
 földgáz készlet mobilizálható. 

Megszakítás, korlátozás 

~30 megszakítható kapacitásra szerződött felhasználó, megszakítható kapacitás 3 millió 

m
3
/nap 

Korlátozás: 265/2009. (XII.1.) Korm. rendelet 

Korlátozás: felhasználók kategóriába sorolása 

1.kat. villamos termelő, második tüzelőanyaggal, kiállás 4 óra 

2.kat. 2500 m
3
/h feletti, kiállás 4 óra 

3.kat. 500-2500 m
3
/h közötti, kiállás 4 óra 

4.kat. 500 m
3
/h felett, kiállás 8 óra 

5.kat. 100-500 m
3
/h között, kiállás 8 óra 

6.kat. 100 m
3
/h felett, átadónként összegezve, kiállás 8 óra 

7.kat. II-VI. Kat. temperálásra, állag megóvásra 

8.kat. élelmiszeripar, lakosság 

Nem korlátozható: 

 lakosság 

 közellátás 

 környezeti károsodással jár a korl. 

 lakossági alapellátás 

Opció kezelés 

A napi egyensúly biztosításában a piac többi szereplője is részt vehet: minden szállíttató 

jogosult opciós gázt felajánlani a rendszerirányítónak, az egyensúlyozáshoz. Az opciós gáz 

ára, behívási és elszámolási rendje az ÜKSZ-ben van szabályozva. 

Opció kezelés 



A napi egyensúly biztosításában a piac többi szereplője is részt vehet: minden szállíttató 

jogosult opciós gázt felajánlani a rendszerirányítónak, az egyensúlyozáshoz. Az opciós gáz 

ára, behívási és elszámolási rendje az ÜKSZ-ben van szabályozva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélyfúrás, kútkiképzés 

Szénhidrogén termelés 

Földgáz előkészítés 
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Jogszabályok 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008.-évi XL. törvény 

végrehajtásáról 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági 

Szabályzatról 

6/2010. (VII.30) NFM rendelet a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról 

 

Mélyfúrás, kútkiképzés 

 
A 400 m-nél mélyebb kutak építését hívjuk mélyfúrásnak. 

A mélyfúrás célja a földben található ásványi nyersanyag felszínre hozása: kőolaj, földgáz, 

hévíz. 

A mélyfúrás tervezését megelőzi az érintett terület minél részletesebb geológiai és geofizikai 

vizsgálata, mindenek előtt a talaj szerkezetének megismerése. 

A méyfúrású kutak különböző földtani korú, anyagú, szemszerkezetű rétegeket harántolnak, 

amelyekben különböző hőmérséklet, és rétegnyomás uralkodik. A rétegek némelyike 

tartalmazhatja a mélyfúrás célját: a kitermelni tervezett szénhidrogént vagy termálvizet. A 

mélyfúrás feltárhat olyan szilárd ásvány rétegeket is, amelyek  később kitermelésre 

alkalmasak lesznek: szenet, érceket. 

  

A mélyfúrások a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartoznak. 

A mélyfúrások hatósági felügyeletét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

(bányahatóság) látja el. A bányahatóság engedélyezi és felügyeli a mélyfúrási tevékenységet.  

 

A 6/2010.(VII.30.) NFM számú rendelettel adták ki a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatot. 

A mélyfúrás kivitelezéséhez szükséges geológiai, műszaki-biztonsági adatokat és 

követelményeket geológiai-műszaki tervben kell meghatározni, amelyet a bányahatósággal 

jóvá kell hagyatni. A geo-műszaki tervnek tartalmazni kell: 

• a fúrás azonosító adatait (hely, koordináta, megnevezése, jellege, célja) 

• tervezett mélységét, szakaszait, várható rétegeket és réteg jellemzőket, 

• magfúrások helyét, 

• öblítés tervezett menetét, 

• béléscsövezés műszaki tartalmát, 

• a várható horogterheléseket, 

• a tervezett szerelvényezést és kútkiképzést 

• a cementezés tervét 

• béléscső zárásvizsgálatokat 

 

A mélyfúró vállalkozás alkalmassága 

• képzett és gyakorlott személyzet 

• a berendezés alkalmassági bizonyítványa 

◦ műszaki leírás, a használat kereteinek megadásával, 

◦ használati, karbantartási, szállítási utasítások, 



◦ villamos védelem bizonylatai, 

◦ a berendezés szilárdsági számításai, és a próbaterhelések dokumentumai, 

◦ korábbi szakértői vizsgálatok dokumentumai, 

◦ teherhordó elemek műbizonylatai vagy szakértői vizsgálati jelentések. 

 

Mélyfúrás helyének kijelölése 

A mélyfúrás helyét csak települések lakott területén kívül lehet kijelölni, ahol a fúrás 

környezeti hatásai (zaj, kivilágítás, gépjármű forgalom, iszap elfolyás, fúrótorony esetleges 

dőlése) a lakosokat nem zavarhatja. A fúróberendezéshez a szállítások céljára általában 

ideiglenes út is épül. 

 

Rétegnyomás, réteghőmérséklet 

A mélyfúrás tervezésekor számolni kell: 

• az adott mélységhez tartozó vízoszlop hidrosztatikus nyomásának 150 %-ával, 

• a mélységben 20 m-két 1 oC réteghőmérséklet emelkedéssel 

 

Felkészülés rendkívüli műveletekre 

A rendkívüli műveletekre az üzemeltetőnek utasítást kell készíteni, a műveleteket oktatni és 

gyakoroltatni kell. A rendkívüli műveleteket csak gyakorlott, írásban kijelölt személy 

irányíthatja. 

Rendkívüli műveletek szükségesek: 

a fúrószerszám megszorulásakor, 

a fúrólyuk nyugalmi állapota megbomlásakor, 

szénhidrogén lyukba áramlásakor, 

hévíz vagy szénhidrogén kitöréskor, 

természeti károsodáskor (viharkár, villámcsapás, árvíz), 

a fúróberendezés meghibásodásakor (kötél szakadás, fúrócső beszakadás, torony elmozdulás) 

 

Dokumentálás 

A mélyfúró berendezés állapotát, a telephelyet rendszeresen ellenőrizni kell. Az ellenőrzések 

tartalmát, gyakoriságát, az ellenőrző személyzetet írásos utasításban kell szabályozni. 

Rendszeresen ellenőrizni kell: 

 fúrótornyot, 

 emelőművet, 

 fékberendezést, 

 koronacsigasort 

 fúrókötelet 

 

A rotari fúrás technológiája 

Az öblítéses forgó fúrást rotari fúrásnak nevezzük. Megkülönböztetünk felszíni- vagy 

talpihajtású eljárást. A rotari fúrás legfontosabb elemei: 

• a fúrótorony, amely a fúrószár és a fúró emelését biztosítja, 

• a kőzetnek megfelelő, leghatékonyabb fúró, 

• a fúró minél nagyobb terheléssel és mérsékelt fordulatszámmal érjen el minél nagyobb 

kőzet aprító eredményt, 

• megfelelő öblítőközeg (lehetőleg kis sűrűségű, kis viszkozitású, kis szilárdanyag 

tartalmú plasztikus folyadék: a fúróiszap) keringetés, 

• a lyuktalp tisztítása minél nagyobb talpra koncentrált hidraulikus energiával 

A hatékony mélyfúráshoz szükséges: 



• megfelelő teherbírású fúrótorony vagy fúróárboc, 

• megfelelő teljesítményű gépi hajtás, 

• hatékon fúró, leggyakrabban három görgős marófejjel ellátott fúrófejet használnak, 

• kellő energiaközlést biztosító fúrószár, amely biztosítja a hidraulikus energia 

közvetítést és ugyanakkor megfelelően stabil ahhoz, hogy a fúrás ne ferdüljön el, 

• megfelelő fúró forgatási teljesítmény, 

• megfelelő öblítőfolyadék 

• a lyuk béléscsövezése 

 

A rotari fúrás lehet felszíni hajtású és talpi hajtású is. 

A fúróberendezés legfontosabb részei: 

- fúrótorony (négy lábon álló szerkezet), fúróárboc (két lábon álló szerkezet) drótkötél 

és csiga használattal alkalmas a fúró rudazat emelésére 

- meghajtó motorok: általában dízel motorok 

- emelőmű: olyan mechanikus vagy hidraulikus szerkezet, amely a gépi hajtás 

segítségével többszörös áttéten át a drótkötelet mozgatja  

- csigasor: a drótkötél áttételét jelenti az emelőmű és az öblítőfej között. A fúrótorony 

felső szintjén található.  

- fúró rudazat, fúrószár: körkeresztmetszetű acél cső, menetes csatlakozásokkal. Alsó 

vége a fúrófejhez csatlakozik, felső vége a forgatórúdhoz. A fúrócső szállítja a 

kúttalpra az öblítő folyadékot. A forgatórudazatban vannak nagyobb falvastagságú 

súlyosbító szálak is, a fúróra nehezedő nyomás fokozása érdekében. 

- forgatórúd: szögletes (négyzetes vagy hatszögletű cső, amely mindig a felszínen 

csatlakozik a fúrórúdhoz illetve az öblítőfejhez, a rudazathoz csatlakozó 

öblítőiszap betáplálást biztosító elforgatható szerelvényhez. 

- forgatóasztal: olyan horizontális befogó és forgató szerkezet, amely a szögletes 

forgatórudat  befogva forgatja az egész fúró rudazatot. Hajtását a fúrás 

hajtómotorja mechanikus áttétellel látja el. 

- fúró: a kúttalpon a fúrandó kőzet fúrását végzi és a fúróiszapot vezeti a kúttalpra.. 

Általában a kőzet típusától és a fúrási céltól függő kialakítású. A fúrás során első 

sorban görgős fúrókat használnak. 

- öblítőfej: a tömlőben érkező öblítő iszapot vezeti a forgó forgatószárba, forgó 

tömszelencével tömítve.  

- kitörésgátló: a kútszájon felszerelt olyan záró szerkezet, amely a béléscsőközt és a fúró 

rudazatot is tudja zárni váratlan kútkitörés esetén.  

A fúrószár elemei áttekinthetők a következő ábrán: 

 

 

A felszíni hajtás esetén a horizontálisan forgó hajtómű ún. forgatóasztal használatával a 

csőrudazaton viszi át a forgómozgást a lyuktalpon dolgozó fúróra. A talpi hajtás esetén az álló 

fúrószár alján elhelyezett hidraulikus fúróturbina vagy villamos motor forgatja a fúrót. 

Mindkét esetben hidraulikus (iszap öblítés) vagy pneumatikus (légöblítés) biztosítja a furadék 

felszínre hozását. 

 

A fúrás folyamata normál esetben 

A csigasorba befűzött fúrókötelet az öblítőfejhez kapcsolják. Az öblítőfejhez a forgatórúd 

csatlakozik, majd ennek alsó végéhez fúrórúd, alján a fúrófej. A forgatórudat a forgatóasztal 

forgatja. A forgatórudat a fúrás előrehaladtával folyamatosan engedik lejjebb, a fúrókötél és az 

emelőmű használatával. A fúrás megkezdésekor indítják az öblítőiszap áramot is: az 



öblítőiszap az öblítőfejen, forgatórúdon, fúrószáron és a fúrófejen át erős sugárban ömlik a 

kúttalpra. A fúrófejen kilépő iszap a fúrószár és a lyuk fala közötti gyűrűs térben áramlik 

vissza a felszínre. Ha a forgatórúd már a fúrt lyukba előrehaladt, akkor az utolsó fúrószárat 

megfogó szerszámmal a forgatóasztal felett rögzítik, és újabb fúrószárat toldanak be. Ezalatt 

az iszap besajtolása leáll. Visszakapcsolják a forgatórudat, és tovább folyik a lyuk mélyítése, 

állandó iszapáram mellett. A műveletek addig ismétlődnek, amíg a fúrórudazat hossza el nem 

éri a tervezett lyukmélységet.  

A kútból visszatérő fúróiszapot felfogják, szűrik, vizsgálják, kezelik. 

 

A fúrási műveletsor kiemelten fontos része az iszap kezelése. A fúróiszap feladata: 

• a talpon keletkező furadék felszínre szállítása 

• a kút hidraulikai egyensúlyának biztosítása 

• a kútfal stabilizálása (a béléscsövezésig) 

• a fúrási személyzet tájékoztatása a fúrt réteg jellemzőiről 

A rétegnyomás ellensúlyozására általában elegendő 1,10-1,40 (kg/liter) sűrűségű fúróiszap, de 

esetenként ennek lényeges emelése is szükséges lehet. A fúrás során a lehető legkisebb iszap 

sűrűségre kell törekedni, a fúrt rétegek megóvása érdekében. A fúróiszap összetétele a 

harántolt rétegektől függ. A fúrási iszapot áramlástani szempontból a plasztikus és szerkezeti 

viszkozitású folyadékok közé kell sorolni. 

A fúróiszap sűrűségének növelésére nehéz ásványokat (barit, hematit) használnak. A fúrás 

befejezése után az iszapot tovább szállítják a következő munkahelyre. 

A kútból visszatérő iszapot mechanikus szűrővel szűrik a kiszűrt furadékot állandóan 

vizsgálják, az éppen fúrt réteg jellemzőinek megállapítása céljából. Az iszapot a fúrási 

veszteség miatt rendszeresen pótolni kell.  

A fúrófejet cserélni kell, ha az adott réteg fúrására másik típusú fúrófej szükséges, de cserélni 

kell a fúrófej kopása miatt is. A fúrófej cseréléshez az egész fúró rudazatot ki kell emelni, 

majd a csere után újra építeni. A fúró csere alatt az iszap cirkulációja leáll. 

A kút falának biztosítására, a átfúrt rétegek elkülönítése és a fúrás biztonságának fenntartására 

a kútba szakaszonként acél béléscsövet építenek be. A béléscső szálakat menetes kötéssel 

toldják. A mélyfúrású kútba akár hat béléscső szakaszt is beépíthetnek, folyamatosan szűkülő 

átmérővel. A csökkenő átmérőjű béléscsövek általában a felszínről indulnak, és a kútszájon 

támaszkodnak, de esetenként a  kisebb átmérőjű, következő béléscső rakatot az előző béléscső 

alsó szakaszához rögzítik.  

A béléscső és a kútfal közti rést cementtel töltik fel. A cementet sűrű tejszerű oldatként 

sajtolják be a lezárt béléscsőbe úgy, hogy a kúttalpon a cementtej átforduljon, és a béléscső és 

a kútfaj közötti résen áramoljon fel a felszínig. Ha megkötött a cementezés, akkor az átfúrt 

rétegek közötti anyag átáramlás lehetősége megszűnik. A cementpalást rögzíti is a 

béléscsövet. 

A béléscsövet a megnyitásra tervezett rétegeknél ki kell lyukasztani. Erre leggyakrabban 

olyan szúrólánggal égő töltetsort használnak, amely a meghatározott mélységben begyújtva 

perforálja a béléscsövet.  

A termelésre előkészítés része a réteg kezelése. Szükséges lehet a kút környezetében a réteg 

átbocsátó képességének növelése a réteg vegyszeres kezelésével vagy robbantással. 

Ma már szinte mindennapos feladat a fúrás ferdítése, extrém esetekben a vízszintes fúrás is. A 

fúró rudazat hajlítható, azt szokták mondani, hogy egy egykilométeres fúrócsőre csomót lehet 

kötni. Ha a béléscsőbe olyan eltérítő közdarabot építenek be, amely a fúrófejet pár fokkal 

eltéríti a függőleges iránytól, akkor a fúrás már ferde irányba fog folytatódni. 

 

A mélyfúrások legtöbbje szénhidrogén kutatást, kitermelést céloz. A fúrás tervezésénél már 

lehet tudni, hogy gáz vagy nagynyomású folyadék (kőolaj, víz) a fúrt rétegekben előfordulhat-



e. A nagynyomású gáz, folyadék váratlan kitörése esetén a fúróberendezést, a személyzetet 

védeni kell, a kút mielőbbi lezárásával. A veszélyes rétegek átfúrása előtt a kútfejre biztonsági 

szerelvényt építenek be: kitörésgátlót. Ez a zárószerelvény alkalmas a kút lezárásra akkor is, 

ha a kitöréskor a kútban fúrószár van. A kitörésgátló két-háromszáz bar nyomást is képes 

kizárni.  

 

Mélyfúrási anomáliák 

Magfúrás 

A fúrt rétegek anyagának megismerésére időnként magmintát vesznek. A magmintát hengeres, 

éles peremmel rendelkező cső forgatásával vágják ki a rétegből. A mintavevő csőbe kerülő 

anyagot a cső belső felületének kialakítása fogja meg a csőből kicsúszás megelőzésére. Az 

egész mintavevő rakatot kiemelik és a felszínen kiürítik belőle a fúrt magot. 

Kanalazás 

Előfordul, hogy az iszapáram nem tudja magával hozni a talpon keletkezett furadékot. Ekkor 

kiemelik a fúró rudazatot, és speciális, az alsó végén markoló kanállal ellátott csövet 

bocsátanak a talpra. A kanalazó csövet forgatják, emelgetik, ezzel a talpon összegyűlt furadék 

a kanálba áramlik. A kanalat a felszínen kiöntik.  

Fúrórudazat szorulása 

A fúrórudazat a kút falának omlásakor szokott megszorulni. Ez az omlás a kút bármely 

szakaszán előfordulhat. A rudazattal a fúrási művelet lehetetlenné vélik. A rudazatot le-fel 

mozgatással, iszap cserével próbálják meg kiszabadítani. 

Gázok megjelenése a fúróiszapban 

A gázok megjelenése arra figyelmeztet, hogy a kút talpán a rétegnyomás meghaladja a 

fúróiszap hidrosztatikus nyomást, és a rétegből gáz lép be a fúrófolyadékba. Ekkor a fúróiszap 

sűrűségének növelésével visszaállítható a rétegnyomás-iszapnyomás egyensúly. 

Iszapvesztés 

Ha a fúrt réteg iszapot nyel el, akkor a fúrt réteg nyomása alacsonyabb mint a fúróiszap 

hidrosztatikus nyomása. Az iszap rétegbe áramlását meg kell akadályozni, a fúróiszap 

sűrűségének csökkentésével. 

 

Hazai viszonylatban különleges mélyfúrás volt a makói mélyfúrás. A fúrást nem 

hagyományos szénhidrogén készlet kutatására indították, kísérleti jelleggel. Az amerikai nem 

hagyományos szénhidrogén kutatások 1000-1500 méter mélységű rétegeket céloznak meg, 

ahol a rétegnyomás és a réteg hőmérséklet viszonylag egyszerű technikával kezelhető. A 

makói kutatás nagy mélységben, magas hőmérséklet mellett inkább a különleges mélyfúrási 

és termelési kísérlet kategóriájába tartozik. 

A makói medencében nem hagyományos szénhidrogén kutatás céljából mélyítettek kutat. 

A makói fúrás jellemzői:  

• 6000 m mélység, 

• 300 oC feletti hőmérséklet 

• 600 bar feletti rétegnyomás 

• rétegrepesztés 1020 bar nyomással 

• nem konvencionális földgáz termelési kísérlet 

 

Szénhidrogén termelés 

 

A 2/2010. (I.14.) KHEM rendelettel adták ki a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági 

Szabályzatot. 

 



A szénhidrogén telepek jellemzői: 

• 1000...4000 méter mélységben találhatók, 

• üledékes kőzetben, amelyet általában felülről gáz- és vízzáró réteg határol, 

• a rétegnyomás a réteg mélységhez tartozó hidrostatikus nyomás 1,0-1,5-szöröse 

• a réteghőmérséklet 100..300 oC 

• a rétegben kőolaj, földgáz és víz is található, sűrűség szerint rétegezve. 

 

A szénhidrogén telepek leművelésére a mezőben több termelő kutat építenek ki, egyes kutakat 

több réteg termelésére képezik ki. A szénhidrogén telep művelése során utólag is mélyítenek 

még kutakat. 

 

 

Kőolaj termelés 

A kőolaj lelőhelyeket hagyományos (konvencionális) és nem hagyományos (nem 

konvencionális) csoportokba osztjuk, a lelőhely geológiai és műszaki jellemzői alapján. 

Konvencionális kőolaj lelőhely: 

• üledékes kőzet, felette záró réteg 

• porozitás: 1...30 %  (max. porozitás: 32 %) 

• permeabilitás: 0,05...1 mD 

• kőolaj, földgáz és víz együttes jelenléte a rétegben 

• esetenként több szénhidrogén telep egymás felett 

 

Nem konvencionális földgáz lelőhely: 

• tömör kőzet 

• porozitás: <1 % 

• permeabilitás: <0,1 mD 

• Magyarországon 4000 m alatt 

A konvencionális lelőhelyekre a porózus tároló kőzet és a jó permeabilitás a jellemző. A 

pórusokban lévő kőolaj egy része a rétegnyomás csökkenés hatására a pórusok közötti 

csatornákon át a kisebb nyomású réteg felé áramlik. A kőolaj összetételétől és a kőzet 

hőmérsékletétől függően a pórusokban különböző kőolaj mennyiség a pórus falára tapadva 

bennmarad. 

A nem konvencionális kőolaj lelőhelyeket a kis porozitás és nagyon kis permeabilitás 

jellemzi, tulajdonképpen zárt pórusokban található az olaj. A pórusokat fel kell törni, és 

áramlási csatornát kell kialakítani a kőolaj áramlása elősegítésére. A kőzet átalakítása 

rétegrepesztéssel történik. A rétegrepesztés lehet hidraulikus és lehet robbantás is. 

A kőolaj kitermelése a mélyfúrású kútba telepített termelőcsövön keresztül folyik. Lehetséges 

több termelő réteg megnyitása is egy kútban.  

• termelőcsövön át, több réteg megnyitása 

• felszálló termelésről beszélünk, ha a rétegnyomás elegendő nagy ahhoz, hogy a 

kútszájon a kőolaj még nyomással lépjen ki. 

• ha a felszálló termeléshez nem elegendő a rétegnyomás, akkor termelési módok: 

◦  mélyszivattyúval: a kút megfelelő szakaszában hagyományos dugattyús 

szivattyúval szívják a kőolajat. A felszínen a forgó-alterrnáló mozgást végző 

himbákat láthatjuk. 

◦ segédgázos termelés: a kút kőolaj oszlopába megfelelő mélységben földgázt 

nyomnak be. A felszálló földgáz buborékok lecsökkentik a kőolaj oszlop 



hidrosztatikus nyomását, és a kúttalp (réteg) nyomása megemeli a gázos 

folyadékoszlopot. 

◦ talpi szivattyú beépítéssel. 

• A kimerülőben lévő kőolaj telepeken alkalmaznak réteghajtás eljárásokat. A kőolaj 

réteg nyomásának pótlására és a réteg átmosására használnak: 

◦ földgáz hajtást 

◦ szén-dioxid hajtást 

◦ oldószeres hajtást 

◦ égetést 

◦ baktériumos hajtást 

 

A kőolaj termelő mezőben lévő kutak termelvényét gyűjtőállomásokra vezetik, ahol a kőolaj 

előkezelés folyik: földgáz, víz, szilárd szennyeződés leválasztása. 

 

Kőolaj típusok: paraffin bázisú, naftén bázisú, aszfalténes, intermediat 

Kereskedelmi standard kőolaj típusok: Ural, Brent, Dubai Light, Bonny Light,  

     West Texas Intermediate (WTI) 

 

 

Földgáz termelés 

A földgáz molekulák a tároló kőzet pórusaiban helyezkednek el. A földgáz egy része a 

pórusok közötti kis csatornákon át tud közlekedni, a kisebb nyomású helyek felé. A földgáz 

viszonylag jelentős része (a pórusszerkezettől függő mértékben) a pórusok falához tapad, és a 

nyomáskülönbség hatására sem mozdul el. A réteg teljes földgáz készletét geológiai 

készletnek hívjuk, a kitermelhető hányadot ipari készletnek. 

 

Konvencionális földgáz lelőhely: 

• üledékes kőzet, felette gázzáró réteg 

• porozitás: 1...30 %  (max. porozitás: 32 %) 

• permeabilitás: 0,05...1 mD 

• kőolaj, földgáz és víz együttes jelenléte 

• esetenként több szénhidrogén telep egymás felett 

• Magyarországon 4000 m felett 

 

Nem konvencionális földgáz lelőhely: 

• tömör kőzet 

• porozitás: <1 % 

• permeabilitás: <0,1 mD 

• Magyarországon 4000 m alatt 

Európában különleges gáztelepnek számítanak a Dunántúlon található szén-dioxid telepek, 

ahol     99 tf % szén-dioxidot termelnek. 

A gáztelepet megcsapoló kút általában több, teleszkóposan növekvő hosszúságú és 

cementpalásttal körülvett acélcső, amit béléscsőnek hívnak. A legbelső csőrakatot 

termelőcsőnek hívják, amelynek belső átmérője általában 100...160 mm. A béléscsövek és a 

termelőcső nagy szilárdságú, melegen vont, varrat nélküli acél csövek, amelyeket menetes 

kötéssel toldják. 

Egy gázkúton át több réteg is termelhető úgy, hogy a gázok nem keverednek. Az egyes 

rétegeket a kút alján tömítőszerszámok választják el. A béléscsövek a felszínen béléscsőfejhez 



csatlakoznak, a termelőcsövet termelőcső fejhez kapcsolják. A felszíni szerelvények a 

kútfejen a „karácsonyfát” alkotják. A kútfej szerelvényen minden gázáram külön zárható, és 

általában távzárható is. A kútfej szerelvény ellenáll a kútnál bármikor fellépő nyomásnak. 

 

A kút hozamát kútfúvókával szabályozzák. 

Ha a kút termelvénye korrozív, akkor a kútszerkezet megóvására a gázáramba (akár már a 

kúttalpon is) inhibitáló folyadékot kell adagolni, a kútfej szerelvényeket pedig 

rozsdamentes/ötvözött acélból kell készíteni. 

A gázmezők alatt általában rétegvíz található. Ez a víz a kitermelt gáz helyébe lép. 

Egy gázmező művelésekor több gázkút is üzemelhet. A kutak üzemét úgy állítják össze, hogy 

termelt rétegben a rétegvíz minél később zárja el az egyes kutak gázáramát. 

Az egyes kutak termelvényét a termelő mezőn gyűjtőállomáshoz vezetik ahol a földgáz 

előkezelése (víz, szilárd hordalék, nehezebb szénhidrogén, korrozív komponens leválasztása) 

kerül sorra. Az előkezelt nyersgáz vezetéken át a gázelőkészítő üzembe érkezik. 

Ugyanez az eljárás a föld alatti tárolók kitárolási rendszerénél is. 

 

Földgáz előkészítés 

A kitermelt földgáz vagy a föld alatti tárolóból kivett földgáz olyan összetevőket tartalmazhat, 

amely a gáz távvezetéki szállítását akadályozhatja. A nyers földgáz előkészítés célja: 

• leválasztani mindazokat az összetevőket, amelyek a szállítás és felhasználás során 

cseppfolyósodhatnak, vagy szilárd halmazállapotra válthatnak, korróziós hatásuk van, 

az égést hátrányosan befolyásolhatják 

• olyan anyagok adagolása a földgázhoz, amelyek a biztonságos használatot elősegítik 

(szagosítás), vagy a földgáz hidrátképződését megakadályozzák (alkoholok, glikolok), 

vagy a gáz korrozív hatását csökkentik (inhibitorok) 

• az értékesebb komponensek leválasztása: propán, bután, pentán+, stabil gazolin. 

 

Földgáz előkészítés szokásos műveletei:  

• szilárd szennyezők leválasztása, 

• kondenzátum kivonása, 

• víz kivonása,  

• szén-dioxid eltávolítása,  

• kéntelenítés, 

• nitrogén kivonás, 

• nehezebb szénhidrogén kivonása, propán és bután szétválasztás  

Az egyes tisztítási fokozatok között komprimálás, hűtés lehetséges. 

A magyar földgáz termelésnél nem jelentkezik higany, de külföldön előfordul. A higanyt is ki 

kell vonni a földgázból. 

Földgáz előkészítési eljárások: 

• Mechanikus tisztítás 

Szilárd szennyeződések (réteghomok, rozsda) leválasztására hagyományos, kerámia betétes 

szűrőket alkalmaznak. 

• Folyadék és gáz szétválasztása: szeparátorokban. 

A szeparátor változatos alakú és térfogatú tartály, amelyben a gáz és a folyadék 

szétválasztását mechanikus, ütköző elemek segítik elő. A szeparátorból a gázt és a 

folyadéko(ka)t külön vezetik el. 

A szeparátorba a folyadék-gáz elegyet fúvókán keresztül, lényeges nyomáseséssel adják be. 

Az expanzió hatására az elegy lehűl, a gáz adott hőmérsékleten cseppfolyósodó komponensei 

is folyadékként válnak ki. A folyadékot és a gázt mechanikusan választják szét. Ha a gáz 



nyomását nem használják fel az elegy expanziós hűtésére, akkor a szeparátort külső hűtéssel 

lehet ellátni. 

A szeparátor alkalmas a nehezebb szénhidrogén és a víz leválasztására is. 

• Kompressziós eljárás 

Egy vagy több fokozatban a gáz-folyadék elegyet komprimálják, hűtik és szeparálják. 

• Abszorpciós eljárás 

Az eljárás lényege az, hogy a kompressziós eljárással előkészíttet gázt tányérokkal felszerelt 

toronyba alulról adnak be, miközben a toronytetején a tányérokra elnyelő mosófolyadék 

áramlik. A tányérról tányérra lefelé áramló elnyelő folyadék meghatározott szénhidrogén 

komponenseket nyel el. A szénhidrogénnel feldúsult mosófolyadékot általában kimelegítéssel 

választják szét szénhidrogénre és mosófolyadékra. Ezt az eljárást alkalmazzák a szén-dioxid 

kivonására is. 

• Adszorpciós eljárás 

Az abszorpciós eljárás kiegészítése: aktívszenes vagy szilikagéles szűrés. Használnak még 

további adszorbenseket is: aktivált aluminátokat, floritot, és molekulaszűrőket is. Az eljárás 

szakaszos, meghatározott ideig áramlik át a gáz az aktívszenes szűrő betéten, majd a betétet 

regenerálni kell, általában gőzzel. A regenerálás alatt másik szűrő(k) tisztítják a gázt. A 

regenerálás során választják le a nehezebb szénhidrogént a szűrőbetétből. 

• Mélyhűtéses eljárás 

A földgázban található nagyobb szénatomszámú, cseppfolyósítható szénhidrogének 

leválasztására szolgál. Az eljárás a kompressziós eljárásból fejlődött ki. A gázelegy 

komprimálása és expandáltatása után még további hűtéssel segítik elő a nehezebb 

szénhidrogén gőzök cseppfolyósodását és leválasztását. 

 

A földgáz előkészítése után a távvezetéki szállításhoz szükséges nyomást 

turbokompresszorokkal állítják be. 
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Propán-bután gáz ellátás 

 

Jogszabályok 

 

327/2019. (XII.20.) Korm. rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek 

 elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának és átfejtéséről, 

 valamint hatósági felügyeletéről 

23/2006. (II.3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó 

nyomástartó  berendezések hatósági felügyeletéről 

8/2010. (VIII.6.) NFM rendelet a propán-bután töltő- és tároló üzemek 

Biztonsági  Szabályzatáról 

35/2014. (XI.19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések 

 üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, biztonsági követelményekről és a 

 Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 

20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a fogyasztónál elhelyezett cseppfolyós propán-

 butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-

 butángáz Tartályok Biztonsági szabályzatáról 

29/2004. (VIII.3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések 

biztonsági  követelményeiről 

3/2020. (I.13.) ITM rendelet  a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 

berendezésekre,  a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai 

rendszerekre és a  gáztárolókra vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról és a 

műszaki- biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez 

szükséges szakmai  képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen 

munkakörben foglalkoztatottak  időszakos továbbképzésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 16/2018. (IX.11.)  ITM rendelet módosításáról 

 

Az anyag a jogszabályok kivonatait tartalmazza. 

 

A metán, propán és bután jellemzői 

 

 metán propán bután 

Sűrűség kg/Nm3 0,72 1,83 2,48 

Moláris tömeg g/mol 16,04 44,1 58,12 

Égéshő kWh/Nm3 11,09 28,35 36,89 

Fűtőérték kWh/Nm3 9,99 26,11 34,08 

Lánghőmérséklet oC 1950 3020 2670 

Relatív gázsűrűség 0,55 1,56 2,09 



Égési levegő szükséglet m3/m3 9,52 23,81 30,95 

Gyulladási hőmérséklet oC 650-750 530-588 490-570 

Alsó gyull. koncentráció tf% 4,36 2,05 1,68 

Felső gyull. koncentráció tf% 15,53 11,38 10,3 

Láng terjedési seb. cm/sec 35 40 37 

 

 

Forráspont (oC) 

 metán -161,6 

 propán   -42,1 

 bután        0 

 

Ki kell emelni a propán és a bután fizikai és tüzeléstechnikai jellemzői közül a 

gázok sűrűségét:  

• mindkét gáz a levegőnél nehezebb 

• a levegőben nehezen hígul 

• a nyugalomban lévő propán-bután gázkeverékben a két szénhidrogén 

sűrűség szerinti szétválására számolni kell 

• alsó robbanási koncentráció határa alacsonyabb, mint a metáné 

 

A közforgalmazásra kerülő propán-bután gázkeverék általában 40...60 tf % 

propánt tartalmaz. 

 

PB-gáz ellátás Magyarországon 

 

      PB-gáz forgalom (2018) 

 import   461 ezer tonna 

 export      96 ezer tonna 

 végső felhasználás 492 ezer tonna 

  lakosság   68 ezer tonna 

  vegyipar   88 ezer tonna 

  közlekedés   24 ezer tonna 

 

Lakossági és közületi PB-gáz ellátási formák és forgalom (tonna) 

 

 palack tartály autógáz összesen 

2014 67955 71088 25232 164275 

2015 70629 60271 25071 155971 

2016 72480 69616 23619 165715 

2017 73590 58473 21784 153847 



2018 73255 52943 20057 146255 

2019 71854 61970 17924 151748 

 

Ipari PB-gáz felhasználás (tartályos)  

2019-ben 350 ezer tonna: 

• aerosol palackok töltése 

• telephelyi targonca hajtás 

• hegesztés, lángvágás 

• üveg, kerámia gyártás 

• szintetikus gáz előállítás 

• vegyipari alapanyag 

• aszfalt keverő telep 

• termény szárítás 

 

15 településen van PB elosztó hálózat: 

 tartály, elgőzölögtető 

 hálózati nyomás: 50 mbar 

 felhasználók száma (2018) 1254 

 PB fogyasztás     362 tonna 

 elosztóhálózat       99 km 

 

 

 

327/2019. (XII.20.) Korm. rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek 

 elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának és átfejtéséről, 

 valamint hatósági felügyeletéről 

 

A rendelet hatálya: 

• propán, bután és elegye belföldi forgalmazása palackban vagy tartályban 

• nem tartozik a rendelet hatálya alá az egyszer használatos palack 

• a 2 liternél kisebb palackokra is érvényes 

Hatósági felügyelet: 

• Fogyasztóvédelem  

• Bányafelügyelet (MBFSZ): PB-gáz töltőtelepek, gázpalack időszakos 

ellenőrzése, PB-gáz forgalmazás a kiskereskedelmet kivéve 

 

Turista palack töltés 

 Általában PB palack csere telepeken 

 Töltő berendezés: 

• technológiai utasítás 

• hitelesített mérleg 



• munkavédelmi szakértő által készített munkahelyi kockázatértékelés 

• átfejtő berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálat dokumentum 

 Töltő személyzet: 

• nagykorú 

• PB cseretelep kezelői vizsga 

• PB gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsga 

• tűzvédelmi szakvizsga 

• technológiai utasítás ismerete 

• hitelesített mérleg 

 

PB gázforgalmazó (cseretelep kezelő, tartály töltő) 

• jogi személyiségű társaság 

• cégjegyzékben a PB forgalmazás szerepel 

• képzett személyzet 

• üzletszabályzat 

• 300 millió Ft fedezetű felelősségbiztosítás 

• tanúsított minőségbiztosítási rendszer 

• telephely 

• éves forgalom 6%-ra vonatkozó töltő kapacitás szerződés 

• éves forgalom 5% saját palack 

• tartályos PB forgalmazó: 2 db min. 5 tonna szállítójármű 

• tartályos ellátó: ellátási szerződés a gázkiskereskedővel és a fogyasztókkal 

 

Hatósági felügyelet 

• engedélyezés: területi bányakapitányság 

• telephelyre, eszközök használatára legalább egyéves szerződés 

• rendszeres ellenőrzés  

 

Fogyasztói érdekvédelem 

• a gázpalack veszélyességi címkével, szelepzáró fólia, zárt vakanya, zárt 

szelep 

• 3 liter felett védősapka vagy védőkosár 

• a palack a fogyasztó tulajdona 

• a cserehelyen tömítőanyag árusítása 

• a cserehelyen írásos tájékoztatók 

• tartályos ellátásra szerződés 

• töltés után zárófólia a tartály zárószerelvényére 

• gázforgalmazó bizományosi ügynök: tűzoltósághoz bejelenteni 

 

 

 



 

8/2010.(VIII.6.) NFM rendelet a propán-bután töltő- és tároló üzemek 

Biztonsági Szabályzatáról 

 

Műszaki-biztonsági irányítási rendszer 

A töltőtelep üzemeltetőjének a tervezésre, a létesítésre, az üzemeltetésre, a 

karbantartásra, a felújításra, valamint az elbontásra, és a felhagyásra kiterjedő 

műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie. 

A bányafelügyelet hatósági felügyeleti jogkörében felügyeli az engedélyes 

műszaki-biztonsági irányítási rendszerét. 

 

Biztonsági övezet 

A töltőtelep építményei körül legalább 15 m széles biztonsági övezetet kell 

biztosítani. A biztonsági övezet a telekhatáron túl nem nyúlhat. 

A biztonsági övezeten belül tilos: 

•  az építési tevékenység,  

•  a tűzrakás, illetve anyagok égetése, 

•  külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység, 

• a robbantási tevékenység, 

• anyagok elhelyezése, tárolása, 

• halastó, víztározó, zagytér létesítése, 

• fák, bokrok, cserjék, szőlő, más fás szárú növény ültetése, 

• a töltőtelep talajszintjénél mélyebb terepszint kialakítása. 

A töltőtelepek besorolása 

„A1” kategóriájú az a töltőtelep, melynek gáztárolási kapacitása nagyobb, mint 

200 t és palacktöltési tevékenység is folyik, 

„A2” kategóriájú az a töltőtelep, melynek gáztárolási kapacitása kisebb, mint 

200 t és palacktöltési tevékenység is folyik, 

„B1” kategóriájú az a töltőtelep, melynek gáztárolási kapacitása nagyobb, mint 

200 t és ahol csak szabadtéri mobil palacktöltőt üzemeltetnek, 

„B2” kategóriájú az a töltőtelep, melynek gáztárolási kapacitása kisebb, mint 

200 t és ahol palacktöltési tevékenység nem folyik. 

Általános telepítési követelmények 

A töltőtelep helyét lehetőleg külterületen kell kijelölni. 

Telepítési távolságok a tárolótartály-palásttól mérve m-ben 

 

  A B C D E F G H 



1. 

Védendő létesítmény 

V=Tárolókapacitás Egyéb 

gáztechnikai 

építmény 
300 m3-ig 

V<300 m3 

1000 m3-ig 

V<1000 m3 

1000 m3 felett 

V>1000 m3 

2. Besorolási kategória A2 B2 A1 B1 A1 B1  

3. Lakóterület 75 50 120 90 150 120 75 

4. Vasúti forgalmi vágány 75 50 100 75 150 100 50 

5. Vasúti ipar vágány 50 30 75 50 100 75 30 

6. Közlekedési utak 30 30 75 75 100 75 50 

 

A töltőtelep és létesítményeinek telepítési távolságát úgy kell kijelölni, hogy 

azok a környezetet és egymást ne veszélyeztessék, a kezelő, a karbantartó és 

hibaelhárító személyzet közlekedése, valamint a rakodógépek és a közúti 

gépjárművek mozgása, továbbá a vasúti kocsik mozgatása minden esetben 

biztosítható legyen. 

A telepítési távolságok meghatározásakor figyelemmel kell lenni a töltőtelepen 

belüli egyes létesítmények, nyomástartó és más berendezések, rendszerek 

biztonsági övezetére, a robbanásveszélyes zónák terjedelmére, a tűzvédelmi 

előírások és a sajátos műszaki építmények védőtávolságaira. 

A töltőtelep területén a létesítmények elhelyezésénél figyelembe kell venni az 

uralkodó légáramlat irányát. A megfelelő átszellőztetés biztosítása érdekében az 

üzemi létesítmények az ingatlan alapterületének legfeljebb 50%-át vehetik 

igénybe. 

Tárolótartályok telepítése 

Cseppfolyósított pébégáz tárolására földalatti, föld feletti, valamint földdel 

takart tárolótartály alkalmazható. Fekvőhengeres és gömb tartályokat 

használnak, acél anyagból. 

A föld feletti tárolótartályok közelében a legnagyobb tartály térfogatának 

megfelelő felfogó teret kell kialakítani, amelybe a cseppfolyós gáz 

összegyűjthető. Földdel takart tartályok alkalmazása esetén a felfogó tér 

megépítését mellőzni lehet. 

A tartályt el kell látni: 

• biztonsági szeleppel és azt lefúvató csőtoldattal   

• folyamatos szintmérővel  

• hőmérővel 

• vész-szintjelző berendezéssel  

 

A tárolótartály első elzáró szerelvényét közvetlenül a tartálycsonkon kell 

elhelyezni.  

A pébégáz visszafejtésének lehetőségét biztosítani kell 



Technológiai csővezetékek elhelyezése 

A technológiai csővezetéket:  

- a föld felszíne felett kell elhelyezni, 

- úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy káros vagy veszélyes mértékű 

elmozdulás ne következhessen be, 

- anyagát legalább –20 C°-os mértékadó hőmérsékletre kell megválasztani. 

- a szerelvények könnyen megközelíthetőek legyenek,  

- oldható kötés csak szerelvényeknél, mérőelemeknél, és a karbantartáshoz 

szükséges helyeken alkalmazható. 

- a csővezetékek tartószerkezeteit  szilárdságilag is méretezni kell. 

- folyadékot szállító technológiai csővezeték minden bezárható 

csőszakaszába  nyomáshatároló elemet kell beépíteni,  

- technológiai csővezeték szerelvénye nyílászáró szerkezet, és közlekedési 

út felett nem helyezhető el. 

- biztosítani kell a technológiai csővezeték légtelenítését és leüríthetőségét. 

 

Szivattyúk és kompresszorok 

A szivattyú- és kompresszortér csőrendszerénél:  

• biztosítani kell a kondenzátumok leválasztását  

• a rezgések megakadályozása miatt flexibilis átmenetet kell beépíteni 

• a kompresszort és a technológiai csővezeték rendszert az engedélyezettnél 

nagyobb nyomás ellen védeni kell 

• a gázkompresszort légtelenítő szeleppel kell ellátni 

• a kompresszor és szivattyú elé szűrőt kell beépíteni 

• a szivattyú, illetve gázkompresszor szívó- és nyomóoldalán elzáró 

szerelvényt kell beépíteni. A szivattyú nyomóoldali elzáró szerelvénye 

után a visszaáramlás megakadályozásáról gondoskodni kell. 

Villamos berendezések 

A villamos berendezések telepítése: 

• érintésvédelem  

• robbanás elleni védelem 

• villámvédelem 

• másodlagos túlfeszültség elleni védelem  

• statikus feltöltődés elleni védelem 

Az automatikus működésű villamos berendezéseket kézi működtetésű biztonsági 

vészkapcsolóval kell ellátni. 

A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes zónák: 

• a töltőterem teljes belső tere 



• a palacklefejtő helyiség teljes belső tere 

• a szivattyúk és kompresszorok környezete 3,0 m-es gömbalakban  

• a vasúti és közúti tartálykocsi csatlakoztatási pontja 3,0 m-es 

gömbalakban. 

A tűz- és robbanásveszélyes zónák: 

• a szivattyúk és kompresszorok környezete 8,0 m-es övezet határig, 5,0 m 

magasságig 

• a vasúti és közúti tartálykocsi csatlakoztatási pontja 8,0 m-es övezet 

határig 5,0 m magasságig 

• a tárolótartályok 5,0 m-es övezete 5,0 m magasságig 

• szabadtéri technológiai csővezeték esetén annak 2,0 m-es övezete minden 

irányban 

• a töltőterem és palacklefejtő helyiség nyílászáróinak 5,0 m-es övezete 

vízszintesen és 3,0 m függőlegesen 

• a teljes palacktároló tér. 

Közúti és vasúti tartálykocsi töltő- és lefejtő helyek kialakítása 

A töltést és a lefejtést zárt rendszerben kell végezni.  

A tartálykocsi és a tárolótartály folyadék- és gázfázisú tereit össze kell kötni. 

A folyadék- és gázfázisú vezetékbe kézi működtetésű záró szerelvényt és 

nyomásmérőt kell beépíteni.  

Palacktöltő hely 

A töltőhelyiség:  

• I. tűzállósági fokozatú legyen  

• könnyűszerkezetes kialakítással 

• legalább 4 m-es belmagassággal 

• falfelületén hasadó-nyíló felületet kell kialakítani 

• az épület villámvédelemmel legyen ellátva 

• töltőhelyiség padozata statikus feltöltődést nem okozó, szikramentes 

anyagú legyen 

• két egymással szemben lévő oldalán legyen kijárata 

• töltőhelyiség alatt egyéb építmény nem létesíthető. 

 

A töltőhelyiségből nem technológiai célú helyiség csak légzsilip 

közbeiktatásával nyílhat, melynek padlószintje legalább 0, 2 m-rel legyen 

magasabban, mint a töltőhelyiségé. 

 

A töltő- és a gáztechnológia helyiségeibe pébégáz koncentrációmérő és 

jelzőberendezést kell beépíteni: 

• fény vagy hang jeladó egysége legyen 



• képes legyen a helyiséget áramtalanítani 

Hegesztési követelmények 

A technológiai rendszer hegesztéséhez:  

• üzemi utasítást kell kidolgozni 

• a hegesztési tevékenység irányításával és ellenőrzésével hegesztési 

szakembert kell megbízni 

• technológiai csővezetéken hegesztést csak az alkalmazott hegesztési 

eljárásra érvényes minősítéssel rendelkező hegesztő végezhet. 

• a hegesztési varratokat a varratoktól mért 100 mm-es sávon belül 

azonosító jelöléssel kell ellátni 

• a hegesztési varratok vizsgálatát csak erre jogosult szervezet végezheti.  

A technológiai csővezeték és minden gáztöltetű nyomástartó berendezés 

hegesztési varratainak 100%-át roncsolásmentes vizsgálattal ellenőrizni kell. 

Nyomáspróbák 

A technológiai berendezésen szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát kell tartani. 

A nyomáspróba megfelelőségi követelményeit a nyomáspróba tervben kell 

előírni. 

Villamos berendezések 

Használatbavétel előtt a villamos berendezések szerelését feljogosított független 

szervezettel ellenőriztetni kell 

a) az érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi méréseket, 

b) a gyújtószikramentes külső áramkörök mérésekkel megállapított RLC 

értékeit, 

c) a mérő-, szabályozó körök, rendszerek hitelesítési és beállítási méréseit, 

d) az erősáramú berendezések védelmi beállításait, 

e) a vezérlő reteszelő rendszerek működési próbáit, 

f) az aktív korrózióvédelmi rendszer méréssel meghatározott beállítási értékeit, 

és 

g) a távközlő rendszer üzemképes működését bizonyító dokumentumokat. 

Nyilvántartások 

Nyilvántartást kell vezetni: 

• a nyomástartó edényekről, 

• a gépekről és gépi berendezésekről, 

• a gázkoncentráció mérő műszerekről, 

• a távadós, illetve regisztráló műszerekről, 

• a biztonsági szelepekről, 

• a technológiai berendezések meghibásodásáról és üzemzavarairól, 



javításának, karbantartásának időpontjáról és jellegéről, 

• az előírt ellenőrző mérések elvégzéséről, 

• a technológiai berendezések és csővezetékek nyomáspróbáiról. 

 

 

 

35/2014. (XI.19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések 

 üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, biztonsági követelményekről és a 

 Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 

 

A szabályzat alá csak a 2 – 150 liter térfogatú palackok tartoznak 

A propán-bután gázpalack a felhasználó tulajdonában van. 

A palack időszakos hatósági vizsgálatát a palacktöltő cég intézi. 

A propán-butángáz forgalmazására alkalmazott palackok jellemzői: 

• alumínium, alumínium ötvözet, acél anyagúak 

• egyedi gyártási száma van 

• tárasúlya az azonosító táblán szerepel 

• tízévenként külső-belső szerkezetvizsgálat, nyomáspróba, azonosítás 

• tartozéka szelep, szelepvédő kosár vagy sapka, gáztömör vakanya a szelep 

menetes csatlakozó csonkján 

A palack időszakos vizsgálata a fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki-

biztonsági feladatkörben eljáró szervezete felügyeletével folyik. 

 

Tartályos gázellátás 

 

Az országban mintegy 50 ezer tartályos PB-gáz felhasználó van. A gázellátó 

rendszerek családi házak, hétvégi házak, közületek, ipari felhasználók igényeit 

elégítik ki. 

A gázellátás minden eleme a felhasználó ingatlanán kerül elhelyezésre, és a 

felhasználó tulajdonát képezi. (Vannak a PB-gáz szolgáltatótól bérelt tartályok 

is) 

 

A szokásos tartály méret: 2...10 m3. A tartályokat telepíthetik csoportokban is. A 

tartály lehet föld feletti, föld alatti és részben földdel fedett is. A tartály: 

• acél anyagú  

• általában fekvőhengeres kialakítású 

• biztonsági lefúvató szeleppel ellátott 

• esetenként szintjelző is van a tartályon 

• elvétele gázfázisból vagy folyadékfázisból 

Folyadékfázis elvételnél általában visszacsapó szelep is van a vezetéken. 

 

A felhasználó gázigényétől függően telepítenek a tartály közelébe elgőzölögtető 



berendezést is: kisebb gázigény egész évben kielégíthető a tartály gázfázisáról, 

nagyobb gázigény esetén van szükség elgőzölögtetőre. A gázigénytől függően 

telepítenek a folyadékfázis elvételi vezetékre szivattyút is. 

Az elgőzölögtető egy hőcserélő szerkezet. A tartály cseppfolyós fázisából elvett 

PB meleg vízzel töltött tartályon át áramlik, hőcserélő spirálon keresztül. A 

melegítés hatására a PB gáz halmazállapotú lesz. A hőcserélő fűtését 

biztonságos távolságra telepített általában háztartási léptékű melegítő kazán 

biztosítja. 

 

A tartálytól és az elgőzölögtetőtől biztonságos távolságra helyezik el a tartály 

töltő szerelvényeit, általában a telekhatár közelében, hogy a feltöltést végző 

tartályautónak ne kelljen a közútról letérni. A felhasználói tartályt térfogatban 

mért cseppfolyós gázzal töltik fel. 

 

Települések ellátása vezetékes propán-butángázzal 

(„Falugáz” rendszer) 

 

Egész település gázellátását biztosíthatja nagyobb léptékű tartályos PB gáz 

ellátó rendszer. Általában néhány száz háztartás és kisebb közület csatlakozik a 

PB ellátó rendszerhez. 

A tartályokat és az elgőzölögtető berendezést általában elkülönített telken 

üzemeltetik. 

A gázellátás alapja egy vagy több, általában 63 m3 térfogatú fekvőhengeres 

tartály. A tartályokat tankautóval töltik. A tartályok: 

• acél anyagúak 

• általában föld alatti vagy földdel takart kialakítású 

• biztonsági lefúvató szeleppel ellátott 

• esetenként szintjelző is van a tartályon 

• elvétele folyadékfázisból, visszacsapó szeleppel 

Az elgőzölögtető berendezés általában nagyobb teljesítményű, PB gáz üzemű 

fűtőkazán. 

 

Az elosztó vezetékes PB ellátás különös műszaki-biztonsági követelményei: 

elosztó vezeték: 

• max. üzemnyomás 2 bar 

• folyadék leválasztók legyenek az elosztó vezetéken 

• földi szerelvény lehetőleg ne legyen 

 

Elpárologtató 

• biztonsági lefúvató szelep szellőzőnyílása körül 1-es biztonsági zóna 

• csatlakozó vezetékhez kilépő csonkra cseppleválasztó 

• közvetítő közeg max. 80 oC 



• folyékony fázis nyomásfokozata 40 bar legyen 

• a szivattyú által szállított felesleges mennyiséget a tartályba külön 

csonkon át kell vinni 

• nyomásmérők beépítése 

• a szivattyú beömlő csonkja a tartály aljának szintje alatt kell lenni 

• a szivattyú szárazon futását meg kell akadályozni 

• a szivattyú hajtómotorja robbanásbiztos legyen, MSZ EN 60079-14 

• elzáró szerelvény gömbcsap, hajtóműves gömbcsap legyen 

• áramlás és gáznyomás szabályozó szerelvény szelep lehet 

• a talajszint felett 0,2 m magasságban gázkoncentráció érzékelő 

 

Gáznyomás szabályozó 

• biztonsági lefúvató vezeték vége 1-es biztonsági zóna 

• elhelyezése talajszint felett, szabadban 

• primer vezetéke a tartály felé lejtsen 

• ha szükséges, akkor két nyomásfokozat legyen: 15,6 /0,5,   0,5/30...100 

mbar 

• szekunder vezeték elejére nyomásmérő és biztonsági lefúvató 

• 50 kg/h feletti nyomásszabályozó kilépő ágához kerülő vezetéket kell 

építeni kettőzött záró szerelvénnyel 

 

 

3/2020. (I.13.) ITM rendelet  a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 

 berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai 

 rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 

és a  műszaki- biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez 

szükséges  szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen 

munkakörben  foglalkoztatottak  időszakos továbbképzésével kapcsolatos 

szabályokról szóló  16/2018. (IX.11.)  ITM rendelet módosításáról 

 

PB gáz csatlakozó vezeték, fogyasztói vezeték: 

• jól szellőzött helyen, szabadon szerelve 

• padlócsatornába helyezés esetén a padlócsatornát homokkal feltölteni 

vagy gázérzékelők 

• épületben talajszint alatti helyiségben csak védőcsőben 

• folyékony PB max. áramlási sebessége a vezetékben: 

 

Átmérő (mm) 10 15 20 25 

Max. áramlási 

sebesség  (m/sec) 

0,6 1 1 1,5 

 

• a vezetékeket méretezni kell 



• a vezetékek a tartálytól zárószerelvénnyel leválaszthatók legyenek 

• folyadék vezeték csak acél lehet 

• folyadék vezetéken minden bezárható szakaszába hőtágulási lefúvató 

szelepet kell beépíteni: 

 

Bezárt folyadék térfogat (dm3) Lefúvató szelep mérete (mm) 

< 4 10 

4...10 15 

>10 20 

 

• A tartozékok pentánállók legyenek, hideg ütőmunka KV27J 

 

Gázfogyasztó készülék elhelyezése külső terepszint alatti helyiségben: 

         tervező által meghatározott külön biztonsági berendezéssel 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Vezetékes földgáz- és PB-gáz elosztás 
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Előszó 

Ezen felkészítő anyag azon magánszemélyek részére készült, akik a vonatkozó Korm. 

rendeletben nevesített tervező (GO-T), szakértő (SZÉM6), építési műszaki ellenőr (ME-GO) 

és felelős műszaki vezető (MV-GO, FMV-GO-R) szakterületekre szakmagyakorlási 

tevékenység végzésére jogosultsági vizsgát kívánnak tenni. 

A felkészítő anyag, tekintettel a gázipari szabályozás sokszínűségére és a jogszabályok 

gyakori módosítására, a szakmagyakorlási tevékenység végzése során a tevékenység 

jellegétől függően, azok időbeni aktuális jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Igaz ez 

különösen a tervezési és szakértői szakterületekre, mely esetekben gyakran a „létesítéskor 

hatályos előírások” ismerete szükséges.  

Mintegy fél évszázadra, az 1969. évig visszatekintve, csak a gáztörvények vonatkozásában 

annak negyedik változata úgy hatályos, hogy azok elnevezéseikben is megváltoztak, és ennek 

következményeként a kapcsolódó jogszabályok, műszaki-biztonsági szabályzatok is 

értelemszerűen módosultak. 

Lényeges változás következett be a 2019. március 15. napján hatályba lépett, a 

bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről szóló 



1113/2019. (III. 13.) Korm. határozatban foglaltak teljesülésével. Műszaki-biztonsági 

szabályzatok nem tartalmazhatnak olyan előírásokat, amelyek más törvény hatálya alatt 

kiadott jogszabályokban szerepelnek, de érintik a gázipari műszaki-biztonsági szabályzat, így 

a témában alapvető Gázelosztó Vezetékek Műszaki Biztonsági Szabályzata előírásait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott jogszabályok, műszaki-biztonsági követelmények 

- Főbb jogszabályok, műszaki-biztonsági szabályzatok kivonatai - 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.392150 

GET 2. § E törvény alkalmazási köre kiterjed 

a) a földgáz vezetéken történő szállítására, elosztására, tárolására, kereskedelmére, 

fogyasztására, felhasználására, elszámolására, 

b) az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására, 

c) a telephelyi szolgáltatásra, 

d) a célvezeték létesítésére, üzemeltetésére, 

e) az infrastruktúrafejlesztésre, 

f) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetésére, az ilyen 

vezetéken történő kapacitásértékesítésre, 

g) a vezetékes PB-gáz szolgáltatásra, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.392150


h) a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazására és hatósági felügyeletére, 

GET 3. § E törvény alkalmazásában: 

Célvezeték: a földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, 

elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely 

kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál. 

Elosztóvezeték: az a csővezeték a tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása 

történik, és amelynek kezdőpontja a gázátadó állomás kiadási pontja, vagy a földgáztároló 

vagy a földgáztermelő üzem elosztói betáplálási pontja, végpontja pedig a felhasználási hely 

telekhatára mint elosztói kiadási pont, ahol a földgáz a felhasználó részére átadása kerül. 

Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely 

az elosztóvezeték tartozéka. 

Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték 

kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a szükséges 

nyomáscsökkentés történik. 

Vezetékes PB-gáz szolgáltatás: a felhasználók részére PB-gáz csővezetéken keresztül történő 

elosztása és értékesítése. 

PB-gáz: propán-, butángázok és ezek elegyei. 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19243.377249 

A törvény hatálya 

Bt. 1. § (1) E törvény hatálya alá tartozik: 

f) a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, a csővezeték, a 

szénhidrogén szállító-, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és 

gáztermékek vezetékeinek létesítése, használatba vétele, műszaki üzemeltetése, felhagyása, 

elbontása; 

n) az a)–m) pontokban felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények és 

berendezések, valamint a nukleáris létesítmény, a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív 

hulladék átmeneti tárolója telephelyének vizsgálatához, értékeléséhez, telepítéséhez szükséges 

földtani kutatást szolgáló sajátos építmények. 

 

A földgázelosztó és -célvezeték, létesítése és üzemeltetése 

A szénhidrogén szállítóvezeték, a földgázelosztó és -célvezeték, valamint -tároló 

létesítmény, egyéb gáz- és gáztermékvezeték tervezésére, létesítésére, felújítására, 

üzemeltetésére és elbontására az engedélyesnek és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték 

üzemeltetőjének műszaki-biztonsági irányítási rendszert kell kidolgozni, amelyet a 

bányafelügyelet hagy jóvá és felügyel. [Bt. 24. § (3)]   

E törvény alkalmazásában: 

Gázüzemi tevékenység: a földgázszállító-, elosztó vezeték és föld alatti földgáztároló 

tervezése, építése, üzembe helyezése, üzemeltetése ennek során ellenőrzése, karbantartása, 

üzemzavar elhárítása, javítása, valamint felhagyása és elbontása, és ezek engedélyes általi 

felügyelete. Bt. 49. § 44.) 

Biztonsági övezet és védőpillér  

(Bt. 32. §) 

A szénhidrogén-szállító-, földgázelosztó-, az egyéb gáz- és gáztermékvezeték (a 

továbbiakban együtt: vezeték), valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19243.377249


környezetük védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet 

terjedelmét és a biztonsági övezetben érvényesítendő tilalmakat és korlátozásokat az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg. A vezeték és a célvezeték biztonsági övezete 

hatásterületnek minősül.  

A biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan anyagot, épületet vagy 

létesítményt – e törvény hatálya alá tartozó kivételével – elhelyezni, olyan növényzetet (fát) 

ültetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát, az életet, a testi 

épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. A tilalmakat és a korlátozások részletes 

szabályait e törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg.  

A vezeték nyomvonalát úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az lehetőleg közterületen 

haladjon és a lehető legkisebb mértékben érintsen termőföldet vagy egyéb nem 

köztulajdonban lévő ingatlant. A vezetéket úgy kell tervezni, kivitelezni és üzemeltetni, hogy 

annak hatása az érintett terület lakosságának egészségét ne veszélyeztesse, a természeti 

környezetet és tájképi értékét és általában a környezet elemeit a lehető legkisebb mértékben 

változtassa meg. 

Vezetékjog 

(Bt. 38/C. §) 

Az elosztóvezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére, illetve üzemeltetésére, 

kártalanítás ellenében, az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a 

bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének megfelelően vezetékjogot állapíthat meg, ha 

az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza. 

A véglegessé vált határozattal a bányafelügyelet megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a 

vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. 

Ha a vezetékjog az ingatlan tulajdonosának az engedélyessel vagy az elosztóvezeték 

tulajdonosával kötött megállapodása alapján jön létre, a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzését az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa köteles kérni. A 

vezetékjog a gázelosztó-vezeték mindenkori engedélyesét vagy tulajdonosát illeti meg, és az 

ingatlant terheli. 

A vezetékjog a véglegessé vált határozat, illetve a tulajdonos hozzájárulása alapján a 

bejegyzés előtt is gyakorolható. 

Az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa a vezetékjog alapján az idegen 

ingatlanon 

a) az elosztóvezetéket – a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt – elhelyezheti és 

üzemeltetheti, 

b) az elhelyezett létesítményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és 

eltávolíthatja, 

c) a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet, fákat, bokrokat, azok 

ágait, gyökereit eltávolíthatja, 

d) a miniszternek a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős 

miniszter, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszter egyetértésével 

kiadott rendeletében meghatározott módon nyomvonalas létesítményt, folyót, 

vízfolyást, tavat, csatornát és építményt megközelíthet, keresztezhet. 

A bányafelügyelet határozatával alapított vezetékjog megszűnik, ha az engedélyes, 

illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa az a) pontban meghatározott létesítményeket az 

engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy azokat véglegesen eltávolítja. A 

vezetékjog megszűnését az engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosa az azt követő 30 

napon belül köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek. A bányafelügyelet a vezetékjog 

megszűnését az engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosának bejelentése, vagy annak 

hiányában az ingatlantulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történő tudomásszerzése 



alapján hivatalból határozatban állapítja meg. 

A vezetékjog megszűnése esetén a bányafelügyelet a vezetékjog megszűnését megállapító 

véglegessé vált határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-

nyilvántartásból történő törlése iránt. 

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23533.361227 

A nemzeti szabvány 

és a nemzeti szabványjel alkalmazása 

A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes. [6. § (1)] – Megjegyzés: Az önkéntesség elve a 

tervezőt illeti.  

Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek 

alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is 

teljesülnek. [6. § (2)] 

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet (Rendelet) a gázelosztó vezetékek 

biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági 

Szabályzatáról (GVBSZ) 

Figyelem! 

1. A földgáz és PB-gáz eltérő fizikai és kémiai tulajdonságait a PB-gáz gázelosztó vezetéket 

és a PB-gáz gázelosztó vezetékről létesített PB-gáz célvezetéket tervező, építtető, kivitelező, 

üzemeltető, valamint a gázelosztó vezeték átalakítását, felújítását és felhagyását, elbontását 

végzőnek egyaránt figyelembe kell venniük a GVBSZ előírásainak alkalmazásakor. [GVBSZ 

X. Fejezet 1.1.] 

2. A nagynyomású gázelosztó vezeték tervezésére, építésére a Szénhidrogén 

Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatát [79/2005. (X. 11.) GKM rendelet melléklete] kell 

alkalmazni. [Rendelet 2. § (3)]   

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=210389.385304 

1. § E rendelet hatálya kiterjed 

a) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti földgázelosztóra (a 

továbbiakban: földgázelosztó), 

b) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben meghatározott célvezetékekre és 

elosztóvezetékekre, ezek alkotórészeire, tartozékaira, a hozzájuk tartozó 

nyomásszabályozó berendezésekre (a továbbiakban együtt: gázelosztó vezeték), valamint 

a tervező, építtető, kivitelező, üzemeltető, valamint a földgázelosztó működési 

engedélyében meghatározott kiszervezett tevékenységet végzőkre, 

c) a gázelosztó vezeték biztonsági övezetével érintett ingatlan tulajdonosára, 

haszonélvezőjére, vagyonkezelőjére és használójára, továbbá 

d) a gázelosztó vezeték biztonsági övezetével érintett építmény, létesítmény 

beruházójára, építtetőjére és üzembentartójára, 

e) a gázelosztó hálózatba beépített termék megfelelőségének igazolása vonatkozásában a 

termék gyártójára. 

1. melléklet a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelethez 

A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata 

I. FEJEZET 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23533.361227
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=210389.385304


ÁLLAG, ÁLLÉKONYSÁG, MECHANIKAI SZILÁRDSÁG 

1. Általános követelmények 

2. Mértékadó jellemzők 

II. FEJEZET 

BEÉPÍTHETŐ ANYAGOK ÉS TERMÉKEK 

1. Általános követelmények 

2. A megfelelőség igazolása 

• [275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól - http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.375866; 

• 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 

követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról  

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198878.371963; 

• 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben 

történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és 

tanúsításáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197546.385805] 

III. FEJEZET 

ELHELYEZÉS 

1. Nyomvonal 

2. A nyomvonal megjelölése 

2.1. Külterületen 

2.2. Belterületen 

3. A tartozékok jelölése 

4. A gázelosztó vezeték elhelyezése 

IV. FEJEZET 

VÉDŐTÁVOLSÁG, VÉDŐZÓNA ÉS A BIZTONSÁGI ÖVEZET 

1. Védőtávolság   

2. Védőzóna 

3. Biztonsági övezet (Bt. 32. §) 

4. Védelmek 

V. FEJEZET 

EGYÉB MŰSZAKI-BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

1. Szakaszolás 

2. Túlnyomás elleni védelem 

3. Villámvédelem 

[54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról - 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.371247] 

4. Mérés és irányítástechnika 

VI. FEJEZET 

A KIVITELEZÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI 

a.i.1. Hegesztés 

1.1.  Általános követelmények 

1.2.  Acélcsövek és szerelvények hegesztése 

1.3.  Műanyag csövek, idomok hegesztése 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.375866
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198878.371963
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197546.385805
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.371247


1.4.  Acélhegesztők és műanyaghegesztők tanúsítása 

 

2. Alépítményi és helyreállítási földmunka 

 

3. Térszint feletti létesítés 

4. Feltárás nélküli vezetéképítés, bélelés 

5. Korrózióvádelem 

5.1.  Általános követelmények 

5.2.  Passzív korrózióvédelem 

5.3.  Aktív korrózióvédelem 

6. Technológiai szerelés 

VII. FEJEZET 

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

a.i.1.a.i.1. Műszaki felülvizsgálat 

a.i.1.a.i.2. Nyomáspróba 

2.1.  Általános előírások 

2.2.  Szilárdsági nyomáspróba 

2.3.  Tömörségi nyomáspróba 

2.4.  Az általánosnál rövidebb időtartamú nyomáspróba 

3. Végellenőrzés 

4. Nyilvántartás 

VIII. FEJEZET 

ÜZEMELTETÉS 

a.i.1. Gáz alá helyezés 

a.i.2. Üzembe helyezés 

a.i.3. Üzemeltetés 

a.i.4. Rendszeres ellenőrzések 

a.i.5. Javítások 

a.i.6. Rekonstrukció 

a.i.7. Karbantartás, üzemzavar-elhárítás 

a.i.8. Üzemen kívül helyezés 

a.i.9. Tárolás, raktározás 

IX. FEJEZET 

GÁZNYOMÁS-SZABÁLYOZÓ ÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ 

KÖVETELMÉNYEK 

1. Általános követelmények 

2. Kritikus üzemi állapot megelőzése 

3. Telepítés 

4. A gáznyomás-szabályozó állomáson belüli távolságok 

5. Szabadban elhelyezett berendezések 



6. Jelölések 

7. Szellőztetés, lefúvatás 

8. Épületbe telepített gáznyomás-szabályozó berendezések elhelyezésére szolgáló 

helyiségeire vonatkozó követelmények 

9. A telepített folyamatvezérlő állomások 

10. Építészeti követelmények 

11. Épületgépészeti követelmények 

12. Gépészeti követelmények 

13. Berendezések és szerelvények 

14. Üzembe helyezés előtti vizsgálatok – nyomáspróba 

15. Üzembe helyezés 

16. Tűzvédelem 

17. Nyomástartó berendezések és nyomástartó tartozékok 

A gázelosztó-vezeték részét képező nyomástartó berendezések és tartozékok üzemeltetésére, 

valamint a nyomástartó berendezések átalakítására, felújítására, időszakos ellenőrzésére, 

felhagyására, elbontására a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó 

berendezések hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók. [23/2006. 

(II. 3.) Korm. rendelet - http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102456.379529] 

X. FEJEZET 

MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

1. Általános követelmények 

• [1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,  

• 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről] 

2. A munkavállalókra vonatkozó szabályok 

3. Üzemi utasítások 

4. Oktatás, képzés, továbbképzés 

[16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök 

betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben 

foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról] 

5. Egyéni védőeszközök 

• [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről] 

6. A berendezések üzemeltetése 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.375866 

1. Általános rendelkezések 

E rendeletet az építési tevékenység megvalósításához szükséges tervek készítése során az 

építési termék építménybe történő betervezésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokra és ellenőrzésre, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az 

építménybe történő beépítésre, az építési termékek teljesítményértékelését végző és a 

teljesítményállandóságot ellenőrző, műszaki értékelő szervezetek eljárására kell alkalmazni. 

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit a sajátos 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102456.379529
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.375866


építményfajtákkal kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és 

ellenőrzésre is alkalmazni kell. 

2. Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazásában: 

Egyedi termék: nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és 

legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre, 

Elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely 

az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a 

terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás, 

Építési termék: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak 

forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és 

amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető 

követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét (305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 1. 

pontja), 

Építési termék teljesítménye: a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, 

szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye (305/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 5. pontja), 

Harmonizált szabvány: a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai 

szabványügyi testület* által, ugyanezen irányelv 6. cikkének megfelelően a Bizottság kérelme 

alapján elfogadott szabvány (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. 

cikk 11. pontja), 

* I. MELLÉKLET - EURÓPAI SZABVÁNYÜGYI TESTÜLETEK 

CEN:  European Committee for Standardisation (Európai Szabványügyi Bizottság) 

CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardisation (Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 

Bizottság) 

ETSI:  European Telecommunications Standards Institute (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) 
Nemzeti műszaki értékelés: műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre 

vonatkozó más műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat 

alapdokumentuma, szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett 

felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, továbbá 

meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert, 

Teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, 

amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, 

hitelesen igazolja, 

Termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú 

alapdokumentuma, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy 

ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország 

területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély, 

A kölcsönös elismerés szabályai 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre az építési termékekre alkalmazandó harmonizált 

szabványok vagy európai műszaki értékelés, az Európai Unió valamely tagállamában vagy 

Törökországban az adott ország előírásaival összhangban előállított, illetve forgalomba 

hozott, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-

államban az adott ország előírásaival összhangban előállított építési termékek az 

építményekbe betervezhetők és beépíthetők, feltéve, hogy ezek az építési termékek az e 

rendelet által előírttal egyenértékű szintű védelmet biztosítanak az élet- és egészségvédelem, a 

biztonság és az adott célra való alkalmasság tekintetében. 

 

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe 



tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102456.379529 

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és 

rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 

tanúsításáról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198878.371963 

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan 

robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális 

munkavédelmi követelményeiről 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73511.101802 

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan 

robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt 

berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197546.385805 
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