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TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfel üIvizsgál ata és szerelése
D-01. Az utasítás hatálya

Kiadás:

A

Módosítás:

4

Kiadva:201 3.12.20.

Jelen Technológiai Utasítás kiterjed az OERG Kft. terÜletén a csatlakozó vezetékek és
fogyasztói berendezések létesítési,bővítésiés átalakítási munkáira. A benne foglaltak
alkalmazása mind a szerelést, mind a szerelés műszaki ellenőrzését végzők számára
kÖtelező. Jelen Technológiai Utasítás az érvénybenlévő törvények, rendeletek, szabványok,
(lásd D-l3. fejezet) alapján készült, figyelembe véve a műszaki és szakmai fejlodést. A
benne szereplő fogalmak a fenti tÖrvények, rendeletek, szabványok szerint értendők.

Technológiai Utasításban nem érintett kérdésekbena fent említett torvények,
rendeletek, szabványok az irányadók. Az OERG Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen
Technológiai Utasítást a tÖrvények, rendeletek, szabványok változásának, valamint a

A jelen

műszaki gyakorlat és fejlodés kÖvetelményeinek megfeleloen módosítsa.
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Íe1ezet D-02. Alapfogalmak

2'1. A

Kiadás:

A

Módosítás:

4

Kiadva:201 3.12.20.

TU_D jelű Technológiai Utasításban alkalmazott kifejezések, fogalmak

meghatározásai
GET: 2008. évi XL. tÖrvény a fÖldgázellátásról.

VHR: a kormány 19l2oo9. (ll.13.) számú rendelete a földgázellátásról

szőlo 2008. évi XL.

tÖrvény végrehajtásáról.

GESZ: FÖldgázelosztási Szabályzat a gázigényló, a felhasználő, az egyetemes szolgáltató

és a fÖldgázkereskedő kÖzÖttijogviszonyról, valamint az elosztói csatlakozási szerzodés és a
fÖldgázelosztási szerződés minimális tartalmi elemeiről (a VHR 1. számú melléklete).

ESZSZ: Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat az egyetemes szolgáltatásra jogosuIt
felhasználó és az egyetemes szolgáltató kÖzÖtti jogviszonyról, valamint az egyetemes
szolgáltatási szerzodés kÖtelező tartalmi és formai kÖvetelményeiről (a VHR 2. számu
melléklete).

Gsatlakozóvezeték [GE'I]: a felhasználási hely telekhatárátol a fogyasztói focsapig terjedő

vezeték.

GMBSZ: gáz csatlakozcJ vezetékek és fogyasztói berendezések létesítésiés Üzemeltetési
űszaki

m

-b

iztonság i szabályzata'

Egybefüggő telephely [GETl:

a

gázfelhasználók tulajdonában, kezelésébenVagy
használatában lévo egybefüggo ingatlan' Vagy bérlemény, ahol a gázfelhasználók
felhasználói berendezése(i)' és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k),
gázmérőhely(ek) Vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely tÖbb fogyasztási helyet is
tartalmazhat.

Elosztóvezeték IGETI: az a csővezeték tartozékaival egyÜtt, amelyen keresztül a földgáz
elosztása torténik, amelynek kezdopontja a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadő

állomások kilépo pontja, a fÖldalatti gáztárolő Vagy a fÖldgáztermelő Üzem betáplálási pontja,
végpontja pedig a Magyar KÖztársaság államhatára Vagy a felhasználási hely telekhatára.

Elszámolási mérés[GET]: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
szerint kialakított, a földgázszállíÍó, a földgázelosztó vagy fÖldgáztároló (a továbbiakban
együtt. rendszerÜzemeltető) által műkÖdtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre
a kal mas fo gyasztásméro berendezésekkel tÖrténő meg határo zása'
l

Felhasznátási hely IGETI: a felhasználó tulajdonában vagy használatában lévo ingatlan,
ahol a felhasználói berendezés, a gártogyasztást szolgáló nyomásszabályző, a gázmérőhely

Vagy a fogyasztói főcsap van.
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Felhasználó [GET]: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélkÜli

társaság, aki földgázt vagy vezetéken keresztÜl PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.

Felhasználói berendezés [GET]: a fogyasztói vezeték és a gázfogyasztó készÜlék,illetve
gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához

szükséges tartozékok Összessége.

Fogyasztói főcsap [GET]: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozővezeték és a
fogyasztói vezeték közé beépítelt elzárő szerelvény, amely a csatlakozővezetékÍartozéka.

Fogyasztói Íőelzárő [GE'I]:

sze rel vé ny,

ame

l

a

telekhatáron Vagy annak kÖzelében létesítettelzárő

y az elosztovezeték Lartozéka'

Fogyasztói vezeték [GET]: az avezetékszakasztartozékaival egyÜtt, amely a gázmérőtől

-

ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól - a gázfogyasztó készÜlékig terjed.

Földgáz [GE'I]: olyan természetes éghető gáz, amely a fÖldkéregben keletkezett, bányászati
tevékenységsorán kerÜl a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott
berendezésben kÖrnyezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon
biztonságosan felhasznál ható.

Gázfogyasztó készülék [GET]: fÖldgázzal, valamint propán- vagy bulángázzal, illetőleg
ezek elegyeivel Üzemeltetett készülék.

Lakossági fogyasztó [GETI: az a felhasználo, aki saját háztartása - egy felhasználási
helyet képező, lakás céljára használt lakóépÜlet, lakás, üdÜlő vagy hétvégiház, továbbá

lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére
megkÖtÖtt szerződés alapján, és az így vásárol| földgázzal nem folytat jÖvedelemszerzés
céljából gazdasági tevékenységet.

Üzemi és Kereskedetmi Szabályzat (Üxsz) IGET]: az egyÜttműkÖdő foldgázrendszer
technikai műkÖdésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozo fobb szabályokat
tartalmazó, a Magyar Energia Hivatal általjóváhagyott szabályzat.
Üzletszabályzat [GET: az engedélyesek, felhasználóik és más szerződéses partnereik

közÖtti jogviszonyt rendező szabályzat.
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l]tasításai Kiadás:

kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

Módosítás:

A

tervezése, tervfelülvizsgálata és szereIése
fejezet D-03. A csatlakozo vezeték és fogyasztói berendezés Iétesíté"in,"ou":2013.12'20'
feltéteIei
4

3.1. A technológiai utasítás célja és hatáIya
A 2008. évi XL torvény 89 s (1) bekezdés, valamint a 19l2oo9' (l.30.) Korm. rendelet 1. sz'
melléklet (GESZ) 14. és 15. $ alapján csatlakoző vezeték és fogyasztói berendezés
átalakításának, megszÜntetésénekkivitelezéséretervet kell készíteni,és azt
létesítésének,
az elo sztohálőzat üze m e tetőj éve l fe ü l ke l vizs g á tatn
l

l

l

l

i

.

A technológiai utasítás kiadásának célja az oERG Kft. szolgáltatási területén létesÜlő földgáz
csatl akozó vezetékek és fogyasztói berendezések tervezésének, letve
tervfelÜlvizsgálatának minőségi kÖvetelmény szerinti egységesítése'
i l

Jelen utasítás kiterjed az OERG Kft. szolgáltatási terÜletén a csatlakozo vezelékek és
fogyasztói berendezések létesítésének,bővítésénekés átalakításának tervezésére és a
tervek felÜlvizsgálatára, a benne foglaltak a Íervezők és tervfelülvizsgálók számára kÖtelezó
érvényűek.

Jelen utasítás az érvénybenlévő törvények, szabványok, eloírások alapján készÜlt,
figyelembe véve a műszaki és szakmai fejlődést. A benne szereplő fogalmak a vonatkozó
tÖrvények, szabványok, előírások szerint értendők.
Jelen utasításban n"' érintett kérdésekbenezek a tÖrvények, szabványok, előírások az
irányadók (lásd '13. fejezetet).

Az OERG Kft' fenntartja magának a jogot, hogy a jelen utasítást a jogszabályi változásoknak
és a műszaki fejlődés kÖvetelményeinek megfelelően módosítsa.

3'2. A csatlakoző vezetékek és fogyasztói berendezések tervezési feltételei:
A GESZ szerint kiviteli tervet arra jogosult magánszemély vagy gazdálkodó szervezet
készíthet.Gazdálkod o szervezet és jogi személy ezt a tevékenységetcsak megfelelő tagja
vagy alkalmazottja útján végezheti.
Ennek megfeleloen az OERG Kft-hez csak az a személy Vagy szervezet nyújthat be tervet
felÜlvizsgálatra, aki, illetve amelynek tagja vagy alkalmazottja a Magyar MérnÖki Kamara
hivatalos és érvényesnévjegyzékbenaz épÜletgépésztervezők kÖzÖtt szerepel.
A tervezésijogosultságot a 1o3t2oo6. (lV.28.) Korm. rendelet és a 10412006. (lV.2B.) Korm'
rendelet szabályozza.
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3.3. A tervek benyújtása felülvizsgálatra
A terveket az oERG Kft. titkárságán kell benyújtani felülvizsgálatra legalább 3 példányban,
példányonként kÜlÖnválasztva, borítékban vagy iratgyűjtőben.

A benyújtott dokumentáció megnevezése minden esetben terv, más meghatározás (pld.
szerelési v ázlal) nem al kal m azhaiő'
A tervek valamennyi példányán a Íervező eredeti (nem fénymásolt) aláírása szerepeljen.

Csak olyan ingatlan terveit lehet felülvizsgálatra benyújtani, ahol a gázszolgáltatás feltételei
fennállnak vagy az oERG Kft. nyilatkozata szerint megteremthetők. Ugyanazon ingatlanra,
épuletre, fogyasztási helyre tÖbb terv is benyújtható'

3.4.

A tervdokumentáció tartalmi követelményei

olyan dokumentációt kell benyújtani, amely műszaki-biztonság technikai szempontból
elbírálható és tartalmazza a kÖrnyezetvédelmi előírások betartásáról szóló nyilatkozatot.
A benyújtott dokumentáció a kÖvetkezoket tartalmazza.
(A felsorolás a kÖvetelményeket teljes kÖrűen lartalmazza. Abban az esetben, ha az előírt
dokumentumra, rajzra, adatra vagy egyébre az Ügy természetéből adódóan nincs szükség pld. nincs szolgalmijoggal torténő vezeték elhelyezés, vész-szellőzés, stb... - akkor az

értelemszerűen elhagyandó. A tervdokumentáció felesleges adatokat, hivatkozásokat ne
tartalmazzon.)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

műszaki leírásl
tervezői nyilatkozat;
kÖrnyezetvédelminyilatkozat;
helyszínrajz;
szintenkénti alaprajz;
függőleges csőterv;
egyéb rajzok, ábrázolások;
szolgalmi jogi hozzájárulások;
hatósági engedélyek, felmentések, eltérésiengedélyek, nyilatkozatok;
elosztói kÖzműnyilatkozat.

A legkisebb alkalmazható rajzméret 44.

3.4.1. Múszaki leírás
A műszaki leírás a kÖvetkezőkettartalmazza.

.

A tervezési alapadatokat (a létesítéspontos helye, címe, az épület szerkezete, a
felhasználás módja, célja, csatlakozási pont és a csatlakozás módja, az
elosztóhálózat és a fogyasztói rendszer nyomása, a csatlakozási pont egyeztetése,
nyomáscsÖkkentés, gázmérés, betervezett készÜlékek,készulékÖsszeépítések
2l12
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pontos megnevezése, teljesítménye, hőterhelése, gázigénye, Összesített teljesítmény
és gázigény - mindez teljes egyidejűséggel - ezen felül minden olyan adat, ami a terv
felÜlvizsgálatakor információt nyújt).
A csatlakozó és fogyasztói vezetékek méretezésimódját a vonatkozo szabvány
szerint.
A légellátás és vész-szellőzés számítását'
A légellátásban és vész-szellőzésben alkalmazott nyílások kialakításának módját, a
légellátó készÜlékekpontos megnevezését,adatait.

Reteszelésielőírásokat.
Az égéstermékelvezetés módját, kéményés fÜstcsatorna adatokat.
A hasadó, illetve hasadó-nyíló felÜletek számítását és statikus szaktervezo
nyilatkozatát a felÜlet kialakíthatóságáról, valamint arról' hogy a szerkezet alkalmas-e
a keletkező túlnyomás levezetésére.
lsmertetni kell akörnyezet lefúvatás elleni védelmét (MSZ 595-9.1994)'
Vészki 1áratra, főelzárora vonatkozó előírásokat.
Tűzvédelmi fejezetet.
A beépítettanyagokra vonatkozó előírásokat, szabvány szerinti megnevezéssel (nem
metrikus jelÖlés nem alkalmazhalő - terveken sem).
A kivitelezési technológiára és nyomásprobára vonatkozó elóírásokat.
Nyilatkozni kell a kapcsolódó egyéb (pld. villamos, villámvédelmi, stb''')tervekről és
az azokban fogl altak betartásáról.
A hotágulás felvételének,kiegyenlítésénekmódját.
Gázégőkkel felszerelt készÜlékeknéla készÜlékmaximális terhelhetőségét és a
gázégők teljes ítménytartom ányát.
Az egyes megoldások milyen jogszabálynak, előírásnak, stb... felelnek meg.

Alkalmazható nyomtatványszerűen elkészített,'típus''műszaki leírás is, amennyiben a
fentieket kielégíti.

3.4.2. Tervezői nyilatkozat
A tervezőnek nyilatkozni kell, hogy a terv megfelel az érvénybenlévő jogszabályoknak,
szabványoknak, rendeleteknek, előírásoknak, kielégíti a munkavédelmi kÖvetelményeket.
Lehet a műszaki leírás része is.

3.4.3. Környezetvédelmi nyilatkozat
A tervezői kÖrnyezetvédelmi nyilatkozat (tÖbb tervező esetében a tervezett részre vonatkozó)
tartalmazza: a kÖrnyezetvédelmi követelményeket, azok teljesítésérevonatkozó
megoldásokat.

3.4.4. Hetyszínrajz
A helyszínra1zokat 1:1000 vagy 1:500 léptékbenkell elkészíteni úgy, hogy arról egyértelműen
megállapíthatók legyenek az ingatlan azonosító adatai (utca, házszám, helyra1zi szám), a
telekhatárok, az ingatlan viszonya a szomszédos ingatlanokhoz, épületekhez'
építményekhez,kÖzterÜlethez. A telekhatárok távolságál az épÜletekhez, szomszéd
épÜletekhez viszonyítva meg kell adni. Ezek a ra1zok gázvezeték és tartozékainak
3l12
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ábrázolására nem használ hatók.
Nagyobb udvartéri vezetékáb rázolásokhoz készíthető 1 :25o, 1:200 vagy 1 : 1 00 léptékű
helyszínrajz. Ezeken ábrázolnl kell a vezeték pontos nyomvonalát' megadva a távolságot
épÜletektől, fáktól, kÖzművektol, kábelektől, műtárgyaktól' egyéb építményektól,
telekhatártől. Abrázolni kell a keresztezéseket. Meg kell adni a szabvány szerinti
anyagminőséget, méretet, anyag- és méretváltásokat. Meg kell határozni és méretezetten
jelölni kell a szÜkséges védelmeket' Meg kell adni a kÜlső gázmérő és a nyomásszabályozo
helyét' védőtávolságait (,,Védőtávolságon kívÜl'' meghatározás nem fogadható el), típusát,
adatait, ábrázolni kell a védőszekrényt.
JelÖlni kell és meg kell nevezni azokat az épÜleteket, épÜletrészeket, ahol gázmérők,
gázfogyasztó berendezések kerÜlnek beépítésre.

Az

1'.1000 és 1:500 léptékűhelyszínrajz a 3.4.5. pont szerinti alaprajzok kÖzÜl a földszinti
alaprajzon is ábrázolható.

3.4.5. Szintenkéntialaprajz
Meg kell rajzolni az épÜletnek, építménynekmindazokat a szintjeit, ahol gázvezetéket,
gázkészüléket szerelnek, vagy gázvezetéket fÜggőlegesen átvezetnek. Méretarány: 1:50.
Tartalmazniuk kell helyiségeket, helyiségkapcsolatokat, megkÖzelítési, menekÜlési
útvonalakat, a helyiségek funkció szerinti megnevezését. Ha egy nagyobb épÜletnek csak
egy részébentÖrténik gázszerelés, akkor a 4'4. szerinti helyszínrajzon az ott leírt módon be
kelljelÖlni az érintett épÜletrészt és elég az érintett épÜletrész ra1záI olyan módon megadni,
hogy arról a fentebb felsorolt ismérvek (helyiségkapcsolatok, megkÖzelítési és menekÜlési
útvonal) megállapíthátók legyenek.
Minden nyílászárot, nyílást ábrázolni kell és meg kell adni mindazoknyílo méretét,amelyek a
légellátásban, a megkÖzel ítésbenés menekÜlésben szerepet játszanak.
JelÖlni kell a kijáratokat, vészkijáratokat, afőelzárő helyét.

Meg kell ra1zolni a vezetékek nyomvonalát, anyagát, méretét,anyag és méretváltásait,
szabvány szerinti megnevezéssel' FÖldi vezetékek ábrázolásánál a3.4'4' szerint kell eljárni.
Meg kell adni a nyomásszabályozőkvédőtávolságát úttól, nyílástól, nyílászárótól, védett
épÜ lettől, objektu mtól ( M sZ 1 1 41 41 5-82, MsZ 1 1 425 13-82).,,v édőtávol ságon kívÜ l''
meghatározás nem fogadható el. Abrázolni kell a védőszekrényt.
Meg kell határozni a gázmérő helyét - beméretezve -, be kell méretezni a távolságot
készÜlókektől, füstcsőtől, egyéb vezetékektől. Nagyságtól fÜggően meg kell adni az
alátámasztás módját, ábrázolni kell a védőszekrényt.
Meg kell ra1zolni a készülékeket, helyÜk méretezett megadásával, pontos megjelÖléssel és
adatokkal (névleges teljesítmény, hoterhelés, gázégő esetén a teljesítménytartományt). A
készÜlékbekÖtésének mérete nem lehet kisebb annak gázcsonkjánál. Abrázolni kell az
égéstermék-elvezetést,meg kell adni a kéményjellemzőit (keresztmetszet, hatásos
magasság) és a fÜstcső méreteit, a fÜstcső vízszintes elhúzásának hosszát és esetleges
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szűkítését.

FÜrdőszobánál a fÜrdőkádat és a lefolyó helyét ábrázolni kell. Villamos csatlakozással bíró
készÜlékesetében meg kell adni a villamos védettségfokozatát és be kell méretezni a
távolságát a vizes berendezési tárgyaktól (4. sz. meIléklet).
Ara1zra rá kell vezetni a reteszelési előírásokat.
Ha valamelyik készÜlék ablak alá kerÜl beépítésre,meg kell adni a parapet magasságát.

Azoknak a helyiségeknek az esetében, ahol hoterhelést kell számítani, meg kell adni a
térfogatot, a hőterhelést, az esetleg szükséges Összeszellőztetést és az azok nyomán
létrejÖvő egyÜttes hőterhelést.
Meg kell adni a légellátást szolgáló nyílásokat, az azokra felszerelendő rács, stb... típusát' be
kelljelÖlni a helyÜket, fel kell tÜntetni a mesterséges légellátás és vész-szellőzés
berendezéseit pontos megnevezésÜkkel, adataikkal, helyük beméretezésével'
Pontosan fel kell tÜntetni a hasadó, illetve hasadó-nyíló felÜleteket, méretÜket, anyagukat és
azMSZ 595-9:1994 8. pontja szerinti védelem módját.
Meg kell adni a jelmagyarázatot' Kerülni kell a készülékek és berendezések adatainak a
ázatban tÖrténő megadását.

jel magyar

olyan gázvezeÍékkel, gázkészülékkel érintett helyiségek esetében, amelyeknél funkciójukból
adódóan lúzveszélyességiosztályba sorolás szükséges, fel kell tuntetni atíizveszélyességi

osztályt. llyenek pld. a műhelyek, ipari csarnokok, kazánházak, gázmérő helyiségek, raktárak
stb..' Az osztályba sorolással kapcsolatban az oERG Kft. jogosult a tervfelÜlvizsgálat
folyamán az illetékes.tűzvédelmi hatóság állásfoglalását, nyilatkozatát kérni, amelynek
beszerzése a tervező feladata. Ennek beszerzési idejével a tervfelÜlvizsgálatra előírt idó
meghosszabbodik.

3.4'6. Függőleges csóterv
A függőleges csőterv méretaránya '1:50' A fÜggőleges csőterven ábrázolni kell az épÜlet
fÜggőIeges elrendezését,a pontos szintmegadással, a szint elnevezésével, a belmagasság
és a terepszint megadásával.

A fÖldbe fektetett vezeték mélységielrendezését,a keresztezések jelÖlésével, szabványos
anyagmegadással, átmérójét, átméró és anyagváltásait, a foldárokhozvaló csatlakozás
módját' takarásának technológiáját.

A szabadon szerelt vezetékek magassági elrendezését,szabványos méret- és
anyagmegadását, átmérő és anyagváltásait, párhuzamos vezetés esetén más vezetékektől
való távolságát.

A készÜlékekés berendezések fÜggőleges elrendezését- méretmegadással -, a készÜlékek
pontos megnevezését és adatait, az égéstermékelvezetés magassági viszonyait, a
szÜ ksé g es alátámasztás okat, véd ő sze krényeket.
Légellátó nyílások és berendezések fÜggőleges elrendezését, méretét,adatait, szerelvényeit.
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3.4.7. Egyéb ra1zok, ábrázolások

Az

alapra1zon és fuggoleges csóterven nem ábrázolft vagy ábrázolható megoldásokról külÖn

llyenek lehetnek az egyedi cső- és készÜlék-alátámasztások, csőtartó
szerkezetek, oszlopok, táguláskiegyenlító szerkezetek, mérőzsámolyok, alapozások,
villámvédelem, hasadó, hasadó-nyíló felÜletek jogosult szaktervező által készített rajzai stb...
ra1zot kell mellékelni.

3.4.8. Vezetékjo gi hozzá4árulások
Vezetékjog létesítésénekáltalában a kÖvetkező esetei vannak:

.

A gázzal ellátandó ingatlannal határos kÖzterületen (utcán) gázközmŰ nincs és annak
kiépítéseahálozatfejlesztési tervben nem szerepel. Ebben az esetben a gázvezeÍék
legfe|jebb két egymás utáni ingatlanon vezetheto át az elosztói engedélyes
hozző1árulásával és eloírásainak megtartásával. Az elosztói engedélyes írásbeli
hozzájárulását a tervhez csatolni kell. Az átvezetéssel érintett ingatlan(ok)
tulajdonosa(i)nak hozzájárulását az 1' sz. mellékIetben megadott nyomtatványon kell
mellékelni . Közép- Vagy nagykÖzép nyomású ellátás esetén az átvezetés a közÖs
nyomássz abály oző után tÖrtén het.
A vezeték biztonsági Övezete érinti a szomszédos ingatlant. Ekkor a 2. sz' melléklet
szerint hozzájárulást kel l csatolni.
Telekhatáron álló épület szomszédos ingatlannal határos falán tÖrténő szerelés
esetében a 3. sz. melléklet szerinti hozzájárulást kell csatolni'

.
.

A fentiektől eltérő esetekben az adott helyzetnek megfelelő nyilatkozatot kell mel|ékelni.

3.4.9. Hatósági engedélyek, felmentések, eltérésiengedéIyek, nyilatkozatok
Szabványtól, eloírástól való eltérésesetén csatolni kell azilletékes hatóság felmentését,
eltérésiengedélyét. A felmentés, eltérésiengedély megkéréséhezbe kell szerezni az oERG
Kft' véleményét.
KészÜlékés gázégo Összeépítéseesetén csatolni kell a típus engedélyt. lsmeretlen, egyedi
készÜlékesetén mellékelni kell az egyedi engedélyt.
FÜstcső szűkítése,készÜlékátalakítása esetén az erre vonatkozó engedélyt, Vagy
kéményméretezéstmellékelni kell.
3.4.'10. Elosztói Közműnyilatkozat

Az

e

l

osztó hál ózati en gedélyes,, KÖzm űnyi latkozat" -a tartal m azza:
A kiviteli terv elkészítéséhez
szükséges alapadatokat:
- az elosztő hálőzati csatlakozási pont helye (tervezési határ) és paraméterei;
- elosztó hálőzali kapacitás adatai;
- egyéb műszaki adatok.
Az egyéb nyilatkozatokat, előírásokat.
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3.5. A csatlakoző vezetékek és fogyasztói berendezések kialakítása
Jelen fejezethez szervesen kapcsolód nak azoERG Kft. TU-D további fejezetei'
foglaltak alkalmazása a tervezés során kÖtelező.

Az

azokban

3.5.1. Csatlakozó és fogyasztói vezetékek
A csatlakoző és fogyasztói vezetékek tervezése azMSZ7048l1-3i83, azMSZ 1142511-3182,
a 1112004. (ll'13.) GKM rendelet előírása alapján elkészÜlt GMBSZ, valamint az oERG Kft.
TU-D Technológiai Utasítás szerint tÖrténjen' A csatlakozo és fogyasztói vezetékeket az
MsZ7o48l1-83 illetve azMSZ 1142511-82 szerint kell méretezni.
A csatlakozo vezeték méretezésénél
figyelembe kell venni az adott objektumon, ingatlanon,
tÖbblakásos épÜletben, társasházban, stb... lévó Összes lehetséges későbbi igényló
elláthatóságát. A közös szakaszok olyan mérettel készÜljenek, hogy minden fent említett
igénylő ellátása vezetékcsere nélkÜl megvalósulhasson.
Későbbi potenciális igénylők gázhasználatról lemondó nyilatkozatát nem fogadjuk el.
Párh uzamosan ki ép ített csatl akoző v ezeték nem m egen gedett.
A csatlakoző és fogyasztói vezeték sugaras elrendezésű legyen. Körvezeték nem
tervezhetó.
Csatlakozó és fogyasztói vezeték utcafronti homlokzatra csak akkor tervezhető, ha - egyéb
lehetőség híján - az illetékes Önkormányzal, építésihatóság azt építésiengedélyében
megengedi (kivétel a 2 m-nél nem hosszabb alacsony elhúzás)'
Műemlék épÜlet esetán a Műemlékvédelmi FelÜgyelő séghozzájárulását kell mellékelni.

Gázszerelésre engedélyezett rézötvözetből

védett helyre tervezhető.

csatlakozó és fogyasztói vezeték szabadon és

3.5.2. Gázfogadás, gázmérés
Gázmérőt és nyomásszabályozőt,űgy kell elhelyezni, hogy azok saját ingatlanról
megkÖzelíthetők, szerelhetők, leolvashatók legyenek.

A gázmérő elhelyezésekor tÖrekedni kell arra, hogy a csatlakozó vezetéknek az épÜletbe
tÖrténó belépésihelyéhez minél kÖzelebb kerüljÖn'
Háztartási fogyasztók részérea gázmérő, és a nyomásszabályoző típusát az elosztoi
kÖzműnyilatkozatban az OERG Kft. megadja. Egyéb fogyasztók részérea megfelelő mérés,
és nyomásszabályozás kialakítása - a vonatkoző előírások betartása mellet - atervező
feladata.

3.5.2.1. Nyomásszabályozók
A nyomásszabályozók elhelyezésénélazMSZ 1141415-82 és az MSZ 11425 sorozat
előírásait kell alkalmazni.
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A nyomásszabályozó terveit olyan mélységigkell elkészíteni, hogy azokrol az alkalmazott
megoldások, típus, szerelvények, kapcsolás, alátámasztások, rÖgzítésekegyértelműen
elbírálhatók legyenek. Kész egységkéntbeszerzettgáznyomás szabályozó, illetve
fogadóállomás esetében mellékelni kell a gyártó által megadott kapcsolási rajzot. Típustól
fÜggoen mellékelni kell az alapozás, a villámvédelem, elektromos rendszer, stb... jogosult
szakterv ező által készítettterveit.
Emelt kisnyomású (100 mbar) fogyasztói rendszer lakossági és kommunális fogyasztók
számár a ne m terve zhető.

Az előírt védőtávolság csökkentése szabvány alóli felmentéssel lehetséges. A felmentést az
engedélyezett megoldással a felÜlvizsgálatra benyújtott tervhez mellékelni kell. A felmentés
megkéréséhezbe kell szerezni az oERG Kft. véleményét.

3.5.2.2. Gázmérők
A gázmérők helyének megállapítása és kialakítása a 11I2o13. (lll. 21') NGM rendelet
előírása alapján, azMSZ 1142511-3182, illetve a jelen Technológiai Utasítás szerint
tÖrténjen.

Mérő nélkÜlifogyasztás az OERG Kft. elosztói műkÖdési terÜletén nem tervezhető.
A gázmérő névleges teljesítménye illeszkedjen a betervezett készÜlékekhez.
MérőkerÜlő vezeték tervezhetőségét minden esetben előzetesen kell egyeztetni az
Kft-vel.

oERG

3.5'3. Gázlogyasztó berendezések
3.5.3.1. Általános előírások.
Csak érvényesCE tanúsítvánnyal rendelkező készÜlékektervezhetők be. A gázfogyasztó
készÜlékekbeépítésifeltételeit a 1112013. (lll' 21') NGM rendelet a gáz
csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonalkoző
műszaki biztonsági elóírásokról és az ezekkel Összefüggő hatósági feladatokról előírásai
határozzák meg.

3.5.3.2. Elhelyezés vilIamos besorolás alapján
Az 1000 V-tól nem nagyobb feszültségről táplált erősáramú villamos berendezéssel is

felszerelt gázkészÜlékek(pld. átíolyó rendszerű lakásfűtő készÜlékek,kombinált lakásfűtő és
vízmelegíto készÜlékek, stb. . ) elhelyezésekor az MSZ 1 600/1 ,2,3 és az MSZ 160014
előírásait kell betartani. Ennek elbírálhatóságára a terven fel kell tÜntetni a készÜlék villamos
besorolását és pontos megnevezését (lásd OERG Kft. TU-D 8. fejezet).
.
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3.5.3.3. Égéstermék-elvezetésnélkü!i készüIékek
Nem tervezhetők:

.
.
.
.

alvás céljára is szolgáló helyiségbe;
testnevelés és sportolás céljára szolgáló helyiségbe;
flevelési-oktatási építményekbena 0-18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására
szo gáló terekbe' a taneszkÖznek m nősÜ lő gázkészÚlékek kivétel éve
kÖzvetlen természetes szellőzés nélkÜli helyiségbe.
i

l

l ;

Nappalival kÖzÖs légteret alkotó konyha esetében az egyéb feltételek megléte esetén
háztartási tűzhely tervezhető. llyen esetben az 5. sz. melIékletet kell - kitÖltve - a tervhez
csatolni.

Az a közvetlen természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiség, amely legalább 1 ,3 m2
nyíló felÜletű, szabadba nyíló nyílászárőval rendelkezo helyiségből nyílik, a két helyiség
kÖzÖtti legalább 0,65x1,96 m-es ajtó megszÜntetésévelkÖzvetlen természetes szellőzésűnek
tekinthető. llyen esetben a 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell - kitÖltve - csatolni a
tervhez.

Szabadtérre nyíló nyílászároval nem rendelkezó helyiség természetes szellőzésűnek számít
a kÖvetkezo feltételekkel
:

.
.

legfeljebb 20 m'helyiségtérfogatig a253t1997 ' (Xll.20.) Kormányrendelet 72. s
szerint kialakítptt szel lőzókÜrtővel
legfeljebb 1o m3 helyiségtérfogatig a253t1997. (Xll.20.) Kormányrendelet 73. s
szerint kialakított szel lozőcsatornával.
;

A fentiek megfelelőségéről a tervezőnek a műszaki leírásban nyilatkozni kell.
Nem folyamatos Üzemű háztartási égéstermék-elvezetésnélkÜli fűtőkészÜlék lakásokba,
lakóépületekbe a kÖvetkező feltételekkel tervezhető:

.
.

Lakószobában, alvás céljára szolgáló helyiségben nem alkalmazható'

A légellátásnak ki kell elégítenia11l2o13. (lll. 21.) NGM rendelet előírásait.

3.5.3.4. Kéménybe kötöttkészülékek
A kéményjellemzó mérete a csatlakoztatott gázíogyasztő készÜlék égéstermék-elvezető
csÖvével legalább egyezó méretű legyen.
Egyedi kéménykategóriába soroljuk:

.

lakó és kÖzÖsségi épÜletek egy a készÜlék elhelyezési szintjéről induló, egymással
belső ÖsszekÖttetésben lévő helyiségek, legfeljebb 60 kW egységteljesítményűvagy
60 kW Összes teljesítményű tüzelőberendezések égéstermékelvezetésére szolgálÓ
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kéményeit.

A fentiek kizárják a két szomszédos fogyasztó határoló falában lévő kéménykÖzös
használatát, annak tulajdonjogát a tisztító nyílás helye halározza meg.
A bérleménybenlévő galériát kÜlön szintként kell figyelembe venni. Az egyedi
kéménykÜrtőbe ha a keresztmetszete min. 14x14 cm legfeljebb 60 kW Összteljesítményig
legfeljebb 2 db bekÖtés, és maximum 3 db gázberendezés kÖthető be.
Egy falifűtó és egy gázvízmelegítő bekÖtése egyesített fÜstcsővel egy berendezésnek
számít.
A bekÖtéseknél a fÜstcsőalkotók kÖzÖtt legalább 15 cm-es távolságot kell tartani'
Minden 35 kW egységteljesítményfeletti gáztÜzelő berendezést külÖn kéménybekell kotni. A
gáztÜzelés kéménye csak egyféle használatú lehet (egyíéle tuzelóanyag)'
A megengedhető legkisebb hatásos kéménymagasság 2 m.
kerÜlni kell!
A fÜstcsőelhúzást és a fÜstcsatorna létesítését
Az elhúzás egyÜttes hossza max. 3 m lehet, amiből a fustcsőelhuzás legfeljebb 2 m. A
kéményirányába 1)o/o-kal kell emelkednie. A fÜstcsatornát a kéménnyelegyÜtt kell
bizonylatozni.
A fÜstcsatorna nem haladhat át idegen ingatlanon, bérleményen.
A fustcsatornába csak egy bekÖtés készíthető.

Központi kéményekkategóriájába tartoznak:

.

A lakó- és kÖzÖsségi épÜletek 60 kW-nál nagyobb egységteljesítményűvagy 60 kW-

nál nagyobb Összes teljesítményű kÖzponti fűtő, használati melegvíz termelo, valamint
nagykonyhai, stb... tÜzelóberendezések égéstermékelvezetésére használatba vett
kémények.

A fÜstcsatornát a kérnényfelé egyenletes emelkedéssel, a lehető legkevesebb iránytÖréssel
kell a kéményfelé csatlakoztatni.
A gáztuzelo berendezés fÜstcsöve a füstcsatornához annak tengelyével legfeljebb 60'-os
szÖget alkotva csatlakozzék.
A füstcsatorna keresztmetszetének a rácsatlakozó fÜstcső keresztmetszetek osszegének
meg kell felelnie.
A fÜstgázelvezetés szerkezeti elemeit a kéménykÜrtő keresztmetszetét, a kéménytest
falvastagságát, valamint az esetleges szükséges hőszigetelést hő- és áramlástechnikai,
valamint szilárdsági méretezéssel kell meghatározni.
Tetőtéri vagy lapos tetejű gázkazánházba telepített atmoszférikus kazánok esetében a
kazánok füstcsőcsonk méretével azonos méretű, kÖzvetlen egyenes égéstermékkivezetés
megengedett.
A deflektor tetejétől számított 4 m magasságig nem kell méretezéstvégezni, és alsó
tisztítónyílást sem kell alkalmazni. A helyiségen belÜli bonthatóságot, a külső térben pedig a
hószigetelést biztosítani kell.
Azavarő szélhatások ellen, a kitorkollást módosítő szerkezetet, úgynevezett Meidinger
tárcsát kell felszerelni.
A kéménybekötéstengelyvonala a kéménytisztítóajtajának felsó éle felett legalább 50 cm-re
legyen.
TÖbb készÜlék azonos kéménybe való bekÖtésénélmindig a nagyobb teljesítményű készÜlék
bekÖtésétkell felÜlre tervezni.
Azonos kéménybekÖtÖtt két készÜlék egymáshoz való reteszelése esetén a kéményt
reteszelt üzemmódra kell tervezni.

10112

OERG Kft.

D_03.doc

3.5.3'5. Zárt égésterűkészülékek
Azártégésterű készÜlékekbeépítését
a GMBSZ, valamint az oERG Kft. TU-D 8' fejezet7.

pontja előírásai szerint kell tervezni

3.6. Légellátás, szellőzés
Aháztartási' valamint az 140 kW egységteljesítmény,ill. 1400 kW Összteljesítmény alatti
kommunális - ipari, nagykonyhai - vendéglátó-ipari gázfogyasztó berendezések
helyiségeinek légellátását - szellozését a GMBSZ lV ''fejezet előírásai szerint kell megoldani.
140 kW egységteljesítmény,ill. 1400 kW Összteljesítmény feletti hőtermelő gázfogyasztó
berendezések helyiségeinek légellátását - szellőzését a GMBSZ lV. fejezet előírásai szerint
kell megtervezni. A számítást a légtechnikában elfogadott módszerrel kell végezni.

Vész-szellőzésre robbanásbiztos motorral felszerelt ventillátort kell betervezni.
A GMBSZ lV. fejezet előírásai szerinti kÖzÖs légtérképzésénekelfogadott megoldásai a
kÖvetkezők.

olyan méretű és legalább 1,8 m függoleges tengelytávolsággal kialakított alsó és felső
nyílások, amelyeken keresztÜl a két helyiség kÖzött legfeljebb 5"C homérsékletkÜlönbség
hatására legalább ötszÖrÖs légcsere jon létre, az alaphelyiségre vonatkoztatva. A nyílások
legkisebb mérete 4oO cm2.
A légellátást - szellőzést, vész - szellőzést úgy kell kialakítani, hogy a helyiség minél
teljesebb átÖblítéseb*iztosított legyen.
A két helyiség kÖzÖtti elválasztást hagyományos szerkezetű ajtóval fogadunk el. Tolóajtó
ilyen célra akkor fogadható el, ha a tervező nyilatkozik annak megfelelo légzárásárol.
Amennyiben a műszaki ellenórzéskor ez az állítás valótlannak bizonyul, a műszaki átvétel
meghiúsul. Harmonikaajtó két helyiség kÖzÖtti elválasztásra nem fogadható el.
Tetőtéri helyiségek tetőablakai - tÖmítettségükmiatt - nem biztosítják a kÖzvetlen
természetes szellőzést, ezért légellátás szempontjából nem vehetők figyelembe.

A GMBSZ lV. fejezet előírásai szerinti szellőztető vezetékeket általában kÜlÖn-kÜlÖn kell a
szabadba vezetni. EgyesítésÜkcsak azonos égőtér esetén megengedett.

3.7, Egyéb előírások
Az OERG Kft. a szabályosan benyújtott tervet 15 napon belÜl felülvizsgálja és minősíti. A
minosítésa következő lehet:

A tervet a ,,Kivitelezésre engedélyezzÜk" felulbélyegzésével,abélyegző rovatainak
kitÖltésével, valamint a ,,Tervbírálati szakvélemény''kiállításával elfogadjuk. A felÜlbélyegzett
terv és a szakvélemény együtt érvényes.
A,,Nem megfelelő" felÜlbélyegzés abélyegzo rovatainak kitÖltésével, a mellékelt
,,Hibajegyzék'' vagy az azt helyettesítő levél a terv hibáit közli a tervezővel. A javított tervet
IIIT2
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azqboli benyújtástól számít.

Az oERG Kft. a minősített tervet egyéb rendelkezés hiányában

a

tervezőnek küldi meg'

A kivitelezésre alkalmasnak minősített terv érvényességiideje a felÜlvizsgálat dátumától
számított 2 év.

Kiegészítésekbekéréseesetén a 15 napos határidő az Ügyintézés idótartamával
meghosszabbodik.
A terv készítésefolyamán az oERG Kft. konzultációs lehetőséget biztosít, melynek
érdekébena műszaki vezetőhöz kell fordulni.
A tervben szereplő adatok, megoldások valódiságáért, a számítások, méretezésekjóságáért
atervező teljes kÖrűen felel. Az alkalmasnak minősítés a Íervezől' a felelősség alól nem
mentesíti.

A szabványok, előírások, rendeletek, stb... változása esetén a megváltozott szabályt
hatályba lépésétőlalkalmazni kell, tekintet nélkÜl arra, hogy azokat az OERG Kft. jelen
utas ítás á b an álv ezette-e.
Ha a tervkészítésidőpontjában egy ingatlan leágaző-vezetéke (csatlakozási pont) még nem
készült el, annak helyét a tervezőnekaz OERG Kft' illetékesévelegyeztetni kell'

Az oERG Kft. jogosult az előzetesen egyeztetett helyet a vezetéképítéssorán
megváltoztatni, ebben az esetben a tervezőnek a tervet módosítani kell.

Ha a terven változtatás (módosítás) szÜkséges, azt a tervezőnekaz eredeti terven való,
aláírt javítással, illetve, ha a változtatás jellege ezt nem teszi lehetóvé új terv készítésével
kell elvégeznie. A változást minden érintett ra1zon és dokumentumon fel kell tüntetni.

A változott dokumentációt az oERG Kft. újra felÜlvizsgálja és minősíti.

3.8. A tárgyra vonatkozó legfontosabb törvények, rendeletek, szabványok
Jelen technológiai utasítás 13. fejezetében találhatók.
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TU-D GsatIakozóvezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D-04. A csatlak ozővezetékek szerelése

4.1.

Kiadás:

A

Módosítás:

4

Kiadva:201 3.12.20.

előírások

^ltalános
A csatlakozővezeték és a fogyasztói berendezés létesítéseaz ingatlantulajdonos
kÖtelessége. Az ő kÖtelessége a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés Üzemképes
és biztonságos állapotban tartása is, melynek érdekébengondoskodnia kell a rendszeres
karbantartásáról, javításáról, szÜkség szerinti cseréjéről,és legalább 5 évenkénta műszaki
1.

biztonsági felÜlvizsgálatáról.

2. Csatlakozővezeték és fogyasztói berendezés csak az OERG Kft. által kivitelezésre
alkalmasnak minősített terv alapján létesíthetó.

3. A2' pont szerinti terv alapján kivitelezett gázszerelést az OERG tíJt' az üzembe helyezés
elótt műszaki-biztonsági szempontból ellenőrzi. Csak ellenőrzÖtt és megfelelőnek minősített
rendszer helyezhető gáz alá'
A gáz alá helyezést csak az OERG Kft' elosztő hálozati engedélyes szervezetének dolgozói
végezhetik el.
4. A műszaki ellenőrzési igényt az

OERG

KÍt. az erre a célra rendszeresített, pontosan

kitöltött,,Szerelési nyilatkozat''-on kell benyújtani. A szerelési nyilatkozathoz mellékelni kell
mindazokat a bizonylatokat, engedélyeket, nyilatkozatokat, amelyeket a tervfelÜlvizsgálatban
az OERG Kft. előírt' Ezeken túlmenően a műszaki ellenőrzés elvégzéseaz OERG Kft. és a
leendő fogyasztó kÖzötti viszony rendezettségéhez is kÖtott (pld. a hálőzatfejlesztési
hozzájárulás, egyéb pénzÜgyi kotelezettségek megfizetése, stb... ).

biztonsági előírást érintó
5. A csatlakozővezeték és fogyasztói berendezés létesítésére,
leszerelésére vagy gázfogyaszto készulékekle- és felszerelésére a Gazdasági Minisztérium
által elfogadott és általa nyilvántartott gázszerelő jogosult' A jogosultságot az oERG Kft.
elosztó hálozali engedélyes szervezeténél a létesítéselőtt igazolni kell.
4,2, Műszaki előírások

1. Kisnyomású csatlakozó (méretlen) acél vezeték legkisebb mérete NA25, a PE anyagú

vezetéké32x3 mm lehet. KÖzépnyomás esetén ez acélnál NA15, PE anyagúnál 20x3 mm
lehet.

2. Szereléskor mindig a csatlakoző vezetéket kell illeszteni az elosztovezeték leágazásának
végpontjához.

3. Az elosztóvezeték végpontjától való továbbépítésfeleljen meg a felÜlvizsgált tervben

szereplonek' más megoldás nem fogadható el. A gázmérőhöz, illetve nyomásszabályozohoz
tarÍoző vezetéket, valamint kÖzdarabot szilárdan, megsÜllyedés ellen a tervezett talajra
támaszkodó tartószerkezelhez kell rÖgzíteni, ezzel biztosítva a feszÜltségmentes
szerelhetőséget.
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4. Lakó és kommunális

épületben csak kisnyomásu gázvezeték lehet' Nem vonatkozik ez az
előírás az MSZ 11414l5 szerinti nyomásszabályozo állomás bekÖtővezetékére.

5.

Gázvezetéket elhelyezni nem szabad erősáramú villamos vezetékkel kÖzÖs falhoronyban'
csőalagútban vagy nem járható szerelőaknában. Ne legyen gázvezeték olyan helyiségben,
ahon n an val amely kozponti szellőzőr endszer a evegőbetápl ál ást kapja.
l

6. Csatlakozóvezetéket szerelni nem szabad

.
.
.
.
.
.
.

lakószobában, illetve hálóhelyiségben;
A és B tűzveszélyességi osztályú helyiségben;
kazánházban, (60 kW egység és 140 kW Összteljesítmény felett);
hűtotérben, illetvehűtőhelyiségben;
400 V-nál nagyobb feszÜltségű erősáramú berendezést tartalmaző helyiségben;
villamos kezelotérben, villamos laboratóriumban;
életvédelmi célúhelyiségben.

'

Csatlakozó vezetéket mindkét oldalon túlnyúló, legalább két mérettel nagyobb és
kiszelloztetett védocsoben át lehet vezetni:
- három vagy ennél nagyobb számú gépkocsi tárolására szolgáló gépkocsiszínen',
_ külső térrel vagy lépcsőházzal nyílászárőn keresztÜl nem érintkező vagy egyébkéntnem
szel lőztethető helyiségen;
- nem hozzáférhető vagy nem átszellőztethető épÜletszerkezetekben (Üregekben).
7

8. Védócsőben kÖtés (hegesztett, oldható) nem alkalmazható.

9. Legfeljebb

két férráhelyes gépkocsi tárolón a csatlakoző vezelék átvezetheIő, ha az
oldalfalon és magasan helyezkedik el, mechanikai sérÜIés ellen védett, oldható kÖtés nélkÜli,
valamint a tároló alsó és felső szellőzőnyílásokkal rendelkezik.
1

0. A gázvezetékbe építettkézi műkÖdteté sŰ elzáro szerelvény nyitott vagy zárl helyzete

rátekintéssel megállapítható legyen.

11' Csatlakozó vezeték ÖsszekÖtésételosztóvezeték leágaző vezetékévelvagy gáz alalt

lévő csatlakozó vezetékkel csak az elosztói engedélyes végezheti.
4.3. Földben szerelt csatlakozó vezetékek
4.3,1 -

Általános előírások

A földben szerelt csatlakozó vezetékek anyaga elsősorban PE legyen' Acélvezetéket csak
acél leágaző vezetékekhez való csatlakozáskor vagy rÖvid, legfeljebb 2 m hosszú fÖldi
vezetékeknélfogadunk el.
1.

2. Anyagváltás vagy

kÖtés épÜlethez 1 m-néI kÖzelebb nem lehet. A fÖldi vezetéken csak
hegesztett kÖtés al kal mazható'

3. Üreges,

túlnyomás nélkÜli közmű vagy műtárgy, illetve az épÜlet és a földbe fektetett
gázvezeték (kivéve a vezetékek keresztezési pontjait és az épületbe bevezető
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gázvezetékszakaszt) kÖzÖtt az alábbi táblázat szerinti védotávolságok legyenek.
A védőtávolságok a gázvezeték és a megkÖzelített létesítménylegkÖzelebbi érintősíkjai
közÖtt értendők, állalában vízszintes vetÚletben, a gázvezetéknél mélyebben fekvő
nyomvonalas létesítménytőlpedig a két nyomvonalat ÖsszekÖtő egyenes mentén.
A zárójeles adatok a védelemmel kialakított gázvezelékre vonatkoznak. A táblázatban kÖzÖlt
értékekentul a gázvezeÍék épületektől, kÖzművektől és műtárgyaktól olyan távolságra
legyen' amely kÖlcsÖnÖsen lehetővé teszi a létesítéssel,az Üzemeltetéssel és a
karbantartással kapcsolatos biztonságos munkavégzést,valamint a munkák közben az
állagmegóvást.

Védötávols

tlyomásfokozat

n
. kategóriájú

épÚlettöl

<isnvomás
<özéonvomás
taovkozép nvomás

3Q)
4

(3)

7

(5)

ll. kategóriájú
épulettöl
2 (1\

3Q\

5 (s)

Jreges,
'úlnyomás
télküli kÖzműtöl
laov műtárovtól
(0.5)
2 (1\
2 (1)

ák törzse

2()

Talajszint felett szabadtérre nyíló vízmérőakna és szennyvízakna 0,3 m-ig megkÖzelíthető.

4. A fÖldbe fektetett gázvezeték az egyéb kÖzműveket és fÖldalatti műtárgyakat lehetőleg

felÜlről keresztezze' Túlnyomás alatt nem álló Üreges kÖzművek vagy műtárgyak alatt
átvezetett gázvezetéknek a 3. pont szerinti védőtávolsághatáráig kiépítettvédelme legyen.

5. A fÖldbe fektetett gázvezeték és az erősáramú kábel legkÖzelebbi alkotói kÖzÖtt legalább
0,5 m védotávolság legyen, Vagy a két vezeték közÜl legalább az egylk a megkÖzelítés
helyétől legalább 1-1 m-re túlnyúló elektromosan szigeteló védőcsőben legyen.
A távfűtési vezetéket 0,5, a vízvezetéket0,3 m-nél kisebb távolságra megkÖzelítő földbe
fektetett gázvezeték (kivéve a vezetékek keresztezési pontjait) megfelelő szilárdságú
védőcsóben legyen.

6.

lpari vagy mezőgazdasági tevékenységetfolytató létesítmények,kÜlÖnálló hőkÖzpontok
és 20O m3/h-nál nagyobb gázterhelésű kommunális fogyasztók hőkÖzpontjai esetében a
védőtávolságokat az MSZ 1 1 42512 szerint kell megállapítani'

7. A védelem minden esetben a védőtávolság határáig terjedjen ki'
8. Védelem céljára elsósorban védőcsÖvet kell alkalmazni, amely a haszoncsonél 2 mérettel

nagyobb legyen. A védőcső a haszoncsőtől eltérő anyagú legyen. Azonos anyagú csó eltérő
szín, illetve egyértelmű, folyamatos figyelemfelkeltő jelÖlés esetén használható.
Mechanikai védelemre csak korrőziovédelemmel ellátott, két végénlezár|acélcső
használható. Szivárgás elleni védelem esetén és villamosan szigetelő védőcsőként
alkalmazható PVC csatornacső, PE cső, toldása nem megengedett. Védőcső
alkalmazásának akadálya esetén szivárgás elleni védelemhezfoliaborításúkavicságy
alkalmazható, 5 m hosszúság esetében az egyik végén,5 m hossz felett mindkét végén
talpas szaglócsővel.

9. Alápincézetlen, feltÖltéses kapualjat mindkét oldalon túlnyúló és legalább egy oldalra
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kiszellóztetett védőcsőben lehet keresztezni.

1o. A fÖldi vezeték nyomvonalát az épÜlettel párhuzamosan, illetve arra merőlegesen kell
kialakítani . A párhuzamostól eltérni kivételesen - a védőtávolságok megtartásával - terep
vagy telekadottságok miatt lehetséges.

11' A védelemmel ellátott szakaszon kÖtés nem lehet.
4.3.2. PE anyagú vezetékek

1' PE

anyagú vezeték csak fÖldi vezetéknek alkalmazhatók. Az alkalmazott cső és az
alkalmazott idomok feleljenek meg az MSZ EN 1555 szabványban előírtaknak.

2. APE

anyagú vezetékek fektetési méIysége atervező által meghatározolt, de min. 80 cm
legyen. A cső felett és alatt legalább 10-10 cm homokágyat kell készíteni.A munkaárok
minimális szélessége: haszoncső átmérő +30 cm. Amennyiben a kitermelt talaj szerkezete
lehetővé teszi, az ágyazat abból is elkészíthető.

3. Nem lehet gázvezeték építéséhezolyan

csÖvet és idomot felhasználni, amelyen szemmel
látható hiba van (sérulés,deformálódás, színeltérés,hólyagosodás, felÜleti egyenetlenség,

stb...

).

4. PE anyagú gázvezeték kivitelezését,hegesztésétcsak érvényesPE hegesztői
bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

5. PE-acél anyagváltás elhelyezhető

a talajszint felett 0,3-0,5 m-es magasságban' olyan
ÖsszekÖtő idom alkalmazható, amely a hoingadozás szempontjából erre alkalmas (pld' a DN
20-63 méretű tágulóhüvelyes kÖtésmód)' Csak a gyártó általjelÖléssel ellátott kotoelemek
alkalmazhatók. Ezek az osszekÖtések a fÖldárokban nem alkalmazhatók' A talajszint feletti
PE vezetéket a káros hőmérsékleti és kÖrnyezeti hatásoktól acél és dréncsöves védelemmel
kell ellátni' Az acél védocsó legalább 0,3 m-rel érjen a talajszint alá, a dréncső a talajszint
felett 5 cm-re érjen ki. Készítéskora gyártó által előírt szerelési utasításokat kell
maradéktal anul betartani'

Csak az Összekötés elkészítésébőlvizsgázott szemóly készítheti. Az acél védőcső is a
gyártó által készített legyen, egyik vége tágított, a másik belÜlről 45'-ban letÖrt.
idommal kell végrehajtani' A
PE hegesztést csak bevizsgált hegesztő berendezéssel, érvényesminősítéssel rendelkező
szakember végezheti el. A hegesztést végző személy az általa készített varratokat kÖteles
saját azonosító jelével maradandóan jelÖlni.

6. Talajszint alatti PE-acél anyagváltást hegeszthető Összekötő

7. -5 'C hőmérséklet alatt PE anyagú csövÖn mindennemű munkavégzéstilos (szállítás,
mozgatás, hegesztés, stb...). Szélben, csapadékos időben, ködben, illetve
hőmérsékleten hegesztés csak fűthető védősátorban végezhető.

-5'C

kÖrÜli

8. A vezeték feIett 50 cm-rel sárga jelzőfőliát kell elhelyezni a vezeték teljes hosszában'
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4.3.3. Acél anyagú vezetékek

1. MSZ 12ol2, illetve MSZ 29 szerinti A37, vagy DlN 1629 szerinti varratnélkÜli acélcsÖvek

alkalmazhatók. A falvastagság - ha a lervező ennél vastagabbat nem ír elő - a normál
falvastagságnak feleljen meg.

2.

lránytÖréseket NA20 méretig hideg vagy meleg hajlítással kell kialakítani. NA25, és e
fÖlÖtt megengedett az MSZ 2830 szerinti acélcsőívek (patentívek) alkalmazása a csővezeték
falvastagságával megegyezo falvastagsággal, de alkalmazásukat a hegesztési varratok
számának csÖkkentése miatt lehetőleg kerÜlni kell' lvből leágazás nem készíthető.

3. A

fÖldi acélanyagúvezetéket passzív korroziovédelemmel kell ellátni. A védobevonat a
teljes felÜleten alakítandó ki. A szigetelőfóliát gyűrődés- és buborékmentesen kell a felÜletre
feltekercselni, legalább 55% átfedéssel, 2 rétegben. Megfelelő védelem: rozsdamentesítés
Butil alapozó, HUNGlKoR c.

4. FÖldtakarás NA100 mm átméroig legalább 0,8 m, e felett NA300-ig legalább 1,0 m legyen.
A vezetéket védeni kell a káros mértékűmechanikai hatásoktól'
5.

FÖldi vezetékkéntNA2S-nél kisebb méretű acélvezeték nem alkalmazható.

6. FÖldárokhozvalo csatlakozás csak védőcsőben

tÖrténhet. A védócső két mérettel
nagyobb legyen agázvezetéknél, a talajba legalább 20 cm mélyen nyúljon be, a talaj felett
legalább 50 cm magasan álljon ki. A védőcső felett 10 cm-ig a gázvezeték 3. pont szerinti
passzív korrózióvédelmét ki kell vezetni. A védőcsÖvet a falhoz bilinccsel kell rÖgzíteni és
felső végénrugalmas masszával (pld. sziloplast) tÖmíteni. Falhoronyban tÖrténő felvezetés
esetében védócső nem szükséges.

4.4. Szabadon szerelt csatlakozó vezetékek

1. A vezeték anyaga acél vagy gázszerelésre engedélyezett rézÖtvÖzet lehet. Az
acélvezetékek MSZ 29 és MSZ 120Í2 szerinti varratnélkÜli acélcsÖvek lehetnek, legalább

normál, illetve tervezői előírás esetén ennél nagyobb falvastagsággal. Csatlakozó
vezetékben hajlékony kÖtőelem nem alkalmazható'

2. A kÖtések a szerelvény és készülékkÖtésekkivételévelcsak hegesztett kivitelben

készülhetnek' A hegesztési varratok egymástól való távolsága NASO-ig legalább 100 mm, e
felett legalább 600 mm legyen, kivéve ha patentív használata elkerÜlhetetlen' Az
iránytÖrésekre a 4'3'3' pont 2. bekezdése vonatkozik.

3. A tÖmítésekkizárólag pentánálló anyagúak lehetnek. olajálló gumilemez, szilikon alapú
tÖmítőanyag, teflonszalag és zsinór, gumiám G paszta, PP szál.
4. A csatlakoző vezetéket falon kívÜl falsíkon, afalhoz és fÖdémhez képest párhuzamosan

vagy merőlegesen kell szerelni. Vízszintes szakaszát a menyezettől legalább o,2 m-re kell
vezetni. A minimális vezetési magasság2,20 m, ennél alacsonyabban csak kivételesen, az
elosztói engedélyes hozzájárulásával vezethető. A falban a gázvezetékkel egy síkban más
vezeték nem lehet. Alacsony elhúzás szilárd kerítéslábazatán vagy falon legfeljebb 2 m
hosszon engedhető meg, szabadban a tereptől min. 40 cm magasan, helyiségben min. 20
cm magasan, ott ahol a vezeték mechanikai hatásoknak nincs kitéve, nincs gyalogos és
gépjármű forgalom. KívÜl a falsíkhoz vezetett csatlakozó vezeték elhelyezése feleljen meg a
sl6
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helyileg illetékes építésihatóság elóírásainak is. Ezt a feltételt a tervezőnek kell biztosítani.

5. Mennyezet

alatti, nem falsíkon szerelt vezetéket kÖtényfallal kell védeni.

6.

Falon, vagy fÓdémen átvezetett csős zakaszoniránytÖrés vagy kÖtés nem lehet.
Ugyancsak nem lehet kotés védőcsőben'

7. Teherhordó falszerkezet, illetve 50 cm-nél vastagabb főfal

áttÖrését kerülni kell.

8. Teherhordó falszerkezeten vagy 30 cm-nél vastagabb falon gázvezeték csak védőcsőben

vezethető át. A falon tÖrténo átvezetéseknél a gázvezetéket korróziógátló
ellátni.

bevonattal kell

9. Hidegpadlos fÖdémszerkezelen átvezeteltgázvezetéken a hidegpadló szintje felett
legalább 10 cm-re végződő, és alatta a fÖdémszerkezet középvonaláig érő tÖmített
padlóhÜvely legyen.

10. FaláttÖrésnél kéményt,szellőzőcsatornát, aknát, bármilyen tÖbb szinten át Összefüggo
fÜggőleges járatot legfeljebb egy falazótégla (25 cm) méretével szabad megkÖzelíteni.
11. A szabadon szerelt csatlakozó vezetéket megfelelő csőbilincshezvagy
tartószerkezelhez kell rÖgzíteni. A rÖgzítéstávolsága:

I
I
I

i
NA32-től i
NA 65 -től
i
-tol
NA 125
i.

NA2S-ig
NASO-ig
NA 100 -ig
NA'150 -ig

i
l
i
:

1,5m
2,Om

i

i

3,5 m

5,0 m
A csőtartó szerkezetek nem égheto anyagúak és megfeleló teherbírásúak legyenek, csőtartó
és csobilincs égheto, hőre károsodó szerkezethez nem rÖgzíthető.

12. Legalább két mérettel tÖrténő méretváltásnál szűkitőidomot kell alkalmazni. Két
kÜlÖnbÖzo méretű cső kÖzvetlenÜl egymáshoz csak egy méret kÜlÖnbség esetén
hegeszthető. Patentív után kÖzvetlenÜl keresztmetszet változás nem készíthető.

13. Gázvezetéket tartalmazo padlőcsatorna jől szellóző és leszerelhető fedlapos legyen.

Úgy legyen kialakítva és elhelyezve, hogy abba várhatóan folyadék ne juthasson, a bejutó
folyadék pedig meghatározott helyre kifolyjon. A padlócsatorna mérete és kialakítása tegye
lehetővé a benne lévő gázvezeték karbantartását.

14. Felszálló vezetéket tartalmazó szerelőakna Vagy szekrény legyen szintenként
elválasztva és alsó-felső szintű szellőzőnyílásokkal ellátva.
15. Az acélvezetékek korrózióvédelmét rozsdamentesítés után rozsdagátló alapmázolással
és fedőmázolással kell végezni' A fedőmázolás színe általában sárga, lakott, illetve
esztétikailag igényes helyiségekben fehér lehet.
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csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, terufelülvizsgálata és szerelése
D-05' Fogyasztói vezetékek szereIése

Kiadva: 2013.12.20.

s.t. Általános e!őírások
1. A fogyasztói vezeték legkisebb mérete NA15, de nem lehet kisebb, mint a csatlakoztatott

készülék gázcsonkja.

2.

Afogyasztói vezeték idegen ingatlanon, bérleményen Vagy nem kÖzÖs használatú
tereken nem haladhat keresztÚl.
3.

.
.

A és B tűzveszélyességiosztályú helyiségben;
olyan helyiségben, ahol a gázfogyasztó készÜlékekÖsszes névleges hőterhelése
nagyobb, mint 140 kW, kivéve az azt ellátó Vagy a helyiség fűtésétbiztosító
gázfogyasztó készÜlék fogyasztói vezetékét;
életvédelmi célúhelyiségben;
400 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú berendezést tartalmazó helyiségben.

.
.

csak olyan fogyasztói vezeték legyen, amely az abban a helyiségben lévő, a vonatkozó
előírásoknak megfelelő elhelyezésű gázfogyasztó berendezésekhez kapcsolódik.

4' A

gázfogyasztó berendezés és az előtte lévó elzáró szerelvény kÖzott oldható csőkÖtés

legyen.

5. Lakóhelyiségben, alvás céljára használt helyiségben, fÜrdőszobában' kazánházban

fogyasztói vezetéket elvakolt falhoronyba szerelni nem szabad. Egyéb helyiségekben
indokolt esetben - a vakolt falhoronyban tÖrténo vezeték legfeljebb 2 m hosszban
megengedett. Üreges téglafal esetén a falhornyot cementhabarccsal ki kell vakolni. A
műszaki ellenőrzés előtt a vezeték eltakarása tilos.

6. Fogyasztói vezeték a vele párhuzamosan szerelt
cm-re vezethető'

a
-

fűtési vezeték alatt, attól legalább 10

7. A fogyasztói vezetékhez csak szabványos és foldgázra alkalmasnak minősített idomokat,
szerelvényeket szabad felhasználni.

8. A gázkészÜlékek bekÖtéséhezföldgázra alkalmas hajlékony kÖtoelem felhasználható,

vezetékszakaszok Összekapcsolására azonban nem vehető igénybe. Kerülni kell az oldható
kÖtések számának nÖvelését- KB-s menetes hajlékony kÖtőelemet és BB-s menetes
készÜlék előtti csapot kell alkalmazni. A hajlékony kÖtóelem az indokoltnál hosszabb nem
lehet.

9. Gépkocsi tárolón valő átvezetés a D

04. 4.2.7 . és 9. szerint.
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1o. Az ingatlan, bérlemény fogyasztói vezetéke lakószobában, alvás céljára használt
helyiségben szerelhető, illetve átvezethető, ha a gázfogyasztó berendezések ellátása azt
indokolja.

11. FÖdémben, épÜlet alatt fÖldben, padlástérben fogyasztói vezeték nem létesíthető.

12. lpari vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató létesítmények,Önálló hőkÖzpontok,

vagy 200 m3/h-nál nagyobb gázterhelésű kommunális fogyasztók hókÖzponl1alra
11425 vonatkozik.

azMSZ

13. A gázvezetékbe építettkéziműkÖdtetésúelzárő szerelvény nyitott vagy zárt helyzete
rátekintéssel megállapítható legyen, a műkÖdtető fogantyút leszerelni nem szabad.
5.2. FÖldben szerelt fogyasztói vezetékek
5.2.1 . Általános előírások

1'

FÖldben szerelt acél fogyasztói vezeték legkisebb mérete NA25, PE anyagú vezetéké
32x3 mm lehet.

2. A csatlakoző vezetékekre vonatkoző D_04.
vezetékekre is érvényesek.

4.3.1 . pont

1

-11 .

bekezdései a fogyasztói

5.2.2 PE anyagú vezetékek

A csatlakoző vezetékekre vonalkozo D-04. 4'3.2' pont
vezetékekre is érvényesek.

1

-7

' bekezdései a fogyasztói

5'2'3' Acél anyagÚ vezetékek
A csatlakozó vezetékekre vonatkozó D-04. 4.3.3. pont 1-5' bekezdései a fogyasztói
vezetékekre is érvényesek.
5.3. Szabadon szerelt fogyasztói vezetékek

1. A vezeték anyaga acél vagy gázszerelésre engedélyezett rézcső lehet. Az
acélvezetékeket azMSZ 29 és MSZ 12012 szerinti varratnélkÜli acélcsövek lehetnek legalább
normál, illetve tervezői előírás esetén ennél nagyobb falvastagsággal.

2. A csatlakozÓ vezetékekre vonatkoző D_04. 4.4. pont2-15' bekezdései a fogyasztói
vezetékekre is érvényesek.
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TU_D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D-06. Nyomáss zabály ozők

Kiadás:

A

Módosítás:

4

Kiadva:201 3.12.2O.

6.1. Altalános előírások
. Közép Vagy nagyközép nyomású elosztóhálozathoz való csatlakozás esetén a csatlakozó
vezetékbe nyomássz abály ozőt kel l beép íten i.
1

2. A nyomásszabályozó csak

a TMBF által kiállított gyártási vagy behozatali engedéllyel
rendelkezo, kalibrált berendezés lehet.

3. Lakosságifogyasztók részérea nyomásszabályzot az OERG Kft. biztosítja, melynek
típusát azelosztői engedélyes a kÖzműnyilatkozatban megadja. Egyéb fogyasztók a
nyomássz abály ozo beép ítésérolsaját kÖltségÜkÖn kÖtelesek gondoskod n i.

4' A

kivitelezés során csak a felÜlvizsgált és jóváhagyott tervben szereplő
nyomásszabályozo típus alkalmazható, a kÖtés kialakításának ahhoz alkalmazkodni kell.

5. Amennyiben készÜlék-nyomásszabályozo beépítéseszÜkséges, azt a készülék és a

készülék előtti főelzárő közé kell beépíteni. Típusa csak a felÜlvizsgált tervben jóváhagyott
lehet.

6. Amennyiben a nyomásszabályozohozzárhatő védőszekrény szÜkséges, annak műszaki
ellenőzésekor felszerelhető állapotban a helyszínen kell lenni. Ennek hiányában az oERG
Kft' az eljárást nem folytatja le.

6.2. Házi és egyedi nyomásszabályoző állomások telepítésielőírásai
1. Telepítésük az

MSZ 1 141415-82 szerint tÖrténjen, külÖnÖs tekintettel

utasításban foglaltakra.

2.

a jelen technológiai

Aházi nyomásszabályozőkmaximális gázterhelése 40 m'lh, azegyedieké 4o-2oo m'/h.

3. A nyomásszabályoző állomás és annak részegységei a várható kÜlső és belso, káros
mechanikai, valamint a kÖrnyezeti korroziós hatásoktól védett kialakításúak legyenek.

4' A nyomásszabályozó állomás elhelyezhető kÜlÖnálló épÜletben, lemezszekrényben,
aknában Vagy a gázfogyasztó berendezéseket tartalmazó épÜlet valamelyik helyiségében.

5. A lemezszekrényes állomás telepíthető

.
.
.

kÜlÖnállóan (egyéb létesítménytólfÜggetlenÜl);
épulet lapos tetején;
épÜlet külsó falán a házi és legfeljebb kÖzépnyomású egyedi nyomásszabályoző
állomás;
U2
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legalább 3 m széles jól átszellozott kapualjban a házi nyomásszabáIyozó állomás;
oszlopon Vagy falon aházi nyomásszabályoző állomás.

A lemezszekrényes kivitel burkolata lehet megfelelő szilárdságú fémlemez, vagy legalább
5x5 és legfeljebb15x15 mm lyukméretű acélháló. A lemezszekrény legalább egy oldala
nyitható vagy kÖnnyen leszerelhető, valamint jől szellőző legyen'

6.

7. A nyomásszabályozo állomást megtartó tetőszerkezet, fal vagy oszlop megfelelo
szilárdságú és nem éghető anyagú legyen.

8. Épület kÜlső falán és kapualjban a lemezszekrény falba sÜllyeszthető abban az esetben'

ha a fal nem lyukacsos téglából készÜlt. A lemezszekrény mÖgött legalább 12 cm vastag fal
maradjon. A lemezszekrény sÜllyesztésétcementvakolattal gázzároan kell kivakolni, a
lemezszekrény a fal felé tÖmoren záro, hézagmentes legyen.

9. NagykÖzép nyomású egyedi nyomásszabályoző állomás kÜlső határoló felülete
épületektől legalább 5 m védőtávolságra legyen.

10. A házi és a középnyomású egyedi nyomásszabályoző állomás kÜlső határoló felulete és
az épületeknyílászárói, illetve nyílásai kozÖtti vízszintes vetÜletben legalább 2 m
védőtávolság legyen. Nyílásnak számit a homlokzati égéstermékkivezetés is.
11. Járművekkel járható úttest szélétőla védőtávolság 3 m. Szilárd burkolatú útkanyar kÜlso
ívénekszélétola védőtávolság '10 m, ez a távolság megfelelő szilárdságú fal vagy kerítés
esetén 3 m-re csÖkkenthető.
12. Szabadtéri transzformátor kÜlso felÜletétől a védőtávolság 5
13. A nyomássz abál,yozőállomás
elzárható legyen.

m.

illetéktelen behatolás ellen védett, biztonságosan

épÜletben vagy épÜletrészben elhelyezett nyomásszabályozo állomások
építészetikialakítására az MSZ 1 1 41 415-82 előírásai az irányadok.
14. A különálló

15. A házi nyomásszabályozót fÜggőlegesen, lehetőleg kÖzvetlenÜl a fogyasztői főelzárora
kell beépíteni. Amennyiben afőelzárőtól 2 m-nél távolabb kerÜl, akkor kÜlÖn elzárő
szerelvényt kell elé beépíteni.
16. A házi nyomásszabályoző állomáson kézi szabályozású kerÜIő vezeték nem lehet.
17. Az egyedi nyomásszabályozo állomáson:
- a nyomásszabályoző elé és után is elzáró szerelvényt kell beépíteni;
- a belépő és a kilépő oldalon nyomásmérőt kell felszerelni;
- a kilépő oldalon kézi lefúvató vezetéket kell kiépíteni.
6.3 lpari nyomássz abály ozo ál Iomások
Az ipari nyomásszabályoző állomások telepítésétazMSZ 11425 elóírásai szerint kell
elvégezni.
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D-07. Gázmérők

Kiadás:

A

Módosítás:

4

Kiadva: 2013.12.20.

.1. Altalános előírások

1. Gázmennyiség méréscéljára csak olyan mérőberendezés alkalmazható, amely

típusengedéllyel és érvényeshitelesítésibizonylattal rendelkezik.

2. Az oERG

.
.
.

Kft. földgázelosztási

műkÖdési terÜletén alkalmazható mérőtípusok:

1oo m3/h névleges teljesítmény felett: turbinás, forgódugattyús, mérőperemes;
2o-1oo m3/h névleges teljesítmény kÖzÖtt: turbinás, forgódugattyús, mérőperemes,
membrános;
20 m3/h névleges teljesítmény alatt: membrános.

3. Lakossági fogyasztók részérea mérőt az OERG
gázmérő beszerzéséro l saját

kÖ

ltség ü kÖn kÖte

l

Kft. biztosítja, egyéb fogyasztók a
esek gondoskod n i.

4. A gázméró elé (a kÖtésbe) elzáro szerelvény beépítésekÖtelező. A 6 m3ih-nál nagyobb
névleges teljesítményű gázmérők kÖtésénekkilépő (szekunder) oldalán is be kell építeni
elzárő szerelvényt.

5. Ha a legfeljebb 6 m3/h névleges teljesítményűgázmérő kÖzvetlenul a házi
nyomásszabályozoval egy egységben kerül felszerelésre, akkor amérő elé kÜlÖn elzáro
beépítésenem szÜkséges.

6. Az elzárőn a műkÖdtetést biztosító szerelvénynek (csapkulcs, kézikar, fogantyú, stb...)
mindig rajta kell lennie.
7

'

A mérőágba kerÜlővezeték csak a OERG Kft. hozzét1árulásával építhető be. Ezt az OERG

Kft. a terv felÜlvizsgálatakor egyedileg bírálja el.

8. A gázmérőre az OERG Kft. mind a belépő, mind a kilépő oldalon jogi zárat helyez

el.

Ugyancsak jogi zárral biztosítja a kerÜlővezelékelzárőját is, valamint a mérő kiiktatása
alkalmával a gázméró beÖmló oldali elzárőját.

9.

A mérőkÖtést villamosan át kell hidalni és a gázvezeléket be kell kÖtni a épÜlet EPH
hálőzatába. Az EPH hálózatba tÖrténő bekÖtést érintésvédelmiminosítő irattal kell
bizonylatozni.

7.2.1oo m3/h névteges teljesítménynélkisebb gázmérők

1. Az elhelyezésükre szolgáló veszélyességiÖvezetet, illetve helyiséget ''Mérsékelten
tűzveszélyes" -''D''- tűzveszélyességi osztályba kell sorolni és a vonatkozó jogszabályokban,
szabványokban foglaltak szerint kell kialakítani.

v7

D

OERG Kft.

07.doc

2.

A felhasználók mérőberendezésétlakóépÜleten belÜl, az épület kÜlső falán vagy az
elokertben kell elhelyezni.

3. Gázmérő lakószobában, hálószobában nem helyezhelő

el. Ez az állapot a későbbiek
során sem változtatható meg. Lakószobát, hálőszobát gázmérővel ellátott helyiséggel
Összeszellőztetni nem szabad (Összeszellóztetett két helyiség akkor, ha kÖzÖttÜk olyan
nyílás van, amely nincs zárhatő nyílászárőval ellátva).

4. FÜrdőszobába, WC-be, garázsba, gépkocsi tárolóba, kazánházba,

4o0 V-nál nagyobb
''All
valamint
és rlBll
helyiségbe,
feszÜltségű villamos berendezéseket tartalmazó
tuzveszélyességi osztályba sorolt vagy Íűzveszélyes anyag rendszeres használatára,
tárolására szolgáló helyiségbe gázmérő nem szerelhető.

5. Gázmérő éghető falszerkezetre, éghető vagy hőre lágyuló burkolatú falra nem Szerelhető,
a gázmérő elhelyezésére szolgáló fal

.
.

legfeljebb 6 m3/h névleges teljesítményŰ gázmérő esetén 10 cm-es téglaválaszfal,
vagy azzal legalább megegyező szilárdságú legyen;
10-25 m3/h névleges teljesítményűgázmérők esetén 25 cm tÖmÖr téglafalból készült
vagy azzal legalább megegyezó szilárdságú legyen.

6.

A legfeljebb 6 m3/h névleges teljesítményŰ gázmérőt nem szükséges kÜlÖn rogzíteni, a
10-25 m3/h névleges teljesítményűgázmérőket konzollal, a fÖlÖtt zsámollyal kell
alátámasztani.
7

. A gázmérok kÖtésmagassága 1600

mm, két mérő egymás feletti szerelésekor az alsóé

900 mm legyen.

8' A gázmérok kÖtéset minet kevesebb oldható kÖtéssel kell kialakítani, emellett a gázmérő
feszülés nélkÜli felszerelését biztosítani kelI.
9. A 6

m3/h_nál nem nagyobb névleges teljesítményűgázmérők kötését a mindhárom

dimenzióba lehetséges állíthatóság érdekében4 vagy 5 könyÖkkel kell kialakítani a 17. pont
szerint.

10. A gázmérő és a legkÖzelebbi gázfogyasztó berendezés kÖzÖtt vízszintes vetÜletben
legalább 1 m távolság legyen. Ez a távolság beépítettszigetelófal esetén 0,5 m-re
csÖkkenthető. KÜlső térben szerelt gázmérő esetén a homlokzati égéstermékkivezetés
szerelvényének legkÖzelebbi pontjától ugyancsak 1 m távolság tartandó vízszintes
vetületben . A gázmérő és a hozzá legkÖzelebb eső fogyasztókészÜlék kÖzÖtti
vezetékszakasz hossza legalább 1,5 m legyen.
11. A gázmérő legkÖzelebbi éle és fÜstcso, melegvíz vagy gőzfűtési vezeték legkozelebbi
alkotója kÖzÖtti távolság legalább 0,5 m legyen'

12. Gázmérőtszabadban, kÜlso falon csak megfelelő mechanikai és káros hőhatás elleni
védelem biztosításával szabad szerelni'
13. Ha a gázmérő szabadba, külső falra,lépcsóházba, kÖzÖs használatú térbe kerÜl
beépítésre,akkor zárhato ajtajú jől szellőzó szekrényben, vagy falba sÜllyesztett fÜlkében
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kell elhelyezni. A fÜlke mÖgÖtt legalább 12 cm vastag fal maradjon, a fÜlkét
cementhabarccsal gázzárőan ki kell vakolni. A lemezszekrény a fal felé tÖmÖren záró
hézagmentes legyen, a kialakításnál Ügyelni kell a mérő le- és felszerelhetóségére.
14. 140 kW-nál nagyobb összteljesítményű gázfogyasztó berendezés helyiségében
gázmérő nem helyezhetó el

15' Pincében, alagsorban gázméró csak akkor helyezhető el, ha a jelen műszaki eloírás

vonatkozó pontjain tjl az alábbiak is teljesÜlnek.

.
.
.
.
o
C

a pince, Vagy annak a gázméró elhelyezésére szolgáló helyisége Vagy fÜlkéje nem
korrózióveszélyes;
a pince, alagsor vakolt;
a pince, alagsor tala1víz elleni szigeteléssel és szilárd padlóburkolattal rendelkezik;
? pince, alagsor belmagassága illetve szabad űrszelvénye legalább 1,7x0,8 m;
a gázÍTérő leolvasása biztosított,
a gáZr'flérő mogÖtti falfelÜlet 1m2-nyi része fehérre festett vagy meszelt.

16. Gázmérők csoportos szerelése megengedhető a kÖvetkező feltételekkel:

o
.
.

.

CSák az épÜlet kÖzÖs használatú terében lehetnek, az oda való bejutás a nap bármely
szakaszában biztosítható kell, hogy legyen;
egyÜttesen Vagy külÖn-kÜlön, kulccsal zárhatő szekrénybe kerÜlnek;
ha a mérő nem a lakás vagy egyéb rendeltetésű épÜletegységbejárata mellett, vagy
azokkal azonos szinten, emeleten van, akkor a fogyasztói vezetéket a lakáson egyéb
épületegységen belül a belépéshelyén (lehetőleg a gázfogyasztó berendezés
helyiségénkívÜl) elzároval kell ellátni, amelynek magassága azonos agázmérő
csatl akozás i m agass ágáv al.
Azelzárot sérÜléstől, illetéktelen beavatkozástól védeni kell'
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1oo m3/h_nál nagyobb névleges teljesítményűgázmérők

1. Az elszámolási méréskéntfunkcionálő 1oo m3/h névleges teljesítmény feletti gázmérőket
lehetőség szerint azipari nyomásszabályoző állomásokra kell telepíteni azMSZ 11425

vonatkozó előírásai nak fi gyelembevételével.

2. Amennyiben a mérő épÜletben kerÜl elhelyezésre, gázfogyasztó berendezéssel azonos
helyiségbe nem telepíthető, külÖn mérőhelyiséget kell kialakítani.

3. A 'too

m3/h

kell ellátni.

névleges teljesítmény feletti gázmérőket hőfok- és nyomáskorrekciós taggal

4. Az ipari berendezésektechnológiai mérői agázfogyasztő berendezésekkel egy
helyiségbe telepíthetők.
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Az oERG Kft. Technológiai ljtasításai

TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, teMel ülvizsgálata és szerelése
fejezet D_08. Gázfogyasztóberendezésekelhelyezése

Kiadás:

A

Módosítás:

4

Kíadva: 2013.12.20.

8.1. AltaIános előírások
1

.

2.

Csak érvényesgyártási vagy behozatali engedéllyel rendelkező készúlékekalkalmazhatók.

A gázfogyasztó berendezések felállítási, felszerelési helyét úgy kell megválasztani, hogy

.
.
.
o

hozzáférhetőek, üzembiztosan kezelhetőek, javíthatóak legyenek;
kÖrnyezetÜket a fejlődó hő ne veszélyeztesse;
d SZábályos légellátás, szellőzés, égéstermék-elvezetésbiztosított legyen;
QZ elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó műszaki-biztonsági eloírások betarthatók
legyenek.

3. Minden gázfogyasztó berendezés előtt legalább egy irányból (a kezelési irányból)
legkevesebb 0,8 m szabad kÖzlekedési, mozgási távolság - kezelési lehetőség - legyen.
4. olyan készülékek esetében, amelyeknél a kezeléshezvagy a szerelési és karbantartási
munkákhoz szÜkség Van a tÖbb oldalról való hozzáférésre a 2. pont szerinti távolságot három
oldalról (indokolt esetben minden oldalróI) biztosítani kell. A szÜkséges távolságok kialakításánál
figyelemmel kell lenni a gyértó eloírásaira.
5. A gázkészÜlékek csatlakozásába (kÖtésébe)a készülékelé elzárőt kell beépíteni.

6. Falsíkra szerelhető, falsík mellett alkalmazhato gázkészülékek esetén, vagy ha a készÜlék a
falsíkhoz 0,5 m-nél kÖzelebb kerül, az érintett falszerkezet el nem mozdítható, szilárd és nem
éghető anyagú legyen.

7. Gázkészülékek egymás folé nem szerelhetők. KÜlÖnféle magasságban szerelt gázkészÜlékek
elhelyezése olyan legyen, hogy a vízszintes felÜletre eso vetÜletÜk kÖzÖtt legalább 10 cm
távolság legyen. Ugyancsak nem szerelhető gázkészúlékfűtőtest fÖlé sem. oldalirányú távolság
az előzőek szerinti legyen.
8. Falra szerelhető készülékek esetén a fal legalább 10 cm válaszfallapból készÜlt vagy azzal
egyenlő szilárdságú legyen, de minden esetben feleljen meg a készÜlékgyárto által előírtnak. Az
oERG Kft. jogosult indokolt esetben statikai szakvéleményt kérni.
8'2. A készüIékek elheIyezése viIlamos besorolásuk alapján

Az

V-nál nem nagyobb feszültségről táplált erősáramú villamos berendezéssel is
felszerelt gázkészÜlékek (pld. átfolyó rendszerű lakásfűtő-készülék, kombinált lakásfűtő és
vízmelegítő készÜlék, stb''')elhelyezésekor be kell tartani azMSZ 1600/ 3, MSZ 2364 és az
MSZ 1585 előírásait.
1.

1O0O
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2. Az idoszakosan nedves helyiségnek számítanak a lakások fürdőszobái, zuhany fÜlkéi és
konyhái.

3. AzfÜrdoszobákban (zuhanyozókban) a villamos készÜlékekvízbehatolás elleni védettségi
fokozata:

o ?Z 1. sávban lPx5 vagy vízsugár ellen védett legyen;
. ?2' sávban lPx4 vagy frÖccsenő víz ellen védett legyen.
4.

- 1. sáv:
A fÜrdőkádat vagy zuhanytálcát kÖrulvevó fÜggőleges síkokkal, tálca nélküli zuhanyozó esetén a
zuhanyrőzsától 0,6 m-re lévő fÜggőleges felülettel, a padlóval és a mennyezettel határolt térrész,
beleértve a határoló falak és a mennyezet belső oldalát is (4. sz. melléklet)'

-2'

sáv.
Az 1 . sáv kÜlső fÜggóleges határoló síkjaival (felÜletével) és az ezzel párhuzamos, ettol 0,6 m-re
kifelé lévő síkokkal, a padlóval és a padlószinttől 2,25 m magasságban lévő vízszintes síkokkal
határolt térrész(4' sz. melléklet).
5. A szerelési anyagokra, háztartási készÜlékekre vonatkozo lP védettségi fokozatokat
160012 3.3.1 . pontja tartalmazza.

azMSZ

8.3. Az égéstermék_elvezetésnélkÜli készülékekbeépítésénekelőírásai
1. Égéstermék-elvezetésnélkÜli gázkészÜlék(főző, sÜtő, vízmelegílő,íŰtő, stb...) nem
alkalmazható

.
.
.
.

alvás céljárais szolgáló helyiségben;
testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiségben;
flevelési-oktatási építményekbena 0-18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására
szo gáló terekben a taneszkÖznek m nősÜ ő gázkészÜlékek kivételével
kÖzvetlen természetes szellózés nélkÜli helyiségben.
l

i

l

;

2' Nappalival kÖzÖs légteret alkotó úgynevezett ''amerikai'' konyha esetében az egyéb feltételek
megléte esetén háztartási tűzhely elhelyezhető. A feltétel az 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozat
megléte' A nyilatkozat a megadott formanyomtatványra érvényesés azt a tervhez kell mellékelni.

3. Az a kÖzvetlen természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiség, amely kÖzvetlen
természetes szellőzésű - nyílászároval rendelkező - helyiségből nyílik, a két helyiség kÖzti ajtó
levétele után kÖzvetlen természetes szellőzés(jnek tekinthető. Feltétel a 6. sz. melléklet szerinti
nyilatkozat megléte. A nyilatkozat a megadott formanyomtatványon érvényesés azt a tervhez
kell mellékelni'

4. Gravitációs szellőzőkurtő esetén egy helyiség kÖzvetlen természetes szellőzés(jnek számíl az
alábbi feltételek esetén.

.

a helyiség térfogata legfeljebb 20 m3 lehet;
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a tervező legalább óránkénti ÖtszÖrös légcserétigazolt.

5. Gravitációs szellőzőcsatorna esetén egy helyiség közvetlen természetes szellőzésűnek
számít az alábbi feltételek esetén:

.
.

a helyiség térfogata legfeljebb 1o m3 lehet;
a tervező legalább óránkénti ÖtszÖrÖs légcserétigazolt.

6. Minden nyílt lángú és burkolatlan égőjű gázkészuléket úgy kell elhelyezni, hogy az a
légáramlás fő irányába, és 1,2 m-nél alacsonyabban lévő, befelé nyíló vagy forgó ablakszárny
alá ne kerÜljÖn (tűzhely, burkolatlan égőjű falifűtő, vasalóhevítő, laboratóriumi égő, orvosi és
fodrászati hevítő, stb''. ).
7. Éghető anyagú bútor és a gázfogyasztó berendezés kÖzÖtt olyan távolságot kell biztosítani,
hogy az éghető anyag felÜletén mért hőmérsékleta legnagyobb hőterheléssel való Üzemelés
mellett sem haladhatja meg a 60 'C-ot, de ez a vízszintes távolság 0,5 m-nél kisebb nem lehet.
Haez nem biztosítható, akkor:

.
.

a gázfogyasztó berendezés (égő) magasságát meg nem haladó magasságú bútor esetén
a gázf ogyasztó berendezés magasságái g
a gázfogyasztó berendezés (égő) magasságát meghaladó magasságú bútor esetén
gázfogyasztó berendezés fÖlÖtt min. 0,5 m magasságig (a gázfogyasztó berendezéshez
képest 0,5 m-nél nem magasabb bútor esetén a bútor magasságáig), - hő ellen védő
lemezt kell - felszerelni.
;

8. Beépíthető (modul) kivitelű és gyárilag hőszigetelt, nem oldalsó égéstermék-elvezetésű
tűzhely bútor mellé kÖzvetlenül is elhelyezhető, ha annak magassága aÍűzhely magasságát
nem haladja meg.
9. Csak égésbiztosítóvalellátott fűtőkészÜlékek alkalmazhatók.
8.4. Vízmelegítők' fűtőkészülékek és kombi_készülékek elhelyezése

1. Gázvízmelegítő 8 m3-nél kisebb légterű helyiségbe nem tervezhető, ill. nem szerelhető be.
A fali készÜlékekalsó élénekszerelési magasság a o,4-1 ,4 m között lehet. A fÖldre állítható készülékek magasságát a láb vagy alátámasztás mérete határozza meg.
2. Az égéstermékelvezetés nélkÜli tárolós vízmelegítő legmagasabb pontja a menyezettól
legalább 0,3 m-re legyen'

3. 13 kW-nál kisebb hőterhelésu átfolyó rendszerű vízmelegítő kád folé nem szerelhető,
fÜrdőkád vagy zuhanyozo melegvíz ellátására nem csatlakoztatható.
4. Égéstermék-elvezetésnélkül csak 10,5 kW-nál kisebb névleges teljesítményű átfolyós
vízmelegítőt szabad alkalmazni. Az ilyen úgynevezett ''kis vízmelegítőt'' közvetlen kifolyásra
vagy csak azonos helyiségben lévo egy csaptelepre lehet alkalmazni és csak olyan rendeltetési
célra, amelynél az egyszeri vízvételiidő 10 percnél nem tÖbb.
5. Égéstermék-elvezetésnélkÜli tárolós vízmelegítő legfeljebb 2 kW teljesítményű lehet.
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FÜrdőkád, zuhanyozó, más helyiségben lévő csaptelep ellátására alkalmazható.
6. Vízmelegítőt,kazánt, kombi-kazánt lakószobában, alvás céljára használt helyiségben
felszerelni tilos.

7. Gázfogyasztó készÜléketfÜrdokád folÖtt csak a lefolyó felÖli oldalon szabad elhelyezni.
8. Ha a fali készÜlékfalsarokba (fulkébe, szekrénybe) kerül, akkor a kezelhetőséget biztosítani
kell. Az oldalsó falsíktól minden esetben legalább 0,1 m távolságot kell tartani.
9. Ha a fali készÜléketfÜlkében vagy szekvényben helyezik el, akkor a szekrény vagy fÜlke
padlószintig alakítandó ki, határoló falát és ajtaját nem éghető anyagból kell készíteni'Nem
hálós (rácsos) ajtó esetén egyenként legalább 4o0 cm2-es szabad feluletű alsó-felső
szellőzőnyílást kell a fÜlkéhez vagy szekrényhez biztosítani.
10. FűtőkészÜlék vagy kombi-készÜlék elhelyezésekor a 7.2. pont előírásait is figyelembe kell
venni. A készülékek villamos védettségéta gépkÖnyv tartalmazza.
1

1. Csak égésbiztosítóvalellátott készÜlékekalkalmazhatók.

8.5. Falifűtők
't

. Fali fűtőkészÜléket fÜrdőkád és vizes berendezési tárgy fÖlÖtt vagy ahhoz 0,1 m-nél kÖzelebb

tilos elhelyezni.

2. Afali fűtőkészÜlék és WC, piszoár, bidet kÖzelebbi élei kÖzötti távolság legalább 0,5

m

legyen.

3' A falifűtő gázcsatlakozási (kÖtési) magassága, illetve alsó élénekmagassága a padlószint
felett o,2-1 m kÖzÖtt lehet. Sugárzóbetétes vagy burkolatlan égőjű falifűtő alsó éle 0,5 m-nél nem
lehet magasabban.
4. ÉgésbiztosítónélkÜli falifűtő nem alkalmazhaÍő'
8.6.

cserépkályha gázégők

Cserépkályhába az engedélyezett típusúgázégő abban az esetben építhetőbe' ha
jogosult szakember a cserépkályha arra való alkalmasságáról és
cserépkályha építésére
terhel hetóségéről nyi latkozi k.
8.7. zárt égésterűkészülékek,homlokzati égéstermékelvezetés
1. Homlokzaton (kÜlső falon) égéstermék-kivezetésihelyet kialakítani csak az
$eloírásai szerint lehet.

oTÉKB0

2' Azárt égésterű gázfogyasztó berendezést csak olyan vastagságú falba szabad beépíteni,
amelyre a gyártómű azillető típusúgázfogyasztó berendezést szerelhetőnek minősíti, illetve
adja meg.

3' A mellvéd (parapet) magassága a gázfogyasztó berendezés felső szintjét legalább 0,05 m-rel
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haladja meg. FüggÖny, éghető szerkezet és a gázfogyasztó berendezés között olyan távolságot
kell biztosítani, hogy az azokfelÜletén mért hőmérsékleta legnagyobb hőterheléssel valő Üzemelés mellett sem haladhatja meg a 60 "C-ot , de ez a vízszintes távolság 0,1 m-nél kisebb nem
lehet.
4. A készülékfeletti kiugró párkányt, vagy kÖnyÖklőt oly mértékben szÜkséges megszÜntetni,
hogy az a készÜléklégellátását, konvekciós hőcseréjét ne akadályozza'

5. Éghető, vagy égheto burkolatú falszerkezetbe gázfogyasztó berendezést beépíteninem
szabad, kivéve, ha a mellvédet (parapetet) Vagy a gázkészÜlékméreteito,4 - 0'4 m-rel
meghaladó felÜletű falat nem éghető falszerkezettel kiváltják.
6. A falhÜvely kÜlső védőburkolatát a kÜlső falsíkra kell felszerelni. A védőburkolat szélétől számított 0,3 m távolságon belÜl kiugró 'falrész nem lehet. A falhÜvely kifelé nem lejthet.
7. A védőburkolat alsó élénekmagassága a járda illetve talaj szintjétől legalább 0,3 m legyen.

-

8. Erkélyre, loggiára való kivezetés esetén annak mellvédje a padlószint magass ágában áttÖrt
vagy nyitott legyen. TÖmÖr mellvéden a falhÜvellyel szemben a padlószinten legalább 150 cm2
felületű nyílást kell készíteni.
9. A zárt égésterűkényszer-levegő ellátású készÜlékek friss levegő-égéstermékelvezető
szerelvényéta gyártó eloírásai szerint kell kialakítani.

10.Homlokzaton megjelenő koncentrikusan kiképzett levegő-égéstermékszállító szerkezetek
(parapett, turbóparapett), nyílászárotol mért legkisebb távolságának meghatározása''

W hőterhelés alatti gázkészÚlékek esetén:
- minimális vízszintes oldaltávolság 0,4 m;
- minimális fÜggóleges távolság 0,4 m;

1. 6500

2. 6500 W vagy ettől nagyobb hoterhelésű gázkészÜlékek esetén:
- minimális vízszintes távolság 0'6 m;
minimális függőleges távolság 0,6 m +0,15 m/kW.

A méretek az égéstermékkivezető kÖzépvonalától mindkét oldalra, illetve fÖlfelé értendók. A
fentiekben meghatározott tiltott terÜleten belül nyílászárő, vagy más légbeszívó nyílás nem
lehet.
13. A 6500 W hőterhelés alatti gázkészulékek esetén a fÜstcső tengely a terepszinttól,
járdaszinttől min. 0,4 m-re legyen.

14. A6500 W, vagy ettől nagyobb hőterhelésű gázkészÜlékek esetén a fÜstcső tengely a
terepszinttől, járdaszinttől min. 2,2 m-re legyen.
15. A szomszédos telekkel kÖzÖs telekhatárától 3 m-en belÜl homlokzati égéstermékkivezetés

nem létesíthető, kivéve B'7.16. esetén.

16. A szomszédos telekkel kÖzÖs telekhatártól legalább 1 ,5 m-re lévő épÜlet határfalán
homlokzati égéstermékkivezetés létesíthető, ha a gázkészÜlék6500 W hőterhelés alatti, nem
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kényszerlevegős, és a telekhatár szakaszon a kivezetés tengelyétól mindkét irányban legalább
2-2m hosszú és legalább2m magas tÖmÖr kerítésáll.
17. Homlokzati égéstermékkivezetés nem létesíthetó, ha kÖzegészségügyi érdeket sért.
13. A falhüvelyek gyári külső védőburkolata nem módosítható, nem takarható, esővédó nem
alkalmazható.
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Az oERG Kft. Technológiai lJtasításar

TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D-09. LégeIlátás, szellőzés

Kiadás:

A

Módosítás:

4

Kiadva: 2013.12.20.

A légellátást, szellőzést, Vész_szellőzést az oERG Kft. által felÜlvizsgált és kivitelezésre
alkalmasnak minősített terv szerint kell kialakílani az abban foglaltak maradéktalan
1.

betartásával.

2. Agázfogyasztó berendezések légellátásában kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetve részt vevő

nyílászárok nem lehetnek fokozottan légzáro kivitelűek. A tÖmítőelemeket a műszaki
ellenőrzés előtt el kell távolítani és azok a gázkészÜlékek megszÜntetéséignem helyezhetők
vissza.
3. Pótlólag semmiféle légzáro anyag Vagy szerkezet, amely a nyílászárók felfekvő (fa, fém,
műanyag stb.) felÜleteinek gyártási tűréséből eredő légréseit csÖkkenti vagy eltÖmíti, nem
alkalmazható.
4. Az Összeszellőztetés céljára szolgáló alsó-felső szellőzőnyílások mindig a padlószinten,
illetve kÖzvetlenÜl a mennyezet alatt alakítandók ki. A mennyezet magasságától lefelé eltérni
csak akadály esetén lehet. A két nyílás kÖzÖtti fÜggőleges távolság legalább 1,80 m legyen.
A szellőző nyílások eltakarását tiltó táblát kell felszerelni!

5' A fokozottan légzáro nyílászárokkal ellátott helyiségekben nyílt égésterűkészÜlék
elhelyezésének feltétele, hogy a helység olyan a készÜlék|égellátását, és a helység
légcseréjétbiztosító szellőzővel legyen ellátott, ami a fenti kÖvetelményeket minden egyéb
kÖrülménytől fÜggetlenÜl biztosítja, és ezt a tervező számítással igazolja.
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TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
fejezet D-10. Egéstermék elvezetés

Kiadva:2.1 3.12.20.

1. Minden folyamatos Üzemű és állandó fűtést szolgáló berendezés égéstermékétel kell

vezetni.

Az égéstermékszabályos módon szabadba vezetése nélkül gázt fűtésre alkalmazni tilos,
kivéve az ipari, mezőgazdaság i hős u gárzókat és szárítókat.
2. Az égésterméket- a zárt égésterŰ gázfogyasztó berendezés és az egyéb engedélyezett
esetek kivételével - kéményen át kell a szabadba kiengedni.

3. Agázfogyasztó berendezések csak olyan kéménybekÖthetók be, amelyelaz illetékes
kéményseprő közszolgáltató gázlÜzelésre alkalmasnak minósített és erről igazolást adott. Az
igazolásnak tartalmazni kell, hogy a kéménybeaz adott fogyasztási helyen mekkora
hőterhelésű és hány darab gázfogyasztó berendezés égéstermék-elvezetése
csatlakoztatható be' Más tüzelőanyagra (pl. pébéről fÖldgázra) valő átállásnál, vagy a
kéményterhelésmegváltozása esetén új igazolás szÜkséges.
4. A (3) pont alatti igazolás (szakvélemény)egy évnélrégebbi keletű nem lehet.

5' A kéményméret (átméróje vagy oldalhosszúsága) a csatlakoztatott gázfogyasztó készÜlék
égéstermékelvezető csÖvével legalább egyező méretű legyen. Kivétel, ha a gázfogyasztó
készÜlékégéstermék-elvezetőcsÖve hatósági engedély alapján szűkíthetó. A kéményméret
ebben az esetben legalább a szűkítésengedélyezett méretével egyező legyen.
6. Ae. égéstermékelvezető cső szűkítése csak szabványos idommal történhet.

7. lrányváltásra és csatlakoztatásra ugyancsak szabványos idomok használhatók.
8. pe. égéstermék-vezetékekegyesítése derékszÖgben nem tÖrténhet.

9. Egy gázfogyasztó készÜlék égéstermékelvezető csövében legfeljebb 3 db' de max' 2 db
90o-os, 1 db 120'-os irányváltás lehet.
10. Az égéstermékelvezető cső fÜggoleges egyenes szakasza a készÜlék felett legalább 3D
hosszúságúlegyen, kivéve, ha egy kÖnyÖkkel kÖzvetlenÜl csatlakozik a kéménybeés a
bekÖtési pont fÖlÖtt min. 3m hatásos kémény-magasság van.
11. Az égéstermék-elvezetőcső Összes vízszintes elhúzása legfeljebb 2,0 m lehet. E feletti
elhúzás esetén füstcsatornát kell kialakítani, amelyet a kéménnyelegyÚtt kell

bizonylatoltatni.

12. Az égéstermékelvezető vezetéket a készÜlékfelé lejtéssel kell szerelni (3-5%). A
toldásokat úgy kell kialakítani, hogy az égéstermékbőlkiváló csapadék ne folyhasson ki.
13. Az égéstermék-elvezetőcsÖveket legalább 1 m-enként, illetve minden egyes szakaszt,
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Vagy csődarabot legalább 1 db bilinccsel kell rÖgzíteni.

A kéménybecsatlakozó csődarabot tÖmÖren kell illeszteni, Ügyelve arra, hogy a kémény
belső falsíkján ne érjen túl.
14.

15. Az égéstermék-elvezetocső anyaga álljon ellen az égéstermékkorrőzioshatásának
(eloxált alumínium, kívÜl-belÜl zománcozott acéllemez cső).

16. A falon átvezetett (gyárilag mellékelt) turbóparapet kialakítása esetén (max. 1 m)

kéményseproiszakvélemény nem szÜkséges.
17 .

A 16. pontban foglaltaktól eltéro, Vagy a meglévo falazott kéménybeszerelt turbócsoves

kialakítást, az illetékes kéményseprővel véleményeztetniszÜkséges.

18. Ha a gáztÜzelő berendezés kéményénektorkolati nyílása olyan helyiségbe Vezet, Vagy a
helyiséget olyan másik helyiséggel szellóztették Össze, amelyben más tÜzeló berendezés
kéményénektorkolata is megtalálható' a csoportkéményekrevonatkozó vizsgálati
előírásokat, szabályokat kell alkalmazni.
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Az OERG Kft. Technológiai lJtasításai

TU_D Csatlakoző vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D 11. Műszaki ellenórzés

Kiadás:

A

Módosítás:

4

Kiadva:2013.12.20.

1. A műszaki ellenőrzési igényt az oERG Kft. titkárságán kell bejelenteni az erre a célra
rendszeresített, pontosan kitÖltÖtt ''Szerelési nyilatkozat'' (lásd 7. sz. melIéklet)
benyújtásáVal, melyhez teljes kÖrűen csatolni kell az abban felsorolt mellékleteket. Azok
bármelyikének hiánya kizáro ok. Bármilyen rendezetlenség esetén az oERG Kft. a műszaki
ellenőrzést megtagadja. A műszaki ellenórzési igényt az oERG Kft. csak akkor fogadja, ha
az ingatlan leágazo vezetéke kiépÜlt és a belső szerelés ahhoz illeszkedik' A műszaki
ellenőrzés egyeztetett időpontjál az oERG Kft. képviselóje a Szerelési nyilatkozaÍra rávezeti.

2. A mŰszaki ellenőrzés feltételeit a leendo fogyasztó a kivitelezővel egyuttesen biztosítja' A
kivitelező részérőlcsak a D_4. 4 1.5. fejezet szerint nyilvántartott személy jogosult eljárni, aki
a műszaki ellenőrzés során mindvégig koteles a helyszínen tartózkodni.

3' Az elkészÜlt szerelésnek meg kell egyezni az oERG Kft. által kivitelezésre alkalmasnak
minősített tervvel. Kisebb, a műszaki-biztonsági feltételeket nem érintő változásokat a
műszaki ellenőr a helyszínen engedélyezhet. A műszaki-biztonsági feltételeket érintő
változásokat:
- légellátás, légterhelés változás
- más rendeltetésű készÜlék(még azonos hóteljesítmény mellett is )
- be nem tervezett készÜlék
- villamos védettségi fokozat csÖkkenés
- más fokozatnak minősÜlő felszerelés
a műszaki ellenőrzési igény bejelentése elott a tervezőnek kell a tervre rávezetni (vagy Új
tervet készíteni)és azt ismételt felülvizsgálatra benyújtani. A helyszínen átadott és csak a
tervező által aláírt ''D'' terv nem megengedett.
4. Más gyártmányú, de azonos rendeltetésű és műszaki paraméterű berendezés szerelhető.

a gázkészÜlékek műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által
mellékelt leírásnak a helyszínen kell lennie.
5. A műszaki ellenórzéskor

6. Amennyiben olyan fogyasztói vezetékszakasz létesÜl, mely gáz'Íogyasztó készülék
lekotésérealkalmas, azonban a készüléket nem szerelték föl, a fogyasztói vezeték végét
vakdugóval, vagy ezzel egyenértékűenbiztosított golyóscsappal kell lezárni. Lehegesztett
vég is elfogadható. A terven szereplő szellőző vagy égésilevegőt biztosító szerkezetek
elhelyezése ebben az esetben is kÖtelező.

pc.egyeztetett időpontb an azoERG Kft. műszaki ellenőre az ellenőrzés helyén
megjelenik. Megjelenésének időpontjában a nyomáspróba-készÜléknek felszerelt állapotban
kell lenni.
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8. Az eljárás folyamán a műszaki ellenőr

.
.
.
.

ellenőrzi a nyomáspróbát azMSZ 1141314 szerint
ellenőrzi a vezetékszerelés szabályosságát, a készülékek felszerelését, a légellátást
szellőzést, égéstermék-elvezetést,a védőszekrények meglététés felszerelésre való
elókészítettségét
ellenőrzi a terv szerinti kivitelt
kitÖlti a műszaki ellenőrzési bizonylatot (8. sz. melléklet)

-

9. A műszaki ellenőrzés bejelentésénekidőpontjára gondoskodni kell azMSZ2364, és MSZ
4851 szerint az acél anyagu gázberendezések EPH rendszerbe tÖrtént bekötéséről és annak

bizonylatolásáról.

10. A műszaki ellenőrzés az (1) pont alatt megnevezett feltételek hiánya esetén nem

igényelhető.

11' Amennyiben a műszaki ellenőr az eljárás folyamán hibát észlelt, az eljárást meg kell
szakítani, a műszaki ellenőrzési bizonylatra rá kell vezetni a hiba megnevezését és azt a
kivitelezóvel alá kell íratni. A hiba elhárítása után új eljárást kell lefolytatni. A megismételt
műszaki el lenőrzés térítéskÖteles.
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TU_D Gsatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D_12. Egyéb előírások

Kíadás:

A

Módosítás:

4

Kiadva:201 3.12.20.

A jelen Technológiai Utasításban nem tárgyalt egyedinek minősÜlő megoldások csak a
felÜlvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minosített terv alapján szerelhetők.
1

.

2. Minden szerelés a tervező előírásai szerint kell, hogy megvalósuljon (az eltérésekrőllásd
a D_11.3. pontot).
3. Egyedi esetekben személyes konzultációt biztosít az
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TU_D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
fejezet D-13. A tárgyra vonatkozó törvények, szabványok és
előírások

Törvények
2008. évi XL. tv.
1996. évi XXXI. tv.
1993. évi XClll. tv.
(Mód.: 2009' évi CXXV| tv.)
1995. évi Llll. tv.
(Mód.: 2008.évi CXl tv.)
'1996. évi LVlll. tv.
Rendeletek
19l2oo9. (l.30.) Korm.
1112013. (lll. 21.)

rendelet

r'

NGM
r.
r.

Kiadva:2.1 g.,l2.2'.

a fÖldgáz ellátásról

atűz elleni védekezésrol
a munkavédelemről
a kÖrnyezet védelméről

atervező és szakértő mérnÖkok, valamint építészekszakmai

kamaráiról

a földgázellátásról
végrehajtásáról

szóló 2003. évi XLll. tv. rendelkezéseinek

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre vonatkozó mŰszaki biztonsági
előírásokről és az ezekkel ÖsszefÜggo hatósági feladatokról

28l2o11. (lX.6.) BM
országos Tűzvédelmi Szabályzat
811981 (xll.27.) lpM
az érintésvédelemről
14312004 (Xll. 26.) GKM r. Hegesztés BiztonságiSzabályzat
10412006 (lV. 28.) Korm r' építészeti_ műszaki tervezőijogosultság szabályairól
253t1997 (Xll. 20.) Korm. r. oTÉK
19312009 (lX. 15.) KTM
építésÜgyihatósági eljárásokről és az építésÜgyihatósági
ellenőrzésről

r.

Szabványok
MSZ 704811-2-3

MsZ748711-3
MsZ 1141311-5
MSZ 141412,5
MSZ 1142512
1

Msz790812,3
Msz7044
MSZ 120,

MsZ29

KÖrzeti gázellátő rendszerek

Közmű és egyéb vezetékek elrendezése kÖzterületen
gáztÖmÖrség és vizsgálata
nyomásszabályző állomások
ipari és mezőgazdasági Üzemek gázellátő rendszerének
létesítése
műanyagcsövek' éghető gázokszállítására
égóstermék elvezetők és tartozékaik gázÍogyasztő
készÜlékekhez
varrat nélküli acélcsÖvek
U2

D

OERG Kft.

2980
MsZ 1585
MSZ

MSZ

485'1-1

MSZ

4851-3

Technológiai utasítás
OERG Kft. TU-D

v

13.doc

csővezetékek színjelÖlései
Erősáramú Üzemi Szabályzat (épÜletvillamossági berendezések
Üzemi szabályzata)
érintésvédelmivizsgálati módszerek (általános szabályok a
védővezető állapotának vizsgálatára)
érintésvédelmivizsgálati módszerek (védővezetős
érintésvédelmimódok mérésimódszerei)

FÖldgáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, terV felÜlvizsgálata és szerelése

Törvények
aföldgáz ellátásról
2008' évi XL. tv.
1996. évi XXXI. tv.
atűz elleni védekezésről
a munkavédelemről
1993. évi XClIl. tv.
(Mód.: 2009. évi CXXV| tv')
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OERG Kft

D_m1.doc

címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai l]tasításai
kötet TU_D csatlakoző

Kiadás:

A

vezetékek és fogyasztói berendezések tervezése, Módosítás: 4
teMel ülvizsgálata és szerelése
fejezet D-m1. Szolgalmi jogi nyilatkozatok - Hozzájárulás csatlakozó vezeték Kiadva:2O1 3.12.20'
idegen ingatlanon történó átvezetés éhez

Hozztrjárul ás csatl akoző vezeték i deg en i n g atl anon történő átvezetés éhez
(készült a 1912009. (l.30.) Korm. rendelet szerint)

Alulírottak

mint a
.....
i

ng

atl a

n kizár ólagos

(település),.

tu l aj d o n o

sai hozzájá

ru l u n

k ahhoz,

.
ho

(utca),

gy

..

.'....

... '.. (hsz.)

(utca)

. (hsz.)
.... (telepÜlés)
...'''.'..''(név)
'
lakos (mint a szomszédos ingatlan tulajdonosa) gázellátásához szukséges csatlakozó
vezetéket a terÜletemen átvezessék.

az érintett ingatlan tulajdonos aláírása

VI

D

OERG Kft

Utasításai

címlap-mind AZ QERG Kft. Technológiai

m2.doc

Kiadás:

kötet TU_D Gsatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések tervezése, Módosítás:

A

4
tervfel ülvizsgálata és szereIése
fejezet D-m2.Szolgalmi jogi nyilatkozatok - Hozzá4árulás védőtávolsággal
Kiadva:201 3.12.20.
( biztonság i övezettel
) éri ntett i n gatl an tul ajdonosától

Hozzőjárulás védőtávolsággal (biztonsági övezettel) érintett ingatlan tulajdonosától
(készült a 19/2009. (l.30.) Korm. rendelet szerint)

Alulírottak

mint a
.....
i

n g at l a

n kizár őlagos

(telepÜlés),.

tu l aj d o n o

sai hozzájá

.......(név)

ru l u n

k

.'....
ahh

oz,

ho

(utca)'....'..

... (hsz.)

gy

(telepÜlés)

(utca)

. (hsz.)
.'....
........
gázellátásához
(mint
csatlakozó
szükséges
lakos
a szomszédos ingatlan tulajdonosa)
... méteres sávja azingallanomon
fogyasztó vezeték biztonsági Övezete, illetve
létesÜl.

annak

Elfogadom, hogy u"r"tot et a beépítettségés a terepi viszonyok miatt más módon nem
lehet megépíteni."Fentiek miatt kÖtelezettséget vállalok arra, hogy a védelem alatt álló
terÜletre épÜletet, fát nem telepíthetek, kÖzművezeték építésekormegkérem az illetékes
gázszolgáltatő hozzájá ru á s át.
l

az érintett ingatlan tulajdonos aláírása
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OERG Kft

D_m3.doc

címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai
kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói

l]tasításai Kiadás:

A

Módosítás:

4

berendezések

tervezése, tervfetülvizsgálata és szerelése
fejezet D-m3.Szolgalmi jogi nyilatkozatok - Hozzájárulás telekhatáÍof,Ki"du.,2013.12.20.
álló éptilet falán történő gázvezeték építéséhez
Hozzdjárulás telekhatáron álló épület falán történő gázvezeték építéséhez
(készült a 19/2009. (l.30') Korm. rendeIet szerint)

Alulírottak

mint a
..... (település),
i

ng

atlan kizáról

ag

os

tu

.

lajdono sai hozzájáru

.
l

u

(utca),

(hsz.)

nk ahhoz, hogy

(település)
...'' (utca)
gázellátásához
szÜkséges csatlakozó
lakos (mint a szomszédos ingatlan tulajdonosa)
fogyasztó vezetékétépÜleténekfelém néző falán kiépítsék.
...'...(név)

az érintett ingatlan tulajdonos a!áírása

UI

(hsz.)

D_m4.doc

OERG Kft.

Az oERG Kft. Technológiai [Jtasításar

címlap-mind

TU-D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D-m4.Fürdőszobák és más vizes helyiségek sávfelosztása,
gázfogyasztó készülékérintésvédeImikövetelményei

kötet

f$ezet

a)

FEd$ldd

b

ÍEf'|
l t-sÍrv

tc
c}:z.

i

sát

Módosítás:

4

Kiadva:201 3.12.20.

rfti{-tt:t{rehdJs-trndnd

d} zlr{t Íry{ltÚ.{Icr'

l=ih*t

j

\A{

A

í. süv

!úiJlcr

't-siiv
?'

2.-sü*

l

I F lEd {It&l;

Kiadás:

t

t

IűFfi

É*rÉÉrú.aa+tt

\o.ao * ,

j/

\t

l-

al Ttii.':EÍ qt trI crülaÉró

l}

TlilepártE anuyn*, riieildi:l&+#{ln#hal

A *ÉrEk&rélfi{il*é fuIÜt'&tÜ€tn
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*}

I\l

á

r&4átId

ryla+rg!É_tálfr

{p

t i tt

r t árutmfiü!'lnn{Et{íl

- az 1. sávban lPXS vízsugár ellen védett
- a2. sávban lPX4 frÖccseno Víz ellen védett
- a 3. sávban lPX1 csepegó víz ellen védett
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m5.doc

címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai tJtasításai Kiadás: A
kötet TU-D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések Módosítás: 4
tervezése, tervfelülvizsgálata és szeretése
fejezet D-mS.:J:ixrÍ:Íat a nappalival közös légteret alkotó konyha

Fogyasztó

nyi

Kiadva:2'1 g.12.2o.

lvántartási száma:

Nyilatkozat
Alulírott,
.'.. nyilatkozom és tudomásul veszem, hogy a
.'..'.. telepÜlés

hrsz. .....'...''

em.

.

........

utca

'''.házszám

ajtó alatt számomra létesÜlő gázfogyasztot

rendszer Üzembe helyezése után a konyhával kÖzÖs légterű
helyiséget alvás, pihenés céljára nem használhatom.
A fenti ingatlan elidegenítése vagy bérbeadása esetén az új tulajdonost vagy bérlőt
erről írásban tájékoztatom.

Fentiek be nem tartása esetén az esetleges következmények személyemet terhelik.

aláírás

UT

D

OERG Kft

m6.doc

tjtasításai Kiadás:

címlap_mind AZ QE'RG Kft. Technológiai

kötet TU_D Csatlakozó

A

vezetékek és fogyasztói berendezések
Módosítás: 4
tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
fejezet D-m6.NyiIatkozat a közvetlen természetes szellőzéssel nem Kiadva:201 3'12'20.
rendelkező helyiségek esetében

Fogyasztó

nyi

lvántartási száma:

Nyilatkozat
Alulírott
....... nyilatkozom és tudomásul

Veszem, hogy

a

'''' házszám
l

a

......

..

.....

......

telepÜlés

hrsz.

...

....''

em.

... utca

ajtó alatt számomra

étesÜ lő gázfogyasztói rends zer szerelése során

és ....'

helyiségek

kÖzött leszerelt ajtót nem helyezhetem vissza.

A fenti ingatlan elidegenítése vagy bérbeadása esetén az új tulajdonost vagy bérlót erről

írásban tájékoztatom.

Fentiek be nem tartása esetén az esetleges kÖvetkezmények személyemet terhelik.

aláírás

U1

D

OERG Kft

m7.doc

címlap-mind AZ QE'RG Kft. Technológiai {Jtasításai Kiadás: A
kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
Módosítás: 4
és szerelése
tervezése, tervfelülvizsgálata

fejezet D-m7.Szerelési nyilatkozat csatlakoző vezeték és fogyasztói
berendezés l étesítéséről

Fo

Kiadva:201 g.12.20.

gyasztó nyllv ántartÍni száma'.

Kelt.:
IJgyintező

SZERELESI NYILATKOZAT
Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítéséről

Alulírott

...

kivitelező bejelentem, hogy az oERG Kft-nél

nyilvántartott jogosultságom alapján20......... év .............

a...............

település

[ril
_ | új csatlakozó
|

.......

hónap

... napokon

utca............. hsz

vezeték és fogyasztói berendezés szerelést

megl évő fo gyasztói rend szer áta|akitáLsíLt'

fogyasztói rendszer bővítését,készülékcserét

számon felülvizsgált és kivitelezésre
alkalmasnak minősített terv szerint.

A munkálatok során szükségessévÍútmódosításokat atewező a terven átvezette és aú' a
tervfelülvizsgáló jóváhagyta. A műszaki ellenőrzés egyeztetettidőpontjára a nyomásprőbához szúkséges
feltételeket, a tervfelülvizsgá|atban
egyúttesen - biztosítom.

előírtakat, bizonylatokat és a fogyasztó jelenlétét- a fogyasztóval

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerelési munkákat a vonatkozó rendeletek,
szabványok valamint az oERG Kft ''TU-D'' jelű Technológiai Utasításának előírásai szerint végeztem, és
csak műbizonylattal ellátott, gázszerelésre alkalmasnak minősített anyagokat használtam fel.
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OERG Kft.
Gázmérőz

tr
tr
tr

@

tr

meglévő
uj, az

OERG biztosítja

l

;;rl

l-l

u1' a fogyasztó

biaosítja

épületen belril ftított helyen

kívül

épületen belril fűtetlen helyen

épületen

védőszekrény nem szükséges

védőszekrény Van

Nyomásszabáiyozőz
Ii!]--l

E

ffi
l-l
E

meslévő
or, az

OERG Kft biaosítja

or' a fogyasztő binositja

védőszekrény nem szükséges

védőszekrény van

Gázfogyasztó berendezések:

ffi

Felhasznált csőátmérők és anyagok:

ne.n szükséges

.........

2/3
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OERG Kft

m7.doc

Mellékletek:
Felülvizsgált és aktualizált "D" terv

l

r:

-l

re*ényseprő szakvélemények

tr
tr
tr

Statikus szakvélemény

ffi
t-t

neteszelési bizonylat

l"l

Érintésvédelmibizonylat

lml

ÁNrsz-igazolás
Villámvédelmi bizonylat
Műbizonylatok

Egyéb:

OERGKft. képviselője

a kivitelező j ogo sult képviselőj e
és bélyegzője

és bélyegzője

3tJ

OERG Kft
címlap-mind

D_mS.doc

Az oERG Kft. Technológiai lJtasításar

TU_D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
tervezése, tervfel ülvizsgálata és szerelése
D-m8. Nyomáspróba jegyzőkönyv

kötet

fejezet

Kiadás:

A

Módosítás:

4

Kiadva:20'1 3.12.20.

Sorszám:

JEGYZOKONYV
iCsatlakozó és fogyasztói vezetékek, készülékekműszaki-biztonsági ellenőrzése,

Tárgy:

Jelenlévők:

Vezeték
üzemi
nyomása
(Pa)

Próba
időtartama
(perc)

Vezeték
anyag-

minősége

Mérőeszköz
(eyári szÍtm)

Ertékelési

Szilárdság:
I

..

.....".....,
i1
,i
lj
ji
il

... i

........,.,i,.,,,.,.........,,,,,,,.......

lj

A fogyasztói vezetékek és a fogyasztói készülékek együttes tÓmorségi nyomáspróba
Vizsgált

készülék

i
ii

lLJóulL
romor (IA{) '1Yizsgált
;

készülék
Nvozurv*

eredménye:

Ii Tomor
- _---]

(r,^J)

I
1.
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OERG Kft.
A kivitelezés a terv

i

Kelt

m8.doc

és a szerelési nyilatkozat szeintI?

inlté.és:

,20

év

-

: .". ...
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