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Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Önkormányzati Hírlevél a 

kiadásának napján aktuális információkat közöl, az abban megjelenő 

jogszabályi hivatkozások szintén a kiadás napján hatályos 

rendelkezések! 
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Előszó 

 

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosítószámú, „a szolgáltató 

kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt 

keretében elfogadott Szolgáltatói Stratégia 2017-2018 az önkormányzati 

kapcsolatrendszer erősítése érdekében Önkormányzati Hírlevél kiadását 

tűzte célul. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a negyedévente megjelenő 

Önkormányzati Hírlevélben szakmai tájékoztatókkal és közleményekkel 

próbálja segíteni az önkormányzati feladatellátást, ezzel kiegészítve a 

rendszeresen megszervezésre kerülő jegyzői értekezletek szakmai 

információátadását. 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
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Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztály 

 
 

A helyi adóról szóló önkormányzati rendeletet érintő változások 

 

A hely önkormányzatok képviselő-testületei hamarosan dönthetnek a helyi 

adókról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról, mellyel kapcsolatban 

egy a helyi adót érintő jogszabályváltozásra hívjuk fel a figyelmet. 

 

A helyi önkormányzatok helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteiben 

évek óta az idegenforgalmi adó esetében vendégkönyv vezetési 

kötelezettségről is rendelkeznek. 

 

A vendégkönyv vezetésének a célja az idegenforgalmi adó nyilvántartása a 

szállásadó oldaláról és az idegenforgalmi adó ellenőrzése az önkormányzati 

adóhatóság részéről. 

  

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és 

a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. 

(X. 20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatás 

olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő 

szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.  

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) 

bekezdése értelmében: 

 

„10. §  (1) Szálláshely-szolgáltatásra és vendéglátásra vonatkozó 

adatszolgáltatással összefüggésben az önkormányzati felhasználó 

azonosítását követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik. 

(2) Az önkormányzati felhasználó jogosult az illetékességi területükön működő 

szálláshely-szolgáltatók és vendéglátó üzlet üzemeltetők regisztrált adatainak 

megtekintésére, illetve ellenőrzésére, valamint a tőlük érkezett vendégéjszaka- 
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és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, továbbá az ezen 

adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére.” 

 

A fenti jogszabályok kötelezik a szálláshely-szolgáltatókat szálláshelykezelő 

szoftver használatára, és azon keresztül a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására. Emellett a helyi 

önkormányzati rendeletek még elektronikus vendégkönyvek vezetésére is 

kötelezik a szálláshely-szolgáltatókat. 

 

2023. január 1. napjától a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Htv.) 7. §-a egy k) ponttal egészül ki, melynek értelmében az 

önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy a turisztikai 

térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a 

továbbiakban: Turizmus törvény) hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltató 

terhére az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartására a Turizmus 

törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver (a továbbiakban: szálláshelykezelő 

szoftver) használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem 

írhat elő. 

 

A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint 

egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 

módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 26. §-ával kiegészített Htv. 7. §-

ának új k) pontja alapján a szálláshelykezelő szoftver használatán túl egyéb 

nyilvántartás-vezetési kötelezettség nem írható elő a helyi adókról szóló 

önkormányzat rendeletekben. A törvénymódosítás eredményeképpen 

szükséges a helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata.  
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Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
 

 
Járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló bejelentési 

kötelezettség 

 

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a járműfenntartó 

tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részére be 

kell jelenteni. 

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 

egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról szóló 57/2013. (II. 27.) 

Korm. rendelet értelmében a járműfenntartó tevékenység (pl.: 

gépjárműjavítás, -karbantartás) egyben a  telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható szolgáltatói tevékenységeknek minősül. 

 

A járműfenntartó vállalkozások a tevékenységük megkezdése előtt tehát első 

körben a jegyzőhöz fordulnak telephelyük nyilvántartásba vételére irányuló 

kérelmükkel, azonban tapasztalunk szerint ezt követően a közlekedési 

hatóság részére történő bejelentésről már nem minden esetben 

gondoskodnak. 

 

Annak érdekében, hogy a járműfenntartó vállalkozások megyénkben 

jogszerűen működhessenek, szükséges lenne, ha a telephely nyílvántartásba 

vételét végző jegyző, erről a tényről a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező kölekedési hatóságot értesítené, valamint a vállalkozás figyelmét 

felhívná az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet szerinti bejelentési kötelezettség 

teljesítésére.  
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály  
 
 

Módosultak a támogatási kérelmek elkészítéséhez, benyújtásához és a 

projektek végrehajtásához segítséget nyújtó útmutatók, 

sablondokumentumok 

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, 

hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 256/2021. (V. 18.) Korm. 

rendelet 2022. április 22-én hatályba lépett módosítása, illetve projekt-

végrehajtási tapasztalatok nyomán módosultak a támogatási kérelmek 

benyújtásához és a projektek végrehajtásához segítséget nyújtó alábbi 

útmutatók, sablondokumentumok:  

 Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban 

meghirdetett felhívásokhoz 

 Általános Szerződési Feltételek a 2014-2020-as programozási 

időszakra 

 Általános Szerződési Feltételek a 2021-2027-es programozási 

időszakra 

 Tájékoztató a támogatást igénylőknek az Azonosításra Visszavezetett 

Dokumentumhitelesítés (AVDH) igénybevételéhez 

 

A dokumentumok megtalálhatók a palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati 

dokumentációk menüpont alatt. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosultak-a-tmogatsi-krelmek-elksztshez-

benyjtshoz-s-a-projektek-vgrehajtshoz-segtsget-nyjt-tmutatk-

sablondokumentumok 

 

 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosultak-a-tmogatsi-krelmek-elksztshez-benyjtshoz-s-a-projektek-vgrehajtshoz-segtsget-nyjt-tmutatk-sablondokumentumok
https://www.palyazat.gov.hu/mdosultak-a-tmogatsi-krelmek-elksztshez-benyjtshoz-s-a-projektek-vgrehajtshoz-segtsget-nyjt-tmutatk-sablondokumentumok
https://www.palyazat.gov.hu/mdosultak-a-tmogatsi-krelmek-elksztshez-benyjtshoz-s-a-projektek-vgrehajtshoz-segtsget-nyjt-tmutatk-sablondokumentumok
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Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című 

(VP2.-4.1.4-16 kódszámú) felhívás 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági 

vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című ( VP2.-4.1.4-16 kódszámú) felhívás 

dokumentációja. 

 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása a 

4.4.2. fejezetet érinti, a támogathatósági ponthatár módosult: 

A felhívás keretében nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a 

kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 30 pontot, továbbá az 

üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 20 pontot. 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a támogathatósági 

ponthatár módosulása a már beadott támogatási kérelmek esetében is 

figyelembe vételre kerül. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-

fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-5 

 

Számos Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívás módosult, illetve 

enyhült a foglalkoztatotti bázislétszám fenntartásához kapcsolódó 

jogkövetkezmény tekintetében. Amennyiben a Kedvezményezett a 

foglalkoztatotti bázislétszámot a fenntartási időszak alatt nem tartja fenn, 

úgy a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt támogatást teljes 

egészében vagy részben visszavonni. Fentieknek megfelelően módosultak a 

felhívások Jogkövetkezmények című mellékletei, valamint a felhívásokhoz 

tartozó Támogatói Okiratok. 

 

A módosítással érintett felhívások a következők:  

 „Állattartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.1-16 

kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-korszerstse-

cm-vp2-4111-16-kdszm-felhvs 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-5
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-5
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4111-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4111-16-kdszm-felhvs
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 „Kisméretű terménytároló, - szárító és – tisztító építése, 

korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-

tisztt-ptse-korszerstse-cm-vp2-412-16-kdszm-felhvs 

 „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának 

támogatása” című (VP3-4.2.2-16 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-

erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cm-vp3-422-16-kdszm-felhvs 

  „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése-trágyatárolók építése” 

című (VP5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattenysztsi-gazat-

fejlesztse-trgyatrolk-ptse-cm-vp5-4116-15-kdszm-felhvs 

  „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című 

(VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-

rtknvelse-a-feldolgozsban-cm-vp3-421-422-18-kdszm-felhvs 

  „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.5-16 

kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-sertstart-telepek-korszerstse-

cm-vp2-4115-16-kdszm-felhvs 

  „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.4-

16 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-juh-s-kecsketart-telepek-

korszerstse-cm-vp2-4114-16-kdszm-felhvs 

  „Mezőgazdasági- és feldolgozóüzemek energiahatékonyságának 

javítása”című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-s-

feldolgozzemek-energiahatkonysgnak-javtsacm-vp5-416-423-17-

kdszm-felhvs 

  „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására 

öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2-16 

kódszámú) felhívás https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-cm-vp2-412-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-cm-vp2-412-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cm-vp3-422-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cm-vp3-422-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattenysztsi-gazat-fejlesztse-trgyatrolk-ptse-cm-vp5-4116-15-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattenysztsi-gazat-fejlesztse-trgyatrolk-ptse-cm-vp5-4116-15-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-cm-vp3-421-422-18-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-cm-vp3-421-422-18-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-sertstart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4115-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-sertstart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4115-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4114-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4114-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-s-feldolgozzemek-energiahatkonysgnak-javtsacm-vp5-416-423-17-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-s-feldolgozzemek-energiahatkonysgnak-javtsacm-vp5-416-423-17-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-s-feldolgozzemek-energiahatkonysgnak-javtsacm-vp5-416-423-17-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-vp2-4132-16-kdszm-felhvs
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kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-

lehetsgvel-cm-vp2-4132-16-kdszm-felhvs 

  „Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, 

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia 

felhasználásának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.1-16 kódszámú) 

felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-

fliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-

felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-vp2-4131-16-kdszm-felhvs 

 „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 

irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1-16 

kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-

tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-

vp6-641-16-kdszm-felhvs-1 

  „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.2-16 

kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-baromfitart-telepek-

korszerstse-cm-vp2-4112-16-kdszm-felhvs 

 „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.3-16 

kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szarvasmarhatart-telepek-

korszerstse-cm-vp2-4113-16-kdszm-felhvs 

 „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-

hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-

15 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-

rtknvelse-s-erforrs-hatkonysgnak-elsegtse-a-feldolgozsban-cm-vp3-

421-15-kdszm-felhvs 

 „Kertészet korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés 

támogatása”című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-

kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsacm-vp2-4135-16-kdszm-felhvs 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-vp2-4131-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-vp2-4131-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-vp2-4131-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-vp6-641-16-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-vp6-641-16-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-vp6-641-16-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-baromfitart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4112-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-baromfitart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4112-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szarvasmarhatart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4113-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szarvasmarhatart-telepek-korszerstse-cm-vp2-4113-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-s-erforrs-hatkonysgnak-elsegtse-a-feldolgozsban-cm-vp3-421-15-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-s-erforrs-hatkonysgnak-elsegtse-a-feldolgozsban-cm-vp3-421-15-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-s-erforrs-hatkonysgnak-elsegtse-a-feldolgozsban-cm-vp3-421-15-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsacm-vp2-4135-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsacm-vp2-4135-16-kdszm-felhvs
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 „Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak 

létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése” 

című (VP5-4.1.3.4-16 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-

gombahzak-hthzak-ltrehozsra-meglv-gombahzak-hthzak-korszerstse-

cm-vp5-4134-16-kdszm-felhvs 

 „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1-

20 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-

tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-9 

 „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 

kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-

fejlesztse-cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs-3 

 „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - Vidéki 

turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-

tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-

kdszm-felhvs-2 

 „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 

fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-

kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs-2 

 „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek 

fejlesztése” című (VP2-4.1.1.7-20 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-baromfi-s-sertstart-telepek-

jrvnyvdelmi-rendszereinek-fejlesztse-cm-vp2-4117-20-kdszm-felhvs 

 „Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása” című 

(VP3-4.2.1.3-21 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-takarmny-elllt-zemek-

fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp3-4213-21-kdszm-felhvs 

 „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-4.2.1-

4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gombahzak-hthzak-ltrehozsra-meglv-gombahzak-hthzak-korszerstse-cm-vp5-4134-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gombahzak-hthzak-ltrehozsra-meglv-gombahzak-hthzak-korszerstse-cm-vp5-4134-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gombahzak-hthzak-ltrehozsra-meglv-gombahzak-hthzak-korszerstse-cm-vp5-4134-16-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-9
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-9
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs-3
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs-3
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-rendszereinek-fejlesztse-cm-vp2-4117-20-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-rendszereinek-fejlesztse-cm-vp2-4117-20-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-takarmny-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp3-4213-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-takarmny-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp3-4213-21-kdszm-felhvs
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https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-

komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs-2 

 „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének 

támogatása” című (VP2-4.1.7-21 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-

fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs-2 

 „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-

4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-megjtsnak-

tmogatsa-cm-vp2-4119-21-kdszm-felhvs-2 

 „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” című (VP2-

4.1.3.5-21 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-

tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs-2 

 „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 

kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-

tmogatsa-cm-vp2-4136-17-kdszm-felhvs 

 

A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

Irányító Hatóságának a közbeszerzési dokumentumok elektronikus 

feltöltéséről, közbeszerzések projektekkel történő összekapcsolásáról 

szóló tájékoztatása 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy megjelent a 

Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) felhívásaival kapcsolatban 

keletkezett közbeszerzési dokumentumok ellenőrzésre történő feltöltéséről, a 

közbeszerzések és a projektek összekapcsolásáról szóló tájékoztató. 

 

A VP  felhívásaival kapcsolatban keletkezett közbeszerzési dokumentumok 

elektronikus feltöltésére használt Fair Közbeszerzés EPTK felületen a 

rendszer üzemeltetője fejlesztéseket hajtott végre, amely eredményeképpen a 

Kedvezményezetteknek minden ellenőrzési folyamat kezdeményezésekor - 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4119-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4119-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-vp2-4136-17-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-vp2-4136-17-kdszm-felhvs
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alapeljárás és szerződésmódosítás ellenőrzése tekintetében is - szükséges 

összekapcsolni a közbeszerzést a vonatkozó projekttel, amelyben segítséget 

nyújt a VP Irányító Hatóság által feltöltött  

 

Tájékoztató:  

https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgi-

vidkfejlesztsi-alap-irnyt-hatsgnak-a-kzbeszerzsi-dokumentumok-

elektronikus-feltltsrl-kzbeszerzsek-projektekkel-trtn-sszekapcsolsrl-szl-

tjkoztatsa 

 

Módosult „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” 

című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az öntözési közösségek 

együttműködésének támogatása” című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás 

dokumentációja.  

 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontokat érinti: 

 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás 4.3. A 

támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetében történt 

módosítás. A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. 

június 30. napjáig van lehetőség. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-

tmogatsa-cm-vp5-1652-21-kdszm-felhvs-3 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgi-vidkfejlesztsi-alap-irnyt-hatsgnak-a-kzbeszerzsi-dokumentumok-elektronikus-feltltsrl-kzbeszerzsek-projektekkel-trtn-sszekapcsolsrl-szl-tjkoztatsa
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgi-vidkfejlesztsi-alap-irnyt-hatsgnak-a-kzbeszerzsi-dokumentumok-elektronikus-feltltsrl-kzbeszerzsek-projektekkel-trtn-sszekapcsolsrl-szl-tjkoztatsa
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgi-vidkfejlesztsi-alap-irnyt-hatsgnak-a-kzbeszerzsi-dokumentumok-elektronikus-feltltsrl-kzbeszerzsek-projektekkel-trtn-sszekapcsolsrl-szl-tjkoztatsa
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgi-vidkfejlesztsi-alap-irnyt-hatsgnak-a-kzbeszerzsi-dokumentumok-elektronikus-feltltsrl-kzbeszerzsek-projektekkel-trtn-sszekapcsolsrl-szl-tjkoztatsa
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-1652-21-kdszm-felhvs-3
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-1652-21-kdszm-felhvs-3
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Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
 

Sikerrel zárult a „Nyári diákmunka 2022” munkaerőpiaci program 

 

Az elmúlt évek sikeres tapasztalatai alapján a Technológiai és Ipari 

Minisztérium koordinálása mellet az állami foglalkoztatási szervként eljáró 

megyei kormányhivatalokban és járási hivatalaikban „Nyári diákmunka 

2022” elnevezéssel az idei évben is megvalósult a már szokásossá vált, 

fiatalokat célzó központi munkaerőpiaci program, mely a kívánt eredményt 

elérve sikerrel zárult 2022 augusztusában. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés mutatkozott a 

foglalkoztatók és a diákok részéről is a program iránt. A járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályain már június közepétől megindult a program iránt 

érdeklődő diákok nyilvántartásba vétele. A jelentkezések alapján 2022-ben 

846 diák nyári munkáját támogattuk. Annak érdekében, hogy lehetőleg 

minden igényt ki tudjunk elégíteni, a rendelkezésünkre álló központi forrást 

11 millió forint összeggel kiegészítettük a megyei saját keretünkből. 

 

A programban részt vevő 846 diák közül 629 fő vett részt a hagyományos 

önkormányzati diákmunkában, ahol 77 munkáltató biztosította a 

foglalkoztatásukat. Az ágazati munkaerőhiány kezelését célozta a piaci 

szereplők bevonása a támogatható foglalkoztatói körbe, mintegy a program 

második pilléreként. Ezen belül a turizmus és vendéglátás területén 

helyezkedtek el jellemzően a diákok, ahol 44 foglalkoztató biztosított 208 

diák számára munkatapasztalat szerzési lehetőséget. Megyénk helyzetéből is 

adódóan, a mezőgazdasági területen alkalmazott diákok száma volt a 

legkevesebb. Mindössze 9 diák szerzett a mezőgazdaság területén 

tapasztalatot, a számukra lehetőséget biztosító 6 foglalkoztató 

valamelyikénél.  

 

A program iránt megyénk minden járásában nagy érdeklődést mutatkozott. 

A megítélt támogatások kétharmadát a tatai és a tatabányai járás diákjainak 

foglalkoztatásához biztosítottuk, de jelentős forrás jutott a komáromi és 
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esztergomi járásokban élő tanulók munkatapasztalat szerzésére és a 

területileg kisebb kisbéri és oroszlányi járásokban jelentkező munkaadói 

igényeket is tudtuk támogatni. 

 

A foglalkoztatott diákok közül az önkormányzatoknál és az önkormányzati 

intézményeknél a lányok jellemzően adminisztratív feladatokat láttak el, míg 

az fiúk többségében karbantartói feladatokat kaptak. A tanulók 

bekapcsolódhattak például a városi könyvtárak, óvodák, a szociális 

alapellátó intézmények és a városok üzemeltetését végző cégek feladatainak 

ellátásába.  

 

Egyre jellemzőbb, hogy kisebb lélekszámú településen is 4-5 diák vesz részt 

a nyári önkormányzati munkák ellátásában, akik nagyon örülnek a helyi 

munkalehetőségnek, másrészt az önkormányzat „lelkes munkáskezekhez” 

jut így. 

 

A program országosan is sikeresen zárult nemcsak a megyénkben, hiszen a 

mintegy 3 milliárd forintos kormányzati támogatással, több mint 26 ezer 

diák munkatapasztalat-, és szja-mentes munkajövedelem szerzését 

segítettük elő. 

 

Meghosszabbított támogatási lehetőségek a tatabányai TOP 

foglalkoztatási paktum projektben 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2018 végén 

elindult TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001 azonosító számú, Tatabányai 

Foglalkoztatási Paktum II. elnevezésű projekt 2022 nyarán mintegy 90 millió 

forint többlettámogatásban részesült. Ezzel párhuzamosan a projekt 

megvalósítása is meghosszabbodott 2023. március 31-ig. Így tovább 

folytatódik a Tatabánya városában élő hátrányos helyzetű álláskeresők, 

foglalkoztatás szempontjából inaktívak, illetve a jelenleg 

közfoglalkoztatásban lévők munkaerőpiaci integrációja.  
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A program továbbra is kiemelten kezeli az önkormányzati európai uniós 

infrastrukturális fejlesztések nyomán vállalt humán erőforrás igény 

biztosítását a projekt adta kereteken belül, illetve az egyéb, elsősorban a 

térségi önkormányzatok által kötelezően elvégzendő vagy vállalt feladatokhoz 

szükséges munkaerőigény támogatását. 

 

A program továbbra is a hátrányos helyzetű, tatabányai állandó lakcímmel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek mintegy 10 célcsoportja 

számára nyújt elhelyezkedést elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatásokat 

(munkapiaci információkat, mentori szolgáltatást), a munkáltató számára 

pedig bértámogatást, bérköltség támogatást legfeljebb 2023. március 31-ig. A 

célcsoportok valamelyikébe tartozó álláskeresők új egyéni vállalkozásuk 

elindításához is kaphatnak maximum 5 hónapra a minimálbérrel megegyező 

támogatást. A lehetőségekről az álláskereső lakóhelye, tartózkodási helye 

szerint illetékes Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán lehet 

érdeklődni. 

 

Hivatali elérhetőségek: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-

esztergom/hirek/tatabanyai-jarasi-hivatal-foglalkoztatasi-osztaly 

 

Bővebb információ a projektről: https://kemkh.hu/paktumok/tatabanya-

folytatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/tatabanyai-jarasi-hivatal-foglalkoztatasi-osztaly
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/tatabanyai-jarasi-hivatal-foglalkoztatasi-osztaly
https://kemkh.hu/paktumok/tatabanya-folytatas
https://kemkh.hu/paktumok/tatabanya-folytatas
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Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

Tüzelő- fűtő berendezések és égéstermék-elvezetés 

 

Az idei fűtési szezonban várhatóan a meglévő fűtőberendezés mellett vagy 

helyett új fűtési berendezés jelenhet meg a lakásokban, családi házakban. A 

meglévő fűtési rendszerét már mindenki jól ismeri, azonban, ha az 

cserélésre, vagy kiváltásra kerül, akkor érdemes mielőbb megismerni az új 

fűtőberendezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A jelen cikk a 

teljesség igénye nélkül, néhány fontosabb veszélyre kívánja felhívni a 

figyelmet. Az alábbiakban tüzelőanyag szerint ismerhetők meg a 

tüzelőberendezéssel összefüggő egyes kockázatok, valamint az égéstermék 

elvezetők gyakori hiányosságai: 

 

Szilárd tüzelőanyag 

 

A szilárd tüzelőanyaggal működő berendezésekkel kapcsolatban legalább az 

alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni: 

 A tüzelőberendezésbe csak annak gépkönyve, műszaki leírása, stb. 

szerinti éghető anyagot helyezzünk és maximum az előbb említett 

leírás szerinti mennyiségben. Ettől eltérni veszélyes, a tervezettnél 

nagyobb hőterhelés esetén például kazánrobbanás következhet be. 

Különösen veszélyes az illékony, éghető folyadékok alkalmazása, ami 

önmagában is robbanásveszélyes. Jelentős hőterheléssel jár a magas 

kalóriájú éghető anyagok égetése, mint pl.: gumiipari termékek. 

 Megfelelő oxigénellátás. Ennek hiányában füsttel dúsul az égőtér és kis 

hőterhelés esetén a lánggal égés megszűnik a tűztérben, de nagyobb 

hőterhelés mellett a szívóhatás erősödhet és a beszívott levegő 

hatására a tökéletlen égéstermékek (szén-monoxid, stb.) robbanása 

következhet be. Nyílt égésterű kazánok esetén a szén-monoxid a 

helyiségbe juthat. 

 A kazánnal egy helyiségben éghető, vagy robbanásveszélyes anyag nem 

lehet. 
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 Cserépkályha esetén az esetleg kijutó izzó parázs részére külön, nem 

éghető felületet kell biztosítani. 

 A tömítettség egyaránt fontos cserépkályhák és egyéb 

tüzelőberendezések esetén, de égéstermék elvezető berendezések 

esetén is. 

 Szén betárolásakor figyelemmel kell lenni a tárolási méretre. A túl 

nagy (1,5-2 méternél magasabb) szénkupacban öngyulladással tűz 

keletkezhet, különösen, ha nedvességhez jut. Az előzőekre tekintettel 

fontos, hogy száraz helyiségben legyen tárolva. 

Pellet 

A fa pelletek alapanyagai különbözőek, lucfenyő, erdeifenyő, tölgy, bükk, és 

ezeknek a keveréke. Javasolt kipróbálni a pelletet nagy tételben történő 

vásárlás előtt. Nem megfelelő pellet esetén az égés sem lesz megfelelő és 

kormolhat, ami tűzesethez is vezethet hosszabb távon. 

 

Elektromos fűtőberendezések 

Veszélyei elsősorban az elektromos fogyasztóberendezésekéhez hasonlóak.  

 A hálózat túlterheléséből fakadó veszélyek, melyek közül a tűzveszélyt 

emelem ki. A tűz keletkezési helyétől függően az egész épület leéghet. 

Természetesen az elektromos hálózatunk védettségétől is függ ennek a 

kockázatnak a bekövetkezése. 

 A hibás elektromos fűtőberendezés üzemeltetése is tűzzel járhat. 

 Az elektromos hálózatunk hibái, hiányosságai is vezethetnek tűzhöz 

elektromos fűtőberendezésünk alkalmazásától függetlenül. 

 

Gázpalack-használat 

Az előírások propán-bután gáz esetén szigorúbbak, mint a földgázra 

vonatkozó. Ez abból ered, hogy a pébégáz sűrűsége a levegőnél nagyobb, így 

gázömlés esetén zárt helyen összegyűlve szikra, vagy nyílt láng hatására 

robbanás(ok) léphet(nek) fel. A biztonsági előírások betartása mellett 

azonban ezen energiahordozó használata veszélytelen. 

Cseppfolyósgáz palackot, vagy fogyasztó berendezést tilos olyan helyiségben 

elhelyezni, vagy üzemeltetni, amelynek: 
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• padlószintje a külső terepszintnél, vagy a belőle nyíló helyiség 

padlószintjétől mélyebben fekszik, vagy; 

• levegőcseréje nem biztosítható, vagy; 

• amelyben akna, vízzár nélküli csatornaszem, illetve pincelejárat van. 

 

A gázpalack mechanikai igénybevételnek, különösen ütésnek vagy dobásnak 

nem tehető ki. A padozathoz lefagyott gázpalack legfeljebb 40 °C-os vízzel 

lazítható fel, majd gondoskodni kell a padozat víztelenítéséről. 

 

A 10,9 kg-os palack általános szerelési útmutatója szerint: 

A palack leszerelése 

1. Zárja el a szelepet! A fogyasztói (főző/fűtő) készülék lángja kialszik. 

2. Zárja el a fogyasztói készülék gázcsapjait! 

3. Szerelje le a nyomáscsökkentőt! 

4. A záróanyát (vakanyát) csavarja vissza a leszerelt palack szelepére! 

5. A szelepet védő palacksapkát csavarja vissza a leszerelt palackra! 

A palack felszerelése: 

1. Zárja el a fogyasztói készülék gázcsapjait! 

2. Ellenőrizze a szelep zárt állapotát! 

3. Vegye le a szelepről a piros műanyag záróanyát (vakanyát)! 

4. A hollandi anyát kézzel csavarja rá a szelep csatlakozó menetére! 

5. Húzza meg a hollandi anyát egy 27-es villáskulccsal. 

6. Nyissa ki a gázpalack szelepét! 

Szappanos, mosószeres oldattal vagy szivárgásjelzésre alkalmas spray-vel 

ellen őrizze a szerelés tömörségét! 

7. Tömörtelenség (buborékképződés) esetén zárja el a szelepet és végezze el 

az üzemeltetési problémák táblázatában meghatározott teendőket! 

8. Ha a csatlakozás nem szivárog, gyújtsa be a fogyasztói gázkészüléket! 

• Gyújtsa meg a gyufát! 

• Tartsa a lángot az égőhöz! 

• Nyissa ki a gázcsapot! 
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Hibaelhárítási táblázat 

Hibajelenség Lehetéges okok Teendő 

A palack szelepe nem 
nyitható 

Rossz irányba forgatta. 

A szelepkereket 
forgassa az óramutató 

járásával ellentétes 
irányba! 

A palack szelep hibás 
Vigye vissza a vásárlás 
helyére 

A palack szelepe a 
szelepkerék alatt 
szivárog 

A palack szelep hibás 
Zárja el a szelepet és 
vigye vissza a palackot 
a vásárlás helyére 

A palacktest a palack 

és a szelep 
csatlakozásánál (a 
palack nyakánál) 

szivárog 

A palack a szállítás 

közben megsérült 

A biztonságtechnikai és 
a tűzvédelmi 

szabályokat betartva a 
palackot szerelje le 

és vigye ki a szabadba, 
és szakaszosan 
engedje le a benne lévő 

gázt! 

A felszerelt palack a 
nyomáscsökkentő 

csatlakozásánál 
szivárog 

Elhasznált, kopott, 
sérült tömítés 

Cserélje ki a csatlakozó 

tömítését (pentánálló 
tömítéssel) 

nem megfelelő szerelés 

Ellenőrizze a hollandi 
anya meghúzásának 
erősségét a szerelés 

feszülés és deformáció 
mentességét 

A nyomáscsökkentő 
csatlakozó menetének 
kopása, sérülése 

deformációja 

Cserélje ki a 
nyomáscsökkentőt 

A gázkészülék nem 
gyújtható be, gáz nem 

jön ki a palackból 

A gáztöltet alacsony 
hőmérséklete 

Fűtött helyiségben 

hagyja a gáztöltetet 
felmelegedni 

Hibás gázkészülék Ellenőriztesse a 
készülék megfelelőségét 

 
Forrás: 

https://www.primaenergia.hu/files/download/documents/10-

9hasznalatiutmutatoja_print.pdf 
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Pb gázpalack tárolásának szabályai 

1. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a 

gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos. 

2. Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tartalmazó 

lakóépületek kivételével – lakóegységenként legfeljebb egy darab, 

maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható 

vagy tárolható. 

3. Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tartalmazó 

lakóépületek kivételével – lakóegységenként legfeljebb egy darab, 

maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható 

vagy tárolható. 

4. A gázpalacktároló helyiséget az épület mértékadó kockázati 

osztályának megfelelő tűzállósági teljesítményű épületszerkezetekkel 

kell határolni. 

5. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem 

tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 

liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett 

helyiségben. 

6. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, 

kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, 

ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs 

gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították. 

7. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében 

mindennemű tárolás tilos. 

A palackot sérültnek kell tekinteni és továbbiakban nem használható, ha 

a) legalább 1 m magasságból kemény talajra esett, 

b) égésnyomok látszanak rajta, 

c) éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van, 

d) a szállítójárművet közlekedési baleset érte vagy 

e) átalakítás nyomai észlelhetők rajta. 
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Égéstermék elvezetők gyakori hiányosságai 

Általános hibák az alábbiak: 

 Nem megfelelő kéménymagasság 

 Nem megfelelő kémény keresztmetszet 

 Nem megfelelő tömörség (beleértve az illesztések hiányosságait is) 

 Nem megfelelő az égéstermék elvezető anyagminősége 

 Tisztítás hiánya (koromlerakódás) 

 Nem megfelelő tüzelőanyag miatti egyéb lerakódások 

 

 


