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1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet
a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
( r é s z l e t e k )
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter feladat- és hatásköre alapján a belügyminiszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, a
művelődési és közoktatási miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel és a népjóléti miniszterrel
egyetértésben a következőket rendelem:
Bevezető rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a járműfenntartó tevékenységet végző vállalkozásokra (a továbbiakban:
járműfenntartó szervezet) terjed ki.
(2) A fegyveres erőkre, a fegyveres testületekre és ezeknek az (1) bekezdés hatálya alá tartozó
szervezeteire a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben más jogszabály eltérően nem
rendelkezik.
2. § A rendelet alkalmazásában
a) járműfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri
rendeletben meghatározott gépjárműveken – kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt – és ezek
pótkocsijain (a továbbiakban együtt: jármű) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott
szolgáltatási tevékenység,
b) regisztrált bontó-hulladékkezelő: a környezetvédelmi hatóság által – a bontásra szánt járműre és
az abban előforduló veszélyes anyagoknak megfelelő kódszámú hulladékra vonatkozóan – kiadott
veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező járműfenntartó szervezet, amely rendelkezik a
közlekedési hatóság által kiállított, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályiról szóló törvény szerinti bejelentési igazolással,
d) veszélyes alkotó: a járműben, annak részegységében vagy alkatrészében lévő anyag, amely a
hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály alapján veszélyes hulladéknak minősül.
e) tachográf: a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i
3821/85/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet) I. vagy I.B.
mellékletében meghatározott menetíró készülék, ideértve a megfelelő működéséhez szükséges
járműalkatrészeket és tartozékokat is,
f) analóg tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott kivitelű
tachográf,
g) digitális tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. mellékletében meghatározott kivitelű
tachográf,
h) aktiválás: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének a) pontjában
meghatározott tevékenység, amely az 1. számú melléklet 18. pontjában a) és d) alpontjaiban
meghatározott tevékenység tekintetében felkészült járműfenntartó szervezetnél (digitális tachográf
műhely) végezhető,
i) adapter: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklet I. fejezet rr) pontjában meghatározott, a
menetíró készülék részét képező szerkezet.
A gépjárműfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei
3. § (1) A járműfenntartó tevékenységgel összefüggő műszaki munkát – a járművek mosását kivéve
– közvetlen szakmai felügyelet nélkül csak olyan személy végezheti, akinek a tevékenységhez az 1.
számú mellékletben meghatározott vagy annál magasabb fokú, a szakiránynak megfelelő képesítése
van.
(2) A közúti forgalomban üzemképtelenné vált járművek – mozgó járműjavító szolgálat, illetőleg
országúti segélyszolgálat keretében történő – helyszíni javítását csak olyan személy végezheti, akinek
legalább mesterszakmunkás, kisipari mestervizsga, ill. ezekkel egyenértékű végzettsége (a
továbbiakban: mestervizsga) vagy a szakiránynak megfelelő szakmunkás képesítése és 5 év szakmai
gyakorlata van. Amennyiben a mozgó járműjavító szolgálat, illetőleg országúti segélyszolgálat egy
helyszínen egyidőben dolgozó egysége több dolgozóból áll, elegendő, ha az itt említett képesítéssel az
egység egy dolgozója rendelkezik.
(3) A használaton kívüli járművek és fődarabjaik bontása során kinyert, közlekedésbiztonsági
szempontból kiemelten fontos alkatrészek minőségellenőrzését a szakiránynak megfelelő autószerelő,
karosszérialakatos, autóvillamossági szerelő mestervizsgával, technikusi vagy ennél magasabb
képesítéssel rendelkező személy végezheti.

4. § (1) Járműfenntartó szervezetek szolgáltatásként járműfenntartó tevékenységet abban az
esetben végezhetnek, ha a tevékenység szakmai irányítását és ellenőrzését (a továbbiakban: irányítás)
a) 5 fő járműfenntartó dolgozói létszámig legalább a szakiránynak megfelelő mestervizsgával,
illetőleg az 1. számú melléklet 4–12. és 14. pontjaiban említett járműfenntartó tevékenységek
esetében a tevékenységhez előírt szakmunkás képesítéssel és két év szakmai gyakorlattal,
b) 6-20 fő járműfenntartó dolgozói létszámig legalább a szakiránynak megfelelő középfokú
képesítéssel és öt év szakmai gyakorlattal,
c) 20 fő járműfenntartó dolgozói létszám felett a szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és
legalább három év szakmai gyakorlattal
rendelkező személy látja el.
(2) Járműfenntartó szervezetek az általuk üzemeltetett gépjárműveken fenntartási tevékenységet
abban az esetben végezhetnek, ha a járműfenntartó tevékenység szakmai irányítását
a) 15 db-ot meg nem haladó jármű esetében legalább mestervizsgával,
b) 16-70 db jármű esetében legalább a szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és öt év
szakmai gyakorlattal,
c) 70 db-nál több jármű esetében a szakiránynak megfelelő felsőfokú szakképesítéssel és legalább
három év szakmai gyakorlattal
rendelkező személy látja el.
(3) A közép-, illetőleg felsőfokú képesítéseket a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a járműfenntartó szervezetekre,
amelyek kizárólag az általuk üzemeltetett járművek napi gondozását, ápolását és a jármű biztonsági
berendezéseit nem érintő kisjavítását végzik. A napi gondozást és az ápolást autószerelő vagy
gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítéssel rendelkező, illetőleg gépjárművezetői
munkakörben dolgozó személy, a kisjavítást autószerelő szakképesítéssel rendelkező személy –
irányítás nélkül is – elvégezheti.
5. § (1) Ha a járműfenntartó szervezet mind szolgáltatásként más részére, mind saját részére végez
járműfenntartó tevékenységet, [4. § (1) és (2) bekezdés], a szakmai irányítást ellátó személy
képesítési szintjének meghatározásánál a járműfenntartó dolgozói létszámot kell figyelembe venni.
(2) Amennyiben a járműfenntartó szervezet több különböző szakirányú járműfenntartó
tevékenységet végez, irányító munkakörben autószerelői szakirányú képesítéssel rendelkező dolgozót
kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a szervezet járműszerelői tevékenységet nem végez, az irányító
tevékenység ellátásához szükséges képesítés szakirányát annak a szakiránynak az alapulvételével kell
meghatározni, melyben a foglalkoztatottak száma a legnagyobb.
6. § (1) Ha a járműfenntartó szervezeten belül több munkahelyen (műhelyben, telephelyen stb.),
illetőleg több műszakban végeznek járműfenntartó tevékenységet, a tevékenység szakmai
irányításával és ellenőrzésével – ha az ilyen módon is biztonságosan és elvárható gondossággal
ellátható – egy személyt is meg lehet bízni. Ilyen esetben
a) az irányító munkakört ellátó dolgozó képesítését a közös irányítás alá tartozó munkahelyeken
(műhelyekben, telephelyeken stb.) foglalkoztatott járműfenntartó dolgozók összlétszámának, illetőleg
az ezekben üzemeltetett járművek darabszámának az összeszámlálásával kell – a 4. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint az 5. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazásával – megállapítani, és
b) az egyes munkahelyeken (műhelyekben, telephelyeken stb.) az azok közös irányítását végző
dolgozó utasításának átvételére, a munka – járműfenntartást végzők közötti – elosztására és az
utasítások szakszerű teljesítésének folyamatos ellenőrzésére legalább szakmunkás képesítéssel
rendelkező megbízottat kell kijelölni.
(2) Ha a közös irányítás alá tartozó munkahelyen (műhelyben, telephelyen stb.) foglalkoztatott
járműfenntartó dolgozók műszakonkénti létszáma, illetőleg az üzemeltetett járművek darabszáma a 4.
§ (1) és (2) bekezdésének b), illetőleg c) pontjában meghatározottak szerinti, a megbízottnak legalább
a szakiránynak megfelelő mestervizsgával, illetőleg középfokú képesítéssel kell rendelkeznie.
7. § Egyszemélyes járműfenntartó szervezet esetében
a) a járműszerelő, a gépjármű-villamossági javító és a karosszériajavító tevékenységek
gyakorlásához legalább mestervizsga,
b) az 1. számú melléklet 4-12. és 14. pontjaiban említett járműfenntartó tevékenységek
gyakorlásához legalább az előírt képesítés és két év szakmai gyakorlat,
c) az 1. számú melléklet 15. pontjában említett járműfenntartó tevékenység gyakorlásához legalább
autószerelő vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, továbbá gázautó-szerelő szakképesítés
szükséges.
A gépjárműfenntartó tevékenység dologi feltételei
8. § A járműfenntartó tevékenység végzéséhez szükséges dologi (létesítmény, berendezés, eszköz
stb.) feltételeket a tevékenységre vonatkozó műszaki előírásokat és a tevékenység végzésével
kapcsolatos tanúsítási kötelezettségeket a 3. számú melléklet tartalmazza.
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9. § (1) Olyan járműfenntartó tevékenységet, amelynek elvégzéséhez – a (2) bekezdésben
meghatározott feltételek esetén – a járműfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének
szabályait megállapító 5. számú melléklet, illetőleg más jogszabály a javított szerkezeti rész műszeres
beállítását (bemérését) kötelezően előírja – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az végezhet, aki
a beállításhoz (beméréshez) szükséges berendezéssel (műszerrel) rendelkezik.
(2) Az 5. számú mellékletben meghatározott műszeres vizsgálatokat (beméréseket) a következő
esetekben és módon kell elvégezni:
a) abban az esetben, ha a gyártó a jármű karbantartási utasításában azt előírta, az abban foglalt
technológiai előírások betartásával és eszközökkel,
b) diagnosztikai ellenőrzési, beszabályozási műveletek végzésekor, az ellenőrzött, illetőleg a
beszabályozás által megváltoztatott (befolyásolt) műszaki jellemzőkre és tulajdonságokra vonatkozóan,
továbbá
c) az 5. számú melléklet táblázatában meghatározott munkafolyamatot követően, a javítási művelet
által megváltoztatott (befolyásolt) műszaki jellemzőkre és tulajdonságokra vonatkozóan.
(3) Az (1) bekezdésben említett berendezés (műszer) hiányában a járműfenntartó tevékenységet
végző szervezet a beállítást (bemérést) más – feltétellel rendelkező – szervezettel elvégeztetheti és a
gépjárművet a megbízónak beállítást (bemérést) ténylegesen elvégző által kiállított tanúsítvánnyal
együtt adhatja át.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a jármű üzemképtelenségét megszüntető
kisjavításokra és a közúti forgalomban üzemképtelenné vált járművek helyszínen történő javítására. A
műszeres beállítást (bemérést) azonban ezekben az esetekben is haladéktalanul pótolni kell és erre –
szolgáltatás jellegű javítás esetében – az üzembentartó figyelmét a jármű átadásával egyidejűleg –
írásban – fel kell hívni.
10. § (1) A járműfenntartó tevékenység elvégzését
a) szolgáltatásként végzett fenntartó tevékenységnél számlán, vagy a számlához mellékelt egyéb
bizonylattal,
b) saját üzemeltetésű járművekkel kapcsolatos fenntartó tevékenység esetében az üzemeltető
szervezetnél vezetett üzemi (saját belső) nyilvántartásban,
c) az 1. számú melléklet 17. pontjában meghatározott gázbiztonsági szemle esetében a 4. számú
melléklet szerinti ,,TANÚSÍTÁS'' kiállításával,
d) az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott „Járművek bontása” tevékenység (a
továbbiakban: járműbontó tevékenység) esetében a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás
kiadásával
tanúsítani kell.
(2) Az (1) bekezdésben említett tanúsításnak tartalmaznia kell:
a) a jármű kilométerszámlálójának állását,
b) az elvégzett munka rövid közérthető leírását,
c) a munka elvégzéséhez felhasznált fődarabok, részegységek, alkatrészek és anyagok felsorolását,
d) a 3. számú mellékletben meghatározott egyéb adatokat és azt, hogy
e) az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált fődarab, részegység, alkatrész és anyag
rendeltetésszerű használatra alkalmas.
(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott minőségtanúsítás alapjául szolgáló mérések csak a
mérési feladat elvégzésére alkalmas, a járműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes
járművizsgáló berendezések (műszerek) méréstechnikai jellemzőit is tartalmazó 6. számú mellékletben
meghatározott követelményeknek megfelelő, a gyártó előírásai szerint karbantartott berendezéssel
(műszerrel) végezhetők.
(4) A járműfenntartó tevékenység során a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból
kiemelkedően fontos követelmények ellenőrzésére a 7. számú mellékletben felsorolt berendezéseket
(műszereket) – a (3) bekezdésben meghatározott követelményen túl – csak akkor szabad alkalmazni,
ha a kalibrálásuk óta a mellékletben feltüntetettnél nagyobb időtartam nem telt el. A kalibrálást a
feljogosított kalibráló laboratóriumok jóváhagyott technológiája szerint kell elvégezni, figyelembe véve
a berendezés (műszer) gyártójának előírásait is.
(5) A tanúsítás elmulasztásáért, valamint valótlan adatok tanúsításáért a tanúsításra kötelezett
vonható felelősségre.
(6) Az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenység keretében
végzett illesztést a 9. számú mellékletben meghatározott formájú és tartalmú „Illesztési jegyzőkönyv”
kiállításával kell tanúsítani. Az „Illesztési jegyzőkönyv” a műhelykártyáról, illetve a tachográf gyártók
műhelyszoftvereivel elektronikusan kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthető, továbbá a
jogosultak számára az adatok hozzáférhetőségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és
archiválható.
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(8) Az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó tanúsítási és
elektronikus adatkezelési tevékenységet a digitális tachográf esetében a 3821/85/EGK tanácsi
rendeletben, valamint a tachográfokra vonatkozó közösségi rendelet végrehajtásáról szóló külön
jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell elvégezni.
Bejelentés, a tevékenység ellenőrzése
11. § (1) A járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részére
be kell jelenteni.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentő nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, a folytatni kívánt
járműfenntartó tevékenység megnevezését,
b) telephelyenként az ott végzett járműfenntartó tevékenységnek az 1. számú mellékletben foglalt
tevékenységfajták (résztevékenységek) szerinti megjelölését (leírását),
c) azt, hogy a járműfenntartó tevékenységet szolgáltatásként, vagy saját üzemeltetésű járműveken,
esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e,
d) az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenységre a rendeletben
megállapított feltételeknek való megfelelőséget igazoló – a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság
által kiadott – szakvéleményt,
e) az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenység esetében
ea) a készüléktípus közlekedési hatóság által elismert gyártója, illetőleg képviselője (a továbbiakban:
a készülékgyártó hazai képviselete) által a 3. számú melléklet 15. pontjában meghatározott feltételek
teljesülésének igazolását,
eb) a készülékgyártó hazai képviseletével a tevékenység végzésére kötött érvényes együttműködési
megállapodást,
ec) a menetíró és a sebességkorlátozó berendezéseken alkalmazott zárjelek formáját, a beszerelési
tábla és – amennyiben arra feljogosítással rendelkezik – a hitelesítést helyettesítő minősítés formáját
és tartalmát,
ed) digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy
javítását végző műhely esetében a digitális tachográf tekintetében az ea)–ec) alpontokban foglaltakat
külön is, valamint a műhelyben foglalkoztatott személyek részére kiadott műhelykártyák azonosító
adatait,
f) az 1. számú melléklet 19. pontja szerinti járműbontó tevékenység végzése esetében a
környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre feljogosító engedélyének adatait,
amennyiben a bejelentést nem a veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélyezése iránti
kérelemmel egyidejűleg teszik meg.
(4) A járműfenntartó szervezet köteles bejelenteni a közlekedési hatóság részére – az időtartam
megjelölésével – a tevékenység szüneteltetését, a tevékenység megszüntetését, valamint a (2)
bekezdésben meghatározott adatok tekintetében bekövetkezett változásokat.
12. § (1) A rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenőrzi. A közlekedési hatóság
az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóság, a 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a környezetvédelmi
hatóság bevonásával ellenőrzi.
(2) Ha a közlekedési hatóság a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja,
határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság
igazolásáig.
(3) A közlekedési hatóság a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet.
Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet 1991. január hó 1. napján lép hatályba, azonban
a) 3. §-ának (2) bekezdését az országúti segélyszolgálatra vonatkozóan, a 4. §-a (1) bekezdését,
valamint (2) bekezdésének b) és c) pontjait 1993. január 1. napjától;
b) 4. §-a (2) bekezdésének a) pontját 1994. január 1. napjától, illetőleg
c) a 9. §-a (1) bekezdését — a fékerőmérő berendezést kivéve — 1993. január 1. napjától; a
fékerőmérő berendezés tekintetében 1995. január 1. napjától
kezdődően kell alkalmazni.
(2) A rendeletben foglalt járműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeinek megtartása
mellett a tevékenységet végző járműfenntartó szervezeteknek figyelemmel kell lenniük a külön
jogszabályokban meghatározott, közegészségügyi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és
más műszaki jellegű előírásokra is.
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14. § (1) Ez a rendelet a 68/2009/EK bizottsági rendelettel, valamint a 2135/98/EK tanácsi
rendelettel módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december
20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott
járművekről;
b) a Bizottság 2002/151/EK határozata (2002. február 19.) az elhasználódott járművekről szóló
2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási
igazolások minimumkövetelményeiről.
---------3. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez
A járműfenntartó tevékenységek végzéséhez szükséges létesítményi feltételek, műszaki
berendezések (eszközök, felszerelések), műszaki előírások és tanúsítási kötelezettségek
E melléklet alkalmazásában műszaki előírás: a közlekedési hatóságok és más feljogosított szervek, a
járműnek, a jármű részegységének, alkatrészének, kenő- és segédanyagának, a karbantartó
berendezéseknek, eszközöknek gyártója, valamint kutató-fejlesztő intézmény által kiadott kezelési,
karbantartási, javítási, technológiai utasítása, ilyenek hiányában a járműfenntartó szervezet
technológiai utasítása.
Az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek és e mellékletben meghatározott dologi feltételek
egymáshoz nem címszó és sorszám szerint, hanem értelemszerűen kapcsolódnak.
---------13. Gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítása
Az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenység végzésének – a vonatkozó 1–11.
pontokban meghatározottakon túli – külön feltétele:
a) Általános feltételek:
aa) a helyiség a ,,C'' tűzveszélyességi osztályra vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek feleljen
meg;
ab) a helyiség légterébe került gázüzemanyag jelzését (gázérzékelő) és eltávolítását (szellőztető
berendezés) biztosító berendezéseket kell felszerelni, amelyek feleljenek meg a következő műszaki
követelményeknek;
ac) a gázérzékelő a javításra kerülő járműben használt gázüzemanyag
– az alsó éghetőségi koncentrációjának 20%-án hallható és látható módon adjon jelzést, és
egyidejűleg indítsa a szellőztető berendezést,
– az alsó éghetőségi koncentrációjának 40%-án válassza le a helyiség villamos hálózatát, a
robbanásbiztos villamos berendezések kivételével;
ad) 500 m3 légtérfogat felett, ha a tevékenységet az alapterület 20%-ánál kisebb helyen, a bejárati
kapuhoz közel végzik, a helyiségbe nem kell szellőztető berendezést felszerelni, és a villamos
berendezések kézi kapcsolással választhatók le a hálózatról. Ilyen esetben a mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóság egyéb feltételeket is meghatározhat;
ae) a szellőztető berendezés biztosítsa a helyiség legalább óránként ötszörös légcseréjét;
af) a helyiségben nyílt égésterű tüzelőberendezés nem alkalmazható;
ag) szabadba nyíló kapuja legyen;
ah) rendelkeznie kell a jármű gáztartálya ürítésére szolgáló berendezéssel;
ai) a helyiséget – az egyébként előírton túl – el kell látni helyiségenként további egy-egy db 12 kg-os
töltősúlyú porral oltó tűzoltó készülékkel.
b) Cseppfolyós gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítását végző
műhelyre vonatkozó további követelmények:
ba) a padozattól mért 0,15 méter magasságban szerelőállásonként legalább egy-egy db egymástól
függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni. A szellőztetés elszívással működjön, az alsó légteret
megfelelően átöblítse;
bb) a szerelőakna padozatától mért 0,15 méter magasságban két db egymástól függetlenül működő
gázérzékelőt kell beépíteni, valamint arról vezérelt aknaszellőztető berendezést kell alkalmazni;
bc) a szerelőakna vészszellőztető berendezése legalább óránként ötszörös légcserét biztosító
elszívásos rendszerű legyen, elszívó nyílásai víztől védetten az aknapadozat szintjében kerüljenek
elhelyezésre;
bd) a helyiség padlószintje nem lehet a terepszintnél mélyebben;
be) a szerelőállástól mért 5 m távolságon belül nem lehet olyan mélyedés, üreg vagy a helyiség
szintjénél mélyebb más helyiség bejárata, amelyben a gázüzemanyag összegyűlhet.
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c) Sűrített földgáz üzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre vonatkozó
további követelmények:
ca) a mennyezet szintjéhez közel, szerelőállásonként legalább egy-egy db egymástól függetlenül
működő gázérzékelőt kell felszerelni;
cb) a szellőztetés befúvással működjön és a felső légteret megfelelően átöblítse.
d) Egyéb gázüzemű gázüzemanyag ellátó berendezések javítását végző műhelyre vonatkozó további
követelményeket a b) és c) pontok előírásainak alkalmazásával a mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóság határozza meg.
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