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Tájékoztatom, hogy a benyújtott kérdését megkaptam, azzal kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendeletet (a
továbbiakban ÖTM rendelet) a lefejtő- és töltőállomások tekintetében konkrét szabványok
megnevezése nélkül írta elő a szabványok alkalmazását.
Új kialakítások/engedélyezések alkalmával az ÖTM rendeletet előírásait alkalmazni már nem lehet
tekintettel arra, hogy 2011. október 6-án az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.
6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) hatályon kívül helyezte.
A jelenleg hatályos OTSZ 4. § 2. pontja kimondja, hogy az átfejtőállomás: éghető folyadékok
szállítótartályból szállítótartályba történő közvetlen átfejtésére használatos, egy vagy több helyhez
kötött vagy mozgatható (mobil) átfejtőberendezés és tartozékainak, valamint a folyamatban részt
vevő szállítótartályok befogadására használatos terület. E rendelet szempontjából nem tekinthető
átfejtőállomásnak a csak kárelhárítás céljára létesített átfejtés.
Az OTSZ 4.§ 3. pontja kimondja, hogy az átfejtőberendezés: éghető folyadékok szállítótartályból
szállítótartályba történő közvetlen átfejtésére használatos, legalább
a) lefejtő- és töltőcsövet vagy tömlőt,
b) csatlakozószerelvényeket,
c) elzárószerelvényeket, és
d) gyújtóhatás átterjedését gátló szerkezeteket („A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó
éghető folyadékok esetén) tartalmazó technológiai szerelési egység, amely biztosítja a
szállítótartályok megfelelő csatlakozását, és a folyadéknak egyik tartályból a másik tartályba való
átjutását.
AZ OTSZ 281.§ az előzőekben meghatározott átfejtőállomások tekintetében írja elő, hogy a
létesítése feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékű
biztonságot nyújtson.
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Tájékoztatom továbbá, hogy a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű
feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.)
VM rendelet értelmezésével kapcsolatban hatóságomnak nem áll módjában állásfoglalást kiadni.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Budapest, 2012. december 20.
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