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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló (többször módosított)
127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt, az üzemanyagtöltő állomásokon
(„benzinkút”) kereskedelmi célra, valamint gazdálkodó szervezeteknél belső forgalmazási
célra telepített, gépjárművek, kishajók és kisrepülőgépek üzemanyagtartályainak feltöltésére
szolgáló, elszámolás tárgyát képező mérésekre használt, magyar nemzeti hitelesítési
engedéllyel vagy EGK típusjóváhagyással vagy EK típus- vagy tervvizsgálati tanúsítvánnyal
(CE M jelű) rendelkező üzemanyagmérők első, időszakos és javítás utáni hitelesítésére
vonatkozik.
Működés szempontjából az előírás hatálya olyan üzemanyagmérőkre terjed ki, amelyek a
légköri nyomáson és környezeti (- 25 ÷ + 55) °C hőmérséklet tartományban folyékony
üzemanyagok térfogatát mérik és jelzik ki, maximális térfogatáramuk nem nagyobb, mint
(40 ÷ 150) l/min.
Ezek az üzemanyagmérők az általában velük
meghatározzák a kimért térfogattal arányos árat is.

egybeépített

árképző

segítségével

Az előírás tartalmazza ezen üzemanyagmérők OMH által, a mérő telepítési helyén történő
hitelesítésének metrológiai alapjait, követelményeit és eljárását. Az üzemanyagmérők első
hitelesítése történhet a gyártónál lévő hitelesítő berendezésen is.
Az ezen előírásban meghatározott használati etalonok és mérési módszerek egyaránt
alkalmazhatók az üzemanyagmérők beszabályozása és hitelesítése során.
Jelen előírás a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet alapján készült, figyelembe véve az OIML R
117-1995 számú nemzetközi ajánlást.
Ezen előírás 2006. október 30. napján lép hatályba.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Az üzemanyagmérők az átáramlott folyékony üzemanyag térfogatát literben vagy
köbdeciméterben (jele: l, dm3) jelezzék.
Jelen előírásban használt mennyiségek megnevezését, jelét, valamint ezen mennyiségek
használható egységeit és az egységek jelét az 1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat

megnevezése

jele

térfogat

V

térfogatáram

Q

terhelés
nyomás
hőmérséklet
sűrűség
tömeg
idő

Qr
p
T
ρ
m
t

A mennyiség
SI egységének
megnevezése
jele
köbméter
m3

további törvényes mértékegységeinek
megnevezése
jele
liter
l
milliliter
ml
köbdeciméter
dm3
köbcentiméter
cm3
Köbméter per másodperc m3/s
köbméter per óra
m3/h
liter per perc
l/min
százalék
%
pascal
Pa
bar
bar
kelvin
K
Celsius-fok
°C
3
Kilogramm per köbméter kg/m
kilogramm
kg
tonna
t
másodperc
s
óra
h

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Üzemanyagmérő
Az üzemanyagmérő a rajta átáramló üzemanyagok térfogat-meghatározására szolgáló
mérőeszköz, mely a hozzá kapcsolódó mechanikus vagy elektronikus eszköz és kijelző
segítségével megjeleníti a mért térfogatértéket, az egységárat és a fizetendő árat is. A nem
közforgalmú üzemanyagmérők esetében az árjelzés elmaradhat.
A gyűjtőnevükön üzemanyagoknak nevezett gépjárműmotor hajtóanyagok (benzinek, gázolaj)
és a gyakran ugyanazon üzemanyagtöltő állomáson forgalmazott egyéb kőolaj származékok
felhasználási céljukat tekintve esetleg különböznek, viszont forgalmazásukra azonos típusú
töltő berendezéseket használnak, így a köznapi szóhasználatban, az egyszerűség kedvéért
gyakran mindkét berendezést üzemanyagmérőnek nevezik.

3.2

3.2.1

A hitelesítés mérési elve
A töltőállomásokon alkalmazott
térfogatméréssel lehet meghatározni.

üzemanyagmérők

mérési

pontosságát

közvetlen

Üzemanyag mennyiségének meghatározása térfogatméréssel
A térfogatmérést egység mennyiségű „térfogat adagok” szakaszos vagy folyamatos
számlálásával tudjuk megvalósítani.
•
A szakaszos mérési módszerhez különböző kialakítású és térfogatú etalonedények
szükségesek. E mérési módszer előnye a nagyobb pontosság, hátránya a szakaszos
feltöltés és leürítés időigényes volta és az, hogy tetszőleges térfogat meghatározásához
többféle méretű normáledény egymás utáni használatára van szükség.
•
Folyamatos mérés céljára különböző kialakítású, viszonylag kis térfogatadagokat
egyenként kimérő, azokat összegző, számláló és kijelző, dugattyús mérőelemet
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tartalmazó térfogatmérők használatosak. A dinamikus mozgás következtében ezek
pontossága kisebb és az átfolyási sebesség függvényében változik, viszont a folyamatos
működtetés következtében gyorsak és tetszőleges mennyiségek kimérésére alkalmasak.
Mindkét típusú mérőeszközzel történő térfogatmérés pontosságát befolyásolja az illető anyag
sűrűsége, viszkozitása és kompresszibilitása, amely értékeket viszont a közeg hőmérséklete
és/vagy nyomása befolyásolja.
3.3

Mérési bizonytalanság elemzés

3.3.1

Környezeti hőmérséklet hatása
A környezeti hőmérséklet hatással van a mind az etalonedény mind a mért üzemanyag
hőmérsékletére. Hitelesítést, ezen előírás 8.3 pontjában meghatározott (- 10 ÷ + 35) °C
környezeti hőmérsékleten szabad végezni és az etalonedényeket nem érheti közvetlen
napsugárzás és/vagy csapadék. Ezek figyelembevételével a további pontokban elemezzük a
környezeti hőmérséklet hatását.

3.3.2

A mért közeg hőmérséklete
Az üzemanyagtöltő állomásra rendszerint közúti tartálykocsival kiszállított különböző
minőségű anyagokat elkülönített földalatti tartályokban tárolják. A tartályokból szivattyúval
kinyerhető anyagokat földalatti csővezetékek rendszerén továbbítják a töltőberendezésekbe
épített térfogatmérőkhöz. A teljes tároló és szállító rendszer a földfelszín alatt 3 ÷ 5 m
mélységben van telepítve, így a lefejtés befejeztével és a hőmérsékleti egyensúly beálltával az
anyag felveszi a talaj hőmérsékletét és (+ 13 ± 3) °C-on „stabilizálódik”.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hitelesítés során a mért közeg mérőn való áthaladáskori
és az etalonedénybe töltés utáni hőmérséklete között az eltérés kisebb, mint ± 0,5 °C. A
benzin köbös hőtágulási együtthatója maximálisan
βf = 1,18 * 10-3 oC-1
Egyéb üzemanyag féleségek hőtágulási együtthatója ennél az értéknél némileg kisebb, ezért a
mérési bizonytalanság számításához ezt az adatot használtuk.

3.3.3

Az etalonedények hőmérséklete
A hitelesítés/beszabályozás során alkalmazott használati etalon edények hőmérséklete a
vizsgálatok megkezdéséig közelítőleg környezeti hőmérséklettel egyenlő, illetve a
gyakorlatban annak tekinthető. A nedvesítés valamint a tényleges mérés során az edény
hőmérséklete közelít a mért közeg hőmérsékletéhez. A etalonedények rozsdamentes acélból,
vagy üvegből készülnek. A rozsdamentes acél köbös hőtágulási együtthatója OIML R 120
alapján
βe = 51 * 10-6 °C -1
Az üveg hőtágulási együtthatója ennél jóval kisebb, ezért a mérési bizonytalanság
számításhoz a rozsdamentes acél adatait használtuk.
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3.3.4

A mérések bizonytalansága
A mérési bizonytalanság összetevőit az előzőekben említett befolyásoló mennyiségek
változásának hatásai, az etalonedény mérési bizonytalansága valamint az üzemanyagmérő
kijelzőjének felbontásából adódó mérési bizonytalanság alkotja. Az összes, itt nem említet
bizonytalansági összetevő elhanyagolható.
A földalatti tartályban található anyag hőmérsékletét, a hitelesítéskori környezeti
hőmérsékletet, valamint a nedvesítés megtörténtét figyelembe véve feltételezhető, hogy a
mérések során az etalonedény hőmérséklete általában a (+ 5 ÷ + 25) °C-os hőmérséklet
tartományban van. Az etalonedények hitelesítési bizonyítványa 20 °C-ra átszámított
térfogatot tartalmaz.
A korrekció elhagyása miatt fellépő hiba maximális értéke (az etalonedény 5 °C-os
hőmérséklete esetén):
He = βe (te-tr) * 100 = - 0,08 %
ahol:
az edény hőmérséklete a hitelesítéskor °C-ban (legkedvezőtlenebb esetben + 5 °C)
te
tr
az edény referencia hőmérséklete °C-ban,
βe
a normáledény köbös hőtágulási együtthatója °C-1-ban.
Egyenletes eloszlást feltételezve az etalonedény hőmérsékletének korrigálatlanságából adódó
járulékos bizonytalanság:
H
u eh = e = 0,046 %
3
A mért közeg hőmérsékletének megváltozásából adódó mérési hiba maximális értéke, ± 0,5
°C hőmérsékletváltozást feltételezve
Hkh = βf (tm-ts) * 100 = 0,06 %
ahol:
ts
az átlagos folyadékhőmérséklet a normáledényben °C-ban,
tm
az átlagos folyadékhőmérséklet a mérőben °C-ban,
βf
a vizsgáló folyadék térfogati hőtágulási tényezője °C-1-ban.

Egyenletes eloszlást feltételezve a mért közeg hőmérsékletének megváltozásából adódó
járulékos bizonytalanság:
H
u kh = kh = 0,035%
3
Az etalonedény mérési bizonytalansága k = 2 kiterjesztési tényező mellett
Uet = 0,1 %
Ebből:
u et =
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Az üzemanyagmérő kijelzőjének felbontásából (0,01 liter) adódó bizonytalansági járulék 20
liter üzemanyag mérése során:
0,01
u kij =
⋅ 100 = 0,015%
2 ⋅ 3 ⋅ 20
A kiterjesztett mérési bizonytalanság a fentiek figyelembevétele és k = 2 kiterjesztési tényező
mellett:
2
2
U = k * u = k * u et2 + u kh
+ u eh2 + u kij
= 0,16 % ≈ 0,2 % (k = 2)

3.3.5

Hibahatárok és beszabályozás
Az előzőekben meghatározott, 0,2 %-os bizonytalanságértékből következik, hogy az
üzemanyagmérők ellenőrzésekor a 7. pontban megadott ± 0,5 %-os hibahatár abban az
esetben biztosítható, ha az időszakos hitelesítéskor a mérési bizonytalansággal ± 0,3 %-ra
csökkentett hibahatárt alkalmazzuk.

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Üzemanyagtöltő állomás
Az üzemanyagtöltő állomáson földalatti tartályokban különböző minőségű üzemanyagokat
tárolnak. A tartályokból földalatti csővezetékeken szivattyúk segítségével túlnyomással
juttatják az üzemanyagot az üzemanyagtöltő berendezés(ek)hez. Az üzemanyagok
anyagfajtánként, elkülönített üzemanyagmérőkön keresztül a gépjárművek tartályaiba (vagy
engedélyezett szállító edényekbe) tölthetők.

A töltőállomáson esetenként egy központi szivattyúval több üzemanyagtöltő berendezést is
kiszolgálnak (nyomott rendszer), más esetekben a szivattyú az üzemanyagtöltő berendezés
része (szívott rendszer).
4.2

Üzemanyagtöltő berendezés
Az üzemanyagtöltő állomás azon egysége, amely az üzemanyag kiadását, a kiadott mennyiség
szabályozását, mennyiségének és árának megállapítását végzi. Az üzemanyagtöltő berendezés
egy vagy több üzemanyagmérőből áll össze.

Az üzemanyagtöltő berendezés rendszerint járdaszigetre van telepítve. Kialakítása szerint
lehet egy vagy két oldalas, valamint egy vagy több üzemanyagfajtát szolgáltatni képes
eszköz.
4.3

Üzemanyagmérő
Az üzemanyagmérő olyan összetett mérőeszköz, amely a kiválasztott üzemanyaghoz tartozó
töltőcsövére szerelt töltőcsapjának („töltőpisztoly”) nyitásával, kézzel is szabályozható töltési
sebességgel üzemanyagot szolgáltat.

Az anyag térfogatát egy köbözős mérési elvű térfogatmérő méri, amely a térfogattal arányos
mechanikus vagy elektronikus kimenőjelet szolgáltat a mechanikus vagy elektronikus
számlálómű felé.
A számlálómű kijelzői esetenként a töltőberendezés mindkét oldaláról leolvashatók.
Kijelezheti a kiadott anyag egységárát és biztosíthatja a kiadott térfogattal arányos fizetendő
összeg kijelzését is.
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Árjelzővel ellátott számlálóművön az egységár beállítható. Az üzemanyagmérő rendszerint a
mért térfogatokat és a fizetendő árat képes továbbítani az üzemanyagtöltő állomás
kezelőhelyiségbe telepített központi számítógép részére.
4.4

Térfogatmérő
A térfogatmérő (mérőelem, voluméter) az üzemanyagmérőnek az üzemanyaggal érintkező
azon egysége, amely kimenő tengelyének elfordulása (fordulatainak száma) arányos a rajta
átáramlott térfogattal. A térfogatmérők általában 2 vagy 4 dugattyús térfogatkiszorításos
mérők.

4.5

Áttételezés
Az üzemanyagmérő térfogatmérőjét fogaskerék-rendszer áttételezés illeszti a számlálóműhöz,
illetve a jeladóhoz elektronikus számlálómű esetén. Bemenőjele a térfogatmérő kimenőjelével
azonos.

4.6

Jeladó
A jeladó a térfogatmérő tengelyének elfordulásával arányos elektromos impulzusokat állít elő
és továbbít az elektronikus számlálóműnek. A jeladóval van egybeépítve az áttételezés a
térfogatmérő tengelyéhez kapcsolódóan.

4.7

Olajadagoló
A benzin-olaj keveréket előállító és kimérő üzemanyagmérő olajadagolását mechanikusan
olajadagolóval lehet beszabályozni.

4.8

Arányváltó
A benzin-olaj keverékes üzemanyagmérő keverési arányát fogaskerék-áttétellel működő
arányváltóval lehet (mechanikusan) beállítani.

4.9

Figyelő üveg
Az üzemanyagmérőn az üzemanyag tisztaságának, levegőmentességének, valamint az olaj
adagolás meglétének ellenőrzésére figyelő üveg, átlátszó üvegbúra szolgál.

4.10

Számlálómű
Az áttételtől kapott mechanikus, vagy a jeladótól kapott elektromos jeleket számlálómű
összegzi (integrálja) és a mért térfogat értéket törvényes mértékegységben kijelezve
leolvashatóvá teszi. A számlálómű végzi a mért térfogat és az egységár szorzását is.

4.11

Központi távkijelző
Az üzemanyagmérőn kiadott és kijelzett térfogatot, a fizetendő összeget a kezelőépületben
elhelyezett központi távkijelző (pénztárgéppel, nyomtatóval) is megjelenítheti.

4.12

Beszabályozás
A térfogatmérő mérési hibáját beszabályozással lehet korrigálni, amelynek eredményeképp az
üzemanyagmérő adagolási hibájának várható értéke nulla.

4.13

Cserekerekes szabályozás
A mérőmű és a számlálómű közötti áttételt cserekerekes szabályozással, különböző fogszámú
fogaskerék felhasználásával lehet beállítani.
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4.14

Elektronikus beszabályozás
Az üzemanyagmérő beszabályozását az elektronikán található vagy oda csatlakoztatott
valamilyen nyomógombos kezelőszervvel, kapcsolóval, rövidzárral, vagy csatlakoztatott
számítógép segítségével is el lehet végezni. Minden esetben rendelkeznie kell a
mérőeszköznek egy beszabályozást tiltó/engedélyező eszközzel.

4.15

Számlap
A számlap a számlálóműnek az a része, amelyről a mérőn átáramlott üzemanyag mennyisége
és a fizetendő összeg leolvasható.

4.16

A legkisebb leolvasható érték
A legkisebb leolvasható érték az üzemanyagmérő számlapjának legkisebb helyiértékű
számkörén, vagy számdobján a két szomszédos osztásvonal által határolt ívhossznak
megfelelő térfogat. Az elektromechanikus, vagy elektronikus kijelzésű számlálóknál a
legkisebb értékes jegy.

4.17

A legnagyobb kijelezhető térfogatérték (Számláló kapacitás)
Az üzemanyagmérő számlálószerkezete által mutatható legnagyobb térfogatérték.

4.18

Névleges nyomás
Azt a legnagyobb üzemi túlnyomást, amelyen az üzemanyagmérőt tartósan, károsodás nélkül
üzemeltetni lehet, névleges nyomásnak nevezzük.

4.19

Térfogatáram
A térfogatáram az üzemanyag töltése során beállított áramlási keresztmetszeten időegység
alatt átáramlott folyadék térfogata.

4.20

Legkisebb mérhető (kiadható) mennyiség (MMQ)
Az a legkisebb térfogat, melyet az üzemanyagmérő mérésügyi szempontból kiadhat.

4.21

Előírt legkisebb térfogati eltérés (Emin)
A legkisebb mérhető mennyiségre vonatkozó legnagyobb hiba abszolút értéke. Értékét az
alábbi képlet határozza meg: Emin = (2MMQ)*(A/100), ahol A = 0,5. Az Emin mértékegysége
liter.

4.22

Előírt legkisebb ár eltérés
Az Emin -re vonatkozó fizetendő ár.

4.23

Terhelés
A terhelés a pillanatnyi térfogatáram és a névleges térfogatáram viszonya százalékban
kifejezve.
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4.24

Abszolút hiba
Az abszolút hiba az üzemanyagmérő által mutatott térfogat és az etalonnal mért térfogat
különbsége.
H = V m − Ve ,
ahol:
H
az abszolút hiba (liter),
Vm
az üzemanyagmérővel mért térfogat (liter),
Ve
a használati etalonnal mért térfogat (liter).
Megjegyzés: értéke pozitív, ha az üzemanyagmérő többet mutat, mint az etalonnal mért
mennyiség.

4.25

Relatív hiba
A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya:
V − Ve
× 100% ,
h= m
Ve
ahol
h
a relatív hiba (%),
Vm
az üzemanyagmérővel mért térfogat (liter),
Ve
a használati etalonnal mért térfogat (liter).

4.26

Hitelesítési hibahatárok
A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és
negatív irányban.

4.27

Vizsgáló folyadék
A vizsgáló folyadék az az üzemanyagféleség, amellyel az üzemanyagmérő beszabályozása és
hitelesítése történik.

4.28

Mérési adag
A mérési adag a vizsgáló folyadéknak az a mennyisége, amelyet a hitelesítési eljárás során
végzett egy-egy hibameghatározásnál felhasználunk.

4.29

Etalonedény
Az etalonedény a térfogatmérőn átfolyt vizsgálófolyadék térfogatának előírt pontosságú
meghatározására szolgáló hitelesített térfogatetalon, amely lehet: részbenskálás etalon
fémedény, etalon mérőhenger, tölcséresnyakú mintapalack.

5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1

Külalaki követelmények
Az üzemanyagmérőnek rendelkeznie kell:
korrózióvédelemmel ellátott védőburkolattal,
•
tiszta, átlátszó, ép üveglappal,
•
adattáblával (magyar nyelvű),
•
a számlapon a kötelező feliratokkal.
•
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Az üzemanyagmérő további külalaki követelményeit a típusvizsgálati eljárás során a
műszerkönyv alapján az OMH esetileg határozza meg.
5.2

Szerkezeti egységek
Az üzemanyagmérő az alábbi főbb szerkezeti egységekből áll:
térfogatmérő (mérőszerkezet, voluméter),
•
számlálószerkezet,
•
gázleválasztó,
•
figyelőüveg,
•
szűrő,
•
tömlő elzáró csappal (pillanatzár),
•
villanymotoros szivattyú.
•

A központi szivattyúról üzemelő üzemanyagmérő nem tartalmaz saját villanymotoros
szivattyút és gázleválasztót.
5.3

Számlálómű
Az üzemanyagmérő számlálóműve lehet:
mechanikus számlálómű mechanikus kijelzővel (körskálás vagy forgószámdobos),
•
(közforgalmi töltőállomások esetén nem engedélyezett),
•
elektronikus számlálómű elektronikus vagy elektromechanikus kijelzővel.

A számlálómű egyéb szerkezeti követelményeit a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv
tartalmazza.
A számlálómű kijelzés szerint lehet:
•
árjelzővel ellátott,
árjelző nélküli (közforgalmi töltőállomások esetén nem engedélyezett).
•
Az árjelzős esetben a mért térfogat kijelzése alatt a beállított egységár kijelzése, a térfogat
kijelzés felett a hozzá tartozó ár (fizetendő összeg) kijelzése látható. Árjelző nélküli esetben
csak a mért térfogat kijelzés található.
5.4

Bélyegezhetőség
A üzemanyagmérő pontosságát befolyásoló szerkezeti elemnek – gyárilag kialakított
helyeken – plombahuzalra fűzött fémzáras nyomóbélyeggel lezárhatónak (plombálhatónak)
kell lennie. A lezárásnak biztosítania kell, hogy az üzemanyagmérő mérési tulajdonságainak
megváltoztatása csak a fémzárak felbontásával legyen lehetséges.

Elektronikusan beszabályozható típusoknál a típusvizsgálat során meg kell bizonyosodni
arról, hogy a törvényes tanúsító jelek (ólomzárak, bélyegek, elektronikus zárak stb. …)
elhelyezése után a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
A lezárási helyek, illetve az ezekhez tartozó lezárási módok felsorolását a nemzeti vagy
közösségi hitelesítési engedélyek minden esetben részletesen tartalmazzák. A lezárásokat
minden esetben az ott leírtaknak megfelelően kell elvégezni.
A lezárási helyeket bemutató sematikus ábrát (plombatervet) a töltőállomás
kezelőhelyiségében kell elhelyezni. Ez a telepítő/javító cég feladata. Plombálási tervvel nem
rendelkező üzemanyagmérő hitelesítését elvégezni nem lehet.
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2002. szeptember 1. után kiadott nemzeti hitelesítési engedélyek az engedélyezett ábrás vagy
fényképes plombatervet minden esetben tartalmazzák. A korábban kiadott hitelesítési
engedélyek nem tartalmaznak ábrás plombálási tervet. Ezeknél a mérőeszközöknél az
üzemanyagmérőben található tervet a hitelesítőnek össze kell vetnie a hitelesítési engedélyben
leírt plombálási helyekkel. Vitás esetben a szakfőosztályhoz kell fordulni.
A beszabályozást végző, vagy a beszabályozást engedélyező, illetve tiltó elemek (kapcsoló,
rövidzár stb.) lezárásáról és bélyegezhetőségéről gondoskodni kell.
A lezárás elvei:
•
A teljes mérőszerkezet lezárása.
A teljes mérőszerkezet lezárása, de az engedélyező elem állapotát a hitelesítési
•
engedély alapján ellenőrizni kell.
•
Szoftveres lezárás esetén a mérőszerkezet bélyegezve van, de a mérő pontosságának
megváltoztatása szabadon (esetleg jelszavas védelem feloldása után) elvégezhető, de
minden ilyen változtatáskor az eseményszámláló tartalma eggyel nő. A szoftveres
lezárás sértetlen, ha az adattáblán lévő és bélyegzéssel ellátott hitelesítő kód (szám) és a
kijelzőn megjelenített hitelesítő kód (szám) azonos. A hitelesítő kód megjelenítésének
módja a kezelési utasításban és a hitelesítési engedélyben kerül rögzítésre.
5.5

Adatfeldolgozó eszközök, perifériák
A közforgalmi üzemanyagtöltő állomásokon üzemeltetett, benzin, gázolaj és egyéb kőolaj
származékok kereskedelmi forgalmazására szolgáló üzemanyagmérőkhöz csatlakoztathatók
külső árkijelzők, adatfeldolgozó eszközök és egyéb perifériák (pl. nyomtató, pénztárgép stb.)

A csatlakoztatott adatfeldolgozó eszköz nem befolyásolhatja a mérőeszköz helyes működését.
A hitelesítés a mérőeszköz metrológiai jellemzőinek ellenőrzésére vonatkozik, és nem terjed
ki az adatfeldolgozók, és egyéb csatlakoztatott eszközök ellenőrzésére.
Megjegyzés: Ezekre az eszközökre további előírások vonatkozhatnak. (pl.: 25/1996. (IV. 17.)
IKIM rendelet a robbanásveszélyes helyeken üzemelő eszközökre, vagy az adatmemóriás
pénztárgépekre vonatkozó APEH előírások.)
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6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

Kötelező jellegű feliratok
Az üzemanyagtöltő berendezés skálalapján, számlapján, vagy külön adattáblán, illetve
burkolatán az alábbi feliratokat és jelöléseket kell jól láthatóan, olvashatóan és
letörölhetetlenül feltüntetni:
•
a típusjóváhagyás jele (nemzeti (Th-szám) vagy EGK (epszilon) vagy EK (CE M),
a gyártó márkajele vagy neve,
•
típusjel,
•
gyártási szám és gyártási év,
•
az üzemanyagfajta megnevezése (jele),
•
a legnagyobb térfogatáram (Qmax),
•
a legkisebb térfogatáram (Qmin),
•
pontossági osztály (0,5)
•
figyelőüveggel ellátott üzemanyagmérők esetében „A figyelőüvegben a folyadék
•
buborékmentes legyen!” felirat,
•
a típus-jóváhagyási engedélyben előírt egyéb kiegészítő információ, pl.: hitelesítő
kódszám (szoftveres lezárás esetén), legkisebb üzemi nyomás stb.

Első hitelesítés során továbbá az alábbi feliratok meglétét is ellenőrizni kell:
•
legkisebb- és legnagyobb üzemi nyomás (Pmin, Pmax),
a mért folyadék legkisebb- és legnagyobb hőmérséklete (Tmin, Tmax),
•
környezeti besorolási osztály.
•
A számlálómű skálájának, számlapjának közelében lévő feliratok:
•
a térfogat kijelzésnél: a mért térfogat mértékegységének megnevezése vagy jele (l,
dm3),
az árkijelzésnél: „Ft” vagy „Fizetendő Ft”,
•
az egységár kijelzésnél: a beállított egységár, valamint a mértékegység megnevezése
•
(Ft/liter) vagy jele (Ft/l)
•
a legkisebb kiadható mennyiség (l, dm3), (ez az adattáblán is szerepelhet).
Az üzemanyagmérő térfogatmérőjén a következőket kell feltüntetni:
•
típusjel,
gyári szám.
•
6.2

Fakultatív jellegű feliratok
A hitelesítési engedély más feliratok feltüntetését is engedélyezheti, amennyiben azok a
kötelezően előírt feliratok olvashatóságát nem zavarják.
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7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1

Legnagyobb megengedett hibák
Az üzemanyagmérőkre vonatkozó legnagyobb megengedett hibákat a 2. táblázat tartalmazza:

2. táblázat
1
2
3
4
5
6

A térfogatkijelzés hibahatára első hitelesítéskor és
± 0,5 %
ellenőrzéskor
A térfogatkijelzés hibahatára időszakos és javítás utáni
± 0,3 %
hitelesítéskor
Benzin-olaj keveréknél az olaj térfogatmérés megengedett
±1%
beszabályozási hibahatára
A számlálószerkezet által mutatott térfogat és az egységár
szorzatából számított és kijelzett fizetendő összeg különbsége Emin-nek megfelelő ár
nem lehet nagyobb, mint
A mechanikus, folytonosan előrehaladó számlálómű nullázása
Emin /2, illetve az
után a térfogat és fizetendő összeg kijelzés nullától való
ennek megfelelő ár
eltérésének hibahatára
Elektronikus számlálómű és mechanikus, szakaszosan
előrehaladó számlálómű nullázása után a térfogat és a fizetendő
0
összeg kötelező kijelzése
Megjegyzés: Javítás során az üzemanyagmérőt ± 0,2 %-nál kisebb hibasávba kell
szabályozni. A hibahatáron belüli szándékos „félreszabályozás” – a hibahatár egyoldalú
kihasználása – nem megengedett.

7.2

Az etalonokra vonatkozó követelmény
A beszabályozáshoz, hitelesítéshez szükséges használati etalonoknak érvényes hitelesítési
bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, és mérési bizonytalanságuk kisebb legyen, mint ±0,1 %.
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8.

HITELESÍTÉS

8.1

Hitelesítő (és minősítő) eszközök
Az üzemanyagmérők hitelesítéséhez a 3. táblázatban lévő hitelesített használati etalonokat
kell használni:
3. táblázat

Térfogatáram
Qmax ≥ 120 l/min

A használati etalon térfogata
200 literes és
20 literes részbenskálás fém etalonedény
100 literes és
120 l/min > Qmax > 50 l/min
20 literes részbenskálás fém etalonedény
20 literes részbenskálás fém etalonedény és
Qmax ≤ 50 l/min
5 literes, részbenskálás tölcséresnyakú üveg mintapalack
keverék üzemanyag olajtérfogatának 1 literes tölcséresnyakú üveg mintapalack
meghatározásához
1 literes, 10 cm3 aláosztású, 100 cm3-enként számozott,
(csak javítás utáni minősítéshez)
üveg mérőhenger
Megjegyzés: A táblázatban a Qmax a pisztolyon mérhető (valóságos) legnagyobb
térfogatáramot jelenti.
8.2

8.3

Hitelesítő segédeszközök
A hitelesítéshez az alábbi segédeszközöket kell alkalmazni:
kézi stopper (a különböző térfogatáramok meghatározásához),
•
kalibrált hőmérő, a környezeti hőmérséklet meghatározásához,
•
méréstartománya (- 20 ÷ + 50) °C, osztásértéke nem nagyobb, mint 1 °C
kézi számológép (kalkulátor),
•
védő kesztyű,
•
munkaköpeny,
•
fém tölcsér.
•

melynek

A hitelesítés referencia feltételei
Az üzemanyagmérőket csak telepített állapotban, a helyszínen, (- 10 ÷ + 35) °C környezeti
hőmérsékleten lehet hitelesíteni. Azonban szívott rendszerű üzemanyagmérők esetében az
első hitelesítés történhet a gyártónál lévő hitelesítő standon is.

A használati etalonokat nem érheti közvetlen napsugárzás és/vagy csapadék!
8.4

A hitelesítés munkavédelmi feltételei
Az üzemanyagtöltő állomáson végzett hitelesítési tevékenység alatt a hitelesítők fokozottan
balesetveszélyes (járműforgalom, tűz és robbanásveszély) munkatevékenységet végeznek,
ezért rendszeres munkavédelmi, tűzvédelmi képzésben kell részesülniük.

A üzemanyagmérő hitelesítési tevékenység során – a szakmai feltételeken túl – az OMH
Munkavédelmi szabályzatának (104/2001. számú Elnöki utasítás) vonatkozó pontjai szerint
kell az adott technológiai folyamathoz és az adott körülményekhez igazodóan a tevékenységet
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végezni annak érdekében, hogy a minimális, illetve kezelhető szintű kockázatok mellett
végzett tevékenységből balesetek ne származhassanak, illetve a megbetegedések elkerülhetők
legyenek.
Az üzemanyagtöltő állomáson végzett hitelesítési tevékenységet a foglalkozás-egészségügyi
orvosi ellenőrzéseken előzetesen, illetve rendszeres időközönként időszakosan, megfelelő
eredménnyel rendelkező köztisztviselő végezheti (33/1998. (VI. 24.) NM rend).
A helyszíni hitelesítői tevékenység elvállalásával egy időben, a megrendelő féllel egyeztetve
biztosíttatni, illetve dokumentáltan rögzíttetni kell az egészséget nem veszélyeztető,
biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint körülményeit.
A hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell biztosítania a telephelyén (a hitelesítés helyszínén) a
biztonságos munkavégzés tárgyi és szervezési feltételeit
A ki nem zárható kockázatok esetén a helyszínen szükséges kiegészítő védőeszközöket
(MvSz. 8. Melléklet, 3.10.) a hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell biztosítania (65/1999.
EüM rend. 4. §).
A telephelyén a hitelesítést kérőnek (megbízónak) kell biztosítania a helyismerettel
rendelkező szakmai, biztonságtechnikai, szükség esetén a mentést és elsősegélyt biztosító
felügyeletet (1993. évi XCIII. törv. 44. §, 46. §).
Tűz és robbanásveszély, valamint egészséget veszélyeztető hatású anyagok jelenléte esetén
alapvető feltétel: üzemanyagmérők hitelesítése nem végezhető, amíg a vizsgált
mérőeszközön, vagy a biztonsági határon belüli környezetében lévő, biztonsággal elválasztott
egyéb mérőkön tisztítási, karbantartási, szerelési munkákat végeznek
Ha a munkabiztonsági feltételeket nem biztosítják (a helyszínen) kielégítő módon, akkor a
munkavégzést – a hiányosságok pótlásáig – nem szabad megkezdeni, illetve fel kell
függeszteni.
Az OMH területén kívül az OMH hitelesítői a munkavégzésük idején az OMH
Munkavédelmi szabályzatának jelen és vonatkozó előírásain túlmenően kötelesek annak a
gazdasági szervezetnek, intézménynek, vállalatnak a munkavédelmi előírásait is betartani,
ahol a tevékenységet végezik. Kérésre a helyi balesetelhárítási-munkavédelmi oktatásban is
kötelesek részt venni.
A hitelesítői tevékenység megkezdése előtt személyesen, vagy a rendelkezésre álló
módszerekkel ellenőrizni kell
•
az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek a tevékenység
elvállalásával egy időben, a megrendelő féllel egyeztetett, dokumentáltan rögzített, és a
tevékenységhez általa biztosított feltételeit, körülményeit.
•
a munkahelyek, a gépek, a berendezések egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
állapotát;
•
a biztonsági berendezések működőképességét;
az előírt védőeszközök használhatóságát, védőképességét, használatát;
•
az elsősegélynyújtó (szükség esetén mentő) eszközök rendelkezésre állását.
•
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A hitelesítést csak abban esetben lehet megkezdeni, ha a kútoszlop mellett található forgalmi
sávok mindkét oldalon le vannak zárva.
8.5

A hitelesítési eljárás

8.5.1

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
Az üzemanyagmérő szivárgásmentesen tömített, figyelőüvege ép és tiszta legyen. A látható
részeken csöpögés, szivárgás nem megengedett.
Az üzemanyagmérő érvényes hitelesítési engedéllyel rendelkezzen.
Ellenőrizni kell, hogy a készülék számlapja, adattáblája, burkolata tartalmazza-e azokat a
feliratokat, adatokat, amelyeket a „6. Megjelölés, feliratok” c. fejezet és a vonatkozó
típusvizsgálati jegyzőkönyv kötelezően előírt. Ellenőrizni kell továbbá, hogy az
üzemanyagmérőn megtalálható-e a hitelesítési engedély által jóváhagyott és előírt plombálási
terv.
Az üzemanyagmérő gyári hosszúságú töltőcsöve csak acélcsővel hosszabbítható meg.
Az üzemanyagmérő azonosító adatait mérési jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

8.5.2

Egynemű üzemanyagot mérő üzemanyagmérők hitelesítése
A mérések megkezdése előtt a mérési jegyzőkönyvben fel kell jegyezni az összesítő számláló
állását. Ezután ellenőrizni kell a készüléken feltüntetett töltőfolyadék fajtáját. Hitelesíteni
csak azzal a folyadékkal (benzin, gázolaj) szabad, amely a készüléken fel van tüntetve.
Ezután a töltőcsapot a térfogatáramnak megfelelően kiválasztott használati etalonedény
szájnyílásába helyezve meg kell nyitni, és az etalonedényt nedvesítés céljából fel kell tölteni
üzemanyaggal.
A feltöltés alatt a figyelőüvegen ellenőrizni kell a rendszer légbuborék mentességét és a
számlálómű akadásmentes működését. Az induláskor és a töltés végén a kétoldali kijelzővel
rendelkező üzemanyagmérő kijelzőinek azonosságát is ellenőrizni kell.
A feltöltés befejeztével a használati etalonedényt a rendszeresített tölcsér segítségével le kell
üríteni. A sugárban történő kifolyás megszűnése után 30 másodpercig kell csepegtetni, majd a
használati etalonedény alján lévő csapot el kell zárni. (20 l-es etalonedény használatakor az
edényt vissza kell fordítani.)
A tényleges mérések megkezdése előtt a számláló számdobjait, numerikus karaktereit –
körszámlapos készüléknél a mutatókat – nullára kell állítani, az etalonedényt szintezni kell,
azután a töltőcsapot a használati etalonedény szájnyílásába helyezve teljesen meg kell nyitni
(Qmax) és a kézi stopperrel mérni kell a töltési időt.
Amint a számláló a használati etalonedény névleges térfogatával megegyező
folyadékmennyiség átáramlását jelezte, az adagolást és az időmérést meg kell állítani. A
számláló által mutatott és a használati etalonedény skáláján leolvasott értékeket a mérési
jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni. Meg kell határozni a töltés (mérés) alatti átlagos
térfogatáramot úgy, hogy az etalonnal mért térfogatot (liter) osztani kell a percben kifejezett
töltési idővel.
Az etalonedényt a 8.5.2.4 pont szerinti módon le kell üríteni.
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A 8.5.2.5 szerinti mérést és leolvasást meg kell ismételni úgy, hogy a kézi stopper
figyelésével és a töltőcsap kézi szabályozásával úgy, hogy a beállított térfogatáram 0,4 ÷ 0,6
Qmax közötti érték legyen.
Az etalonedényt ismét a 8.5.2.4 pont szerinti módon üríteni kell.
A harmadik, Qmin térfogatáramon történő méréshez a kisebbik normáledényt (mintapalackot)
kell előkészíteni és a 8.5.2.5 szerinti mérést és leolvasást meg kell ismételni. A töltés
sebességét úgy kell megválasztani, hogy ez a térfogatáram 0,1 ÷ 0,15 Qmax között legyen.
Az etalonedényt a 8.5.2.4 pont szerinti módon le kell üríteni.
A hitelesítést mindhárom előirt térfogatáramon, egy-egy méréssel kell végrehajtani.
A hitelesítés befejeztével a mérési jegyzőkönyvben fel kell jegyezni az összesítő számláló
állását.
8.5.3

Benzin-olaj keveréket mérő üzemanyagmérők javítás utáni minősítése
Az összes keverési arányon kell a minősítést elvégezni a 4. táblázat adatai szerint:
4. táblázat
Keverési arány
1:20
1:25
1:33 (1/3)
1:40
1:50

8.6

Mérendő anyag (számláló leáll)
összesen
ebből
(l)
benzin (l)
olaj (l)
21,0
20,0
1,0
20,8
20,0
0,8
20,6
20,0
0,6
20,5
20,0
0,5
20,4
20,0
0,4

Kiértékelés
A hitelesítés során mért és a mérési jegyzőkönyvben rögzített értékekből a 4.24 és 4.25
pontok szerint előjel helyesen ki kell számítani a hibákat, és azokat a jegyzőkönyv megfelelő
rovatába be kell írni.

A fizetendő összeg helyességének ellenőrzésekor a feltüntetett egységárat és a számlálón
leolvasott térfogatértéket össze kell szorozni. A kijelzőn megjelenő fizetendő összeg és a
számított összeg különbségét meg kell határozni.
Természetesen a fizetendő összeg helyességének ellenőrzését csak árjelzővel ellátott
számlálómű esetében kell elvégezni.
Amennyiben a térfogat kijelzés hibák egyike sem haladja meg a 2. táblázat 1., illetve 2.
sorában meghatározott értéket, illetve a fizetendő összeg és a számított összeg különbsége
nem nagyobb, mint a 2. táblázat 4. sorában lévő érték, és az üzemanyagmérő nullázás utáni
visszaállási hibája nem nagyobb, mint a 2. táblázat 5. illetve 6. sorában lévő érték, akkor az
üzemanyagmérőt megfeleltnek kell tekinteni.
Amennyiben a 8.6.3. pontban meghatározottak közül bármelyik feltétel nem teljesül, az
üzemanyagmérőt hibásnak kell minősíteni, és hitelesítését vissza kell utasítani
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8.7

Bélyegzés
A hitelesítési eljárás során megfelelt üzemanyagmérőket hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni.

A függőhuzalos bélyegzéshez szabványos ólomzárat és plombahuzalt kell használni. A
nyomóbélyegzők felvitelénél ügyelni kell arra, hogy a hitelesítő és az évszám bélyegző
lenyomata ép és olvasható legyen. Ennek érdekében az összezárt plombafogó betéteinek
távolságát kb. 1,7 ÷ 1,8 mm-re célszerű beállítani.
A bélyegzéseket az 5.4. pont szerinti helyeken kell elhelyezni.
Az első hitelesítés alkalmával a hitelesítési engedélyében (nemzeti vagy EGK), illetve EK
tanúsítványában leírt helyeken és módon kell elhelyezni a lezáró, illetve tanúsító
bélyegzéseket.
Valamennyi töltőcsap tartója fölé hitelesítő öntapadó matricát kell elhelyezni.
A javítás utáni hitelesítés alkalmával a megbontott egységeken kell új bélyegzést elvégezni a
javító által felfűzött és bélyegzőjével lezárt plomba elé felfűzött fémzáron.
Valamennyi töltőcsap tartója fölé hitelesítő öntapadó matricát kell elhelyezni.
Időszakos hitelesítés esetén, ha valamennyi korábbi OMH bélyegzés (fémzár) sértetlen, akkor
újat nem kell elhelyezni. Amennyiben plombabontás történt, akkor csak a megbontott
egységeken kell új bélyegzést elhelyezni.
Valamennyi töltőcsap tartója fölé hitelesítő öntapadó matricát kell elhelyezni.
8.8

Érvényesség
A hitelesítés érvényének időtartama megegyezik az adott mérőeszközre – a 127/1991. (X. 9.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletében – meghatározott, a hitelesítés elvégzésekor hatályos
érvényességi időtartammal.

8.9

Bizonylatolás
A hitelesítés során a mérések dokumentálására és az üzemanyag visszatöltésének igazolására
(üresváltási bizonylat) „Mérési jegyzőkönyv”-et kell használni.

A hitelesítés elvégzéséről „Hitelesítési bizonyítvány”-t kell kiállítani.
Az üresváltások adatait az üzemanyagtöltő állomás kezelőjének naplójába kell bejegyezni,
majd aláírással és egyéni számmal ellátott gumibélyegzővel igazolni. Amennyiben a javító
cég képviselője mutatja be hitelesítésre a mérőeszközt, akkor a bejegyzés elvégzése és
igazolása a bemutató feladata.
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9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az OMH elnökének 104/2006. számú utasítása lehetővé teszi, hogy az üzemanyagmérők
javításával foglalkozó szervezetek az utasításban megadott feltételek teljesülése esetén
feljogosítást kaphatnak javítás utáni hitelesítést helyettesítő minősítésre, mely minősítés 30
nap érvényességű.
A 9.1 pont szerinti feljogosításra vonatkozó kérelmeket az OMH Engedélyezési és
Informatikai főosztályára kell benyújtani. A kérelmek elbírálása, a jelentkezők oktatása és
vizsgáztatása, a bélyegzők és a feljogosító határozatok kiadása stb. az OMH elnökének
idevonatkozó egyéb érvényben lévő utasításai szerint történik.
Az üzemanyagmérő gyártás, telepítés utáni első hitelesítését csak az OMH hitelesítői
végezhetik, telepítés után a még nem hitelesített kútoszlop minősítése nem végezhető el.
Ebben az esetben a hitelesítést OMH területileg illetékes Mértékhitelesítő hivatala végzi az
üzembehelyező írásbeli kérelem alapján.
A javító köteles a lehető legkisebb hibasávba beszabályozni az üzemanyagmérőt, melynek
eredményeképpen a beszabályozás után az üzemanyagmérő mérési hibájának várható értéke
nulla. A beszabályozás után a minősítő az üzemanyagmérő minősítését elvégzi e hitelesítési
előírás 8. pontjában megadottak szerint. A megbontott szerkezeti egységet függőhuzalra
fűzött 2 db ólomzárral kell ellátni. Először az üzemanyagmérő szerkezetéhez közelebb,
megfelelő sodrással, csomózással üres plombát kell felfűzni az OMH részére (belső fémzár).
Majd ettől kb. 2 cm távolságban elhelyezett (külső) fémzárat plombálnia kell a részére kiadott
fém nyomó bélyegzővel az illetéktelen beavatkozás elkerülése érdekében. A javító a
berendezés töltőcsapja fölé az OMH által korábban felvitt sorszámozott hitelesítési bélyeget
(matricát) köteles eltávolítani, és a minősítői bélyegét felragasztani.
A 30 nap érvényű javítás utáni hitelesítést helyettesítő minősítésre feljogosított szervezetek
javítói a javítás és minősítés elvégzése után 1 munkanapon belül kötelesek kitöltött mérési
jegyzőkönyveik és kiállított minősítési bizonyítványaik 1-1 példányát, valamint a hitelesítés
megrendelését a területileg illetékes Mértékhitelesítő hivatalnak megküldeni. Az eltávolított
OMH plombákat kötelesek azonnal megsemmisíteni.
Az üzemanyagkút-kezelő (vagy tulajdonos) részére a minősítési bizonyítvány 1 példányát át
kell adni, hogy ellenőrzés esetén a kútkezelő bizonyítani tudja az üzemanyagmérő
minősítettségét, és indokolni tudja a hitelesítési bélyeg hiányát. A minősítés során felvett
mérési jegyzőkönyv csak az ellenőrzési joggal rendelkező hatóság képviselőjének adható át!
Abban az esetben, ha a minősített és lezárt üzemanyagmérő a hitelesítés előtt újra
meghibásodik, az ismételt javítás elvégezhető. Ezután viszont nem kezdődik újra a 30 napos
érvényességi idő, hanem az előző minősítés dátuma marad érvényben. Ismételt minősítés
esetén az új minősítési bizonyítványra fel kell írni: „Ismételt minősítés”.
Amennyiben a javító nem rendelkezik minősítési joggal, úgy a javítási tevékenysége után
köteles az OMH területileg illetékes Mértékhitelesítő hivatalától írásban megrendelni a
hitelesítést. Az így javított üzemanyagmérőn „NEM ÜZEMEL” feliratú táblát kell elhelyezni,
és az OMH által történő hitelesítés megtörténtéig a berendezést üzemen kívül kell tartani.
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A Mértékhitelesítő Hivatalok és kirendeltségek az üzemanyagmérők hitelesítéséről
számítógépes nyilvántartást kötelesek vezetni. A nyilvántartó adatbázisnak az alábbiakat kell
minimálisan tartalmaznia:
•
töltőállomás címe,
minősítés dátuma,
•
hitelesítés dátuma,
•
minősítő cég,
•
minősítő száma,
•
hitelesítő száma,
•
kútoszlop gyártója,
•
kútoszlop típusa,
•
kútoszlop gyári száma,
•
mérőelem gyári száma,
•
relatív hibák (mindhárom térfogatáramé),
•
új / javított / időszakos hitelesítés.
•
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