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ATEX Guideline 2. kiadás 55. §:

• A termékek felhasználása magában foglalja a már az ATEX-
megfelőséggel bíró termékeknek a végfelhasználó általi
beépítését, összeépítését az üzemében, miután teljes körű
kockázatértékelést végzett, beleértve az 1999/92/EK
irányelv szerinti munkahelyi biztonsági elemeket,
kapcsolatokat és kölcsönhatásokat a meglévő üzemhez.
(magyar jogrendbe ülteti: 1993/XCIII tv. a munkavédelemről
és 3/2003 (IIII.11) FMM-ESzCsM rendelet)

• A fentiekből következik, hogy az ilyen jellegű összeépítés,
amely egyedi, és az üzem jól ismert céljait és működési
feltételeit, valamint a berendezés tervezett funkcióját veszi
figyelembe, nem tartozik az irányelv hatálya alá.



“Gyártó” (ATEX Guideline 2. kiadás
55. § és Blue Guide 3.1 fejezet)
• Bárki, aki alapvetően módosítja terméket, ezáltal “új

terméket” hozva létre oly módon, hogy annak
egészségügyi és biztonsági jellemzőit (és / vagy
teljesítményét) bármilyen módon befolyásolja annak
érdekében, hogy azt az EU piacára bocsássák vagy saját
célra, szintén a gyártóvá válik.

• A gyártó felelőssége minden olyan személyre
vonatkozik, aki megváltoztatja a termék tervezett
felhasználását oly módon, hogy különböző alapvető
vagy egyéb jogi követelmények alkalmazandók, vagy
lényegesen módosítja vagy átalakítja a terméket (így új
terméket hoz létre), forgalomba hozatal vagy üzembe
helyezés céljából.



MSZ EN 15198:2008 - Potenciálisan robbanásveszélyes
közegekben való használatra szánt, nem villamos
készülékek és alkatrészek kockázatértékelésének
módszertana

A kockázatértékelés folyamata, a megfelelő
információk összegyűjtése után, négy lépésből áll,
ellenőrzési lista alapján :

1. Gyújtásveszély azonosítása

2. Kockázat értékelése védőintézkedés nélkül

3. Védőintézkedések

4. Végső becslés, kategorizálás



Lehetséges gyújtóforrások (MSZ EN 1127-1:2012)

1. Forró felületek
2. Lángok és forró gázok (beleértve a forró részecskéket)
3. Mechanikai eredetű szikrák
4. Villamos gyártmányok
5. Villamos kóboráramok, katódos korrózióvédelem
6. Sztatikus elektromosság
7. Villámcsapás
8. Rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses hullámok a 10 kHz-

től 300 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban
9. Elektromágneses hullámok a 300 GHz-től 3x10^15 Hz-ig

terjedő frekvenciatartományban (1mm IR…100nm UV)
10. Ionizáló sugárzás
11. Ultrahang
12. Adiabatikus kompresszió és lökéshullámok
13. Exoterm reakciók, beleértve a porok öngyulladását



1. Gyújtásveszélyek azonosítása



Védőintézkédések



MSZ EN 15198:2008 és
MSZ EN ISO 80079-36:2016 szerint



35/2016 (IX.27) NGM rendelet
11. Megfelelőségértékelési eljárások

13. § (1) A berendezések, és az 1. § b) pontja szerinti
eszközök esetén az alábbi megfelelőségértékelési
eljárásokat kell alkalmazni:

a) az I. és a II. alkalmazási csoport M1. és 1.
kategóriájába tartozó berendezések esetén az
alkalmazási csoportra és kategóriára vonatkozó EU-
típusvizsgálati eljárás (3. melléklet, B modul),
kiegészülve a gyártás minőségbiztosításán alapuló
típusmegfelelőségi eljárással (4. melléklet, D modul)
vagy a termékhitelesítésen alapuló
típusmegfelelőségi eljárással (5. melléklet, F modul);

I. Melléklet 2. a) pont

Az 1. kategóriába […] tartozó berendezéseket olyan
terekben való alkalmazásra szánták, ahol
folyamatosan, hosszú ideig vagy gyakran alakul ki
robbanásveszélyes környezet […]



Köszönjük a figyelmet!


