
RB SZEMÉLYI KOMPETENCIA

ExFórum 2021 – online

2021 október 25.



ONLINEATEX Direktíva
Követelmények a gyártóval

szemben
– ATEX 114 – 2014/34/EU

Követelmények az
üzemeltetővel szemben

– ATEX 137 – 99/92/EG
Vonatkozó rendelet:

35/2016 (IX.27) NGM
Vonatkozó rendelet:

3/2003 (III.11) FMM ESZCSM

Alkalmazási területek definiálása, 
kategóriához hozzárendelés

Zónabesorolás, 
megfelelő berendezés 

kiválasztása

Kategória 1: G/D 0/20-as Zóna

Kategória 2: G/D 1/21-es Zóna

Kategória 3: G/D 2/22-es Zóna

Vonatkozó szabványok betartása Szerelési, telepítési utasítások 
betartása

Készülékek tanúsítása és jelölése a 
gáz- és porrobbanásveszélynek 

megfelelően G ill. D

Robbanásvédelmi dokumentáció
készítése: zónabesorolás / 

zónatérkép készítése, 
gyújtóforrás analizis, 

felülvizsgálat, munkaköri
kockázatértékelés

OKF követelményrendszere

54/2014 BM, 22/2009 ÖM, 
96 évi XXXI Tv

Fokozottan tűz és robbanásveszélyes gép, 
eszköz, berendezés

Minden tűz- vagy robbanásveszélyes 
technológia

0/20-as Zóna
1/21-es Zóna
2/22-es Zóna

Rb TvMI

Robbanásvédelmi tervfejezet
Zónabesorolás dokumentáció,

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány,
Tűzvédelmi vizsgálat
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ONLINEVonatkozó szabályozások

A rendelet személyi hatálya ugye:
1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományának tagjaira és 
rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira, munkavállalóira;
b) az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állományának tagjaira;
c) az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira;
d) a tűzvédelmi szakértőkre;
e) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél 
(a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a katasztrófavédelem - ideértve az iparbiztonságot is –
a polgári védelem és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatókra és foglalkoztatottakra;
f) a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, 
vizsgáztatást végző tagjaira;
g) a katasztrófa- és tűzvédelmi képzés szakmai felügyeletét végző személyekre;
h) hivatásos katasztrófavédelmi szerv kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó állományára.



ONLINEVonatkozó szabályozások
jogszabályi hivatkozás ... 34/2021 (VII. 26) ITM rendelet ...

Robbanásbiztonság-technikai kompetencia mátrix

A robbanásbiztos 
gyártmányok tervezésével, 

kiválasztásával és 
szerelésével kapcsolatos 

eljárások műszaki vezetője 
(felelős személy)

szerelő

felülvizsgáló

nem villamos 
robbanásbiztonság-

technikarészletes közeli és szemre-
vételezéses

MSZ EN 60079-14
robbanásbiztos 
berendezések
tervezése, kiválasztása és
szerelése

Felelős személy X X X
Szerelők (kiválasztás és 
szerelés)

X X X

Tervezők (tervezés és 
kiválasztás)

X X

ismeretfelújítás 5 évente

MSZ EN 60079-17
robbanásbiztos 
berendezések
felülvizsgálata és 
karbantartása

Felelős személyek és 
rendelkezési hatáskörű 
műszaki vezetők

X X X

Munkát végző személyek 
(felülvizsgálat és 
karbantartás)

X X X

ismeretfelújítás 5 évente

MSZ EN 60079-19
robbanásbiztos készülékek
javítása, felújítása, 
helyreállítása

Felelős személy X X X

Javító X X X
ismeretfelújítás 3 évente
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