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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

Robbanásvédelemi tervfejezet
Zónabesorolás dokumentáció,

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány,
Tűzvédelmi célú vizsgálat



ONLINE■ Szerelőaknák, alsó munkaterek
– Azoknál a szerelőaknáknál és alsó munkatereknél, amelyeknél tűz- és 

robbanásveszélyes gázok, gőzök veszélyes mennyiségben történő előfordulásával 
kell számolni, és amelyekben kivitelük által nem biztosított a kielégítő természetes 
légcsere, mesterséges szellőztetést kell létesíteni, amely biztosítja, hogy a gázelegy 
alsó robbanási koncentrációja ne alakuljon ki.

■ Korrózió elleni védelem (alváz és üregvédelem)
– Az A vagy B tűzveszélyességi osztályba tartozó oldószereket tartalmazó alváz és 

üregvédő anyagok csak olyan munkahelyeken dolgozhatók fel, amelyek 
megfelelnek a robbanásbiztos helyiségekre, illetve szabad terekre vonatkozó 
előírásoknak.

– A helyiségben telepített, használt munkaeszközök ne okozzanak robbanásveszélyt.
■ Alkatrészmosók

– Robbanóelegy képződésre alkalmas anyagok elkerülhetetlen alkalmazása esetén a 
helyiség és berendezései meg kell feleljenek a robbanásveszélyes helyiségekre
vonatkozó előírásoknak.

– Kerülni kell a robbanóelegy-képződésre alkalmas szerek használatát.
– A robbanóelegy képződésre alkalmas anyagokkal való elkerülhetetlen tisztítás 

esetén antisztatikus ruhaneműt és feltöltődésre nem alkalmas eszközt kell 
használni.



ONLINE
■ Dohányzási tilalom

– azoknál a tevékenységeknél, ahol a dohányzás tüzet vagy robbanást okozhat
(függetlenül attól, hogy a tevékenységet szabad téren vagy zárt térben végzik)

■ Gázüzemű gépjárművek javítása
– Amennyiben a levegőnél nehezebb gázzal üzemelő gázüzemű gépjárművek 

gáztartályának elvételi szelepét nem zárták le és a gázvezeték rendszert nem 
gázmentesítették, a gépjárművek gáz tüzelőanyag ellátó rendszerét nem érintő 
javítása is csak olyan helyen végezhető:
■ amely talajszinten fekszik,
■ amelynek szellőzése biztosítja az óránkénti legalább háromszori légcserét,
■ amelynél a levegőnél nehezebb töltetű gáztartály elvételi szelepének csonkjától 3 

méteres sugarú körben nem találhatók csatorna nyílások, vízzár nélküli 
padlóösszefolyók, illetve a munkahely, vagy a mellette lévő szerelőakna 
robbanásveszélyes gázkoncentrációt jelző készülékkel van ellátva.



ONLINE■ Gázüzemű gépjárművek javítása
– A gépjárművek javításánál csak robbanásbiztos kivitelű kézilámpát szabad használni.
– Gáz-tüzelőanyagellátó berendezésen végzett javítás után minden esetben el kell végezni a 

tömítettség vizsgálatot. A tömítettséget szivárgásjelző spray-k vagy szivárgásjelző készülékek 
segítségével kell ellenőrizni.

– A gáz-tüzelőanyagellátó berendezés javításakor antisztatikus ruházatot kell viselni.

■ Tűzveszélyes folyadékot szállító tartálykocsik javítása
– A gépjárművön nyílt lánggal vagy szikraképződéssel nem járó javítási munkáknál biztosítani kell, 

hogy:
■ leürített, a folyadékgőzöktől gázmentesített tartályú és szerelvényű gépjárművet állítsanak be a 

munkahelyre,
– vagy

■ ha a gépjármű nem gázmentesített, a műhelyben gázriasztó készülékek legyenek elhelyezve, amelyek 
optikailag és akusztikusan jelzik a robbanásképes atmoszféra fellépését az alsó robbanási koncentráció 
elérése előtt,
– vagy

■ a nem gázmentesített gépjárművet robbanásbiztos helyiségben helyezzék el.
– Nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó munkák esetén:

■ a tartályokon, szerelvényeken, vezetékeken végzett munkák megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy azok 
nem tartalmaznak robbanóképes elegyet,

■ a munkák megkezdése előtt a tartályt vízzel, semleges, nem mérgező gázokkal (nitrogén, széndioxid) vagy 
vízgőzzel kell feltölteni.

– Ennek hiányában szakértői igazolás szükséges arról, hogy a tartály nem tartalmaz robbanóképes 
elegyet.
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