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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

Robbanásvédelmi tervfejezet
Zónabesorolás dokumentáció,

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány,
Tűzvédelmi célú vizsgálat



ONLINE



ONLINE266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről
■ határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a Szolgtv. szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás;

– Bejelentés köteles

■ Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás

■ 40. §
– (1) A valamely tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató, Magyarország területén történő 

letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében akkor folytathatja ugyanezt a szakmagyakorlási tevékenységet, ha az e rendeletben meghatározott 
szakmai feltételekkel rendelkezik.

– (2) A Szolgtv. szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatás keretében történő szakmagyakorlási tevékenység 
folytatására irányuló szándékát köteles az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében hatáskörrel rendelkező Budapesti Építész Kamarához, vagy a 
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához bejelenteni. A bejelentést évente kell megtenni.

– (3) A (2) bekezdésben kijelölt területi kamara a szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatóról elkülönített közhiteles nyilvántartást vezet.

■ (4) A bejelentéshez magyar nyelvű fordításban mellékelni kell:
■ a) nevét, címét, a folytatni kívánt szakmagyakorlási tevékenység megjelölését,

■ b) a szakmai képesítést igazoló okiratot,

■ c) a tagállami állampolgárság igazolását,
■ d) a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét,
■ e) igazolást arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a szakmagyakorlási tevékenység folytatása céljából jogszerűen letelepedett valamely tagállamban, továbbá

■ f) nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.

– (5) Az elkülönítetten vezetett közhiteles névjegyzéket vezető (2) bekezdésben kijelölt területi kamara ezen névjegyzékből törli azt a személyt, aki a külön 
jogszabály szerinti évenkénti nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti.

jogszabaly/2009-76-00-00
jogszabaly/2009-76-00-00


ONLINEAZ MMK TERVDOKUMENTÁCIÓ 
HONOSÍTÁSI SZABÁLYZATA
■ A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 

1996. évi LVIII. törvény egyértelműen előírja, hogy csakis magyar kamarai tagsággal 
és tervezési engedéllyel rendelkező, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező 
tervezheti felelősséggel a Magyarországon engedéllyel épülő építményeket. A 
tervdokumentáció valamennyi tervfázisát arra jogosult tervezőnek kell elkészíteni.

■ http://www.bpmk.hu/old/uploads/media/Tervdokumentacio_honositasi_szabalyzat
a.pdf

http://www.bpmk.hu/old/uploads/media/Tervdokumentacio_honositasi_szabalyzata.pdf


ONLINEA tervhonosítás folyamata

■ Tervhonosításon értjük azt a cselekvéssort, amelynek során a Magyarországon
tervezési jogosultsággal rendelkező tervezők, a tervezői felelősség teljes
vállalásával, egy nem magyar előírás-rendszer alapján, illetve magyar jogosultsággal
nem rendelkező (akár hazai) tervező által kidolgozott tervdokumentációnak olyan, a 
megbízó által elismert ellenőrzését és átdolgozását végzik el, ami által létrejön a 
törvényes állapot és a tervdokumentáció, a hazai jogrendnek és előírásoknak
megfelelővé válik.

■ A honosító felelős tervező felelőssége
– A tervhonosítást végző úgy felel (anyagilag eredményfelelősséggel, műszakilag, 

etikailag, továbbá polgári- és büntetőjogilag is) a tervdokumentációért, mintha 
ő lenne az eredeti tervező, azaz felelős tervezőként.



ONLINEMo.i Rb menetrend

■ Rb tervfejezet
– Zónabesorolás
■ EPL – készülék védelmi szint

– Kapcsolódó szakágak
■ Villamos, gépész, …

– Engedélyköteles építmények, 
technológiák esetében

■ Ellenőrző dosszié
– Helyszín
– Gyártmány 
– Létesítés 

■ Robbanásvédelmi dokumentáció 
(üzembehelyezés)

– Első részletes rb.s felülvizsgálat
– Ismétlődő rb.s felülvizsgálat

■ Személyi kompetencia

■ Dokumentációk naprakészentartása
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