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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
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ONLINEGyártás vs összeszerelés

■ ATEX Direktíva potenciálisan robbanásveszélyes térben telepített berendezésekre 
vonatkozik

– Kategória 1: Zóna 0 / 20
– Kategória 2: Zóna 1 / 21 (nem villamos berendezések esetébben: DoC, TFR)
– Kategória 1: Zóna 2 / 22

■ Villamos és nem villamos berendezésekre egyaránt vonatkozik

■ Kialakítás 
– Gyártás – tanúsítás / megfeleltetés
– Összeszerelés – kivitelezés – tervezés – rb tervfejezet, stb.



ONLINEGyártó felelőssége
■ Megfelelőség-értékelés

■ A gyártmányra vonatkozó megfelelőség-értékelési eljárások esetében a megfelelőség-értékelés csak a gyártó
felelőssége, függetlenül attól, hogy az irányelv előírja-e a bejelentett megfelelőség-értékelő testület bevonását,
vagy sem.

■ Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az uniós piacra lépő termékek megfeleljenek ennek az
irányelvnek és különösen arról, hogy a gyártók elvégezzék a megfelelő megfelelőség-értékelési eljárásokat
ezeken a termékeken. Elő kell tehát írni az importőrök számára, hogy győződjenek meg arról, hogy az általuk
forgalomba hozott termékek megfelelnek az ebben az irányelvben előírt követelményeknek, és ne hozzanak
forgalomba olyan termékeket, amelyek e követelményeknek nem felelnek meg, vagy kockázatot jelentenek.
Rendelkezéseket kell hozni továbbá az importőrök tekintetében annak ellenőrzésére is, hogy a megfelelőség-
értékelési eljárásokat elvégezték, illetve hogy a termék jelölése és a gyártók által elkészített dokumentáció az
illetékes nemzeti hatóságok részére ellenőrzés céljából rendelkezésre áll.

■ Amikor egy terméket forgalomba hoznak, az importőröknek a terméken fel kell tüntetniük a nevüket,
bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és postai címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni
velük. Ez alól kivételt lehet tenni, ha a termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé. Ide tartoznak azok az
esetek is, amikor az importőrnek fel kellene bontania a csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét a terméken
feltüntethesse.
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De: szivattyú – kuplung – motor 
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MEGOLDÁSI 
JAVASLAT

Cégen belül valid 
eljárásrendet kell
megfogalmazni, h 
mit tekintünk
gyártmánynak, és
azzal kapcsolatban
milyen dokumen-
tálási elvárást
fogalmazunk meg.
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Minden héten hétfőn 14.00kor
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Mely termékek tartoznak az ATEX Direktíva hatálya alá?
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