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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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ONLINEMunkavédelmi tv vs Ex 

■ 30. § Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, 
kezelhetőnek, karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a villamos 
szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági 
stb.) követelményeknek.

■ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
– 88. § (1) E törvény 1994. január 1-jén lép hatályba.
– (4) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy
■ (du) a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális

munkavédelmi követelményeinek;



ONLINEA potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben levő munkahelyek minimális
munkavédelmi követelményeinek
szabályozása



ONLINE3/2oo3
■ A rendelet hatálya

– 1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyekre, illetve
azok kialakítására és használatára.

■ 9. § A robbanásvédelmi dokumentáció
– (1) A munkáltató az 6. §-ban, a 7. § (2) bekezdés, valamint a 8. §-ban meghatározott munkáltatói

kötelezettségek keretében köteles robbanásvédelmi dokumentációt készíteni, amelyet folyamatosan köteles
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. A robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése és felülvizsgálata
munkabiztonsági szaktevékenység azzal, hogy a vizsgálatban legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítésű
személy részvétele szükséges.

– (2) A robbanásvédelmi dokumentációnak különösen a következőket kell tartalmaznia:
■ a) a kockázatok felmérését és értékelését;
■ b) azoknak a megtett intézkedéseknek a felsorolását, amelyek az e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését

szolgálják;
■ c) a munkaterületek 1. számú melléklet szerinti zónákba történő besorolását és azon területek felsorolását,

amelyekre a 3–4. §-ok szerinti követelmények vonatkoznak;
■ d) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjére vonatkozó

intézkedéseket.
– (3) A robbanásvédelmi dokumentációt a munkavégzés megkezdése előtt kell elkészíteni, változások esetén pedig

módosítani kell, így különösen, ha
■ a) a munkahelyet kibővítették vagy átalakították;
■ b) az alkalmazott munkafolyamatban vagy technológiában változás történt.

– (4) A robbanásvédelmi dokumentációt és annak módosításait ismertetni kell az érintett munkavállalókkal és
munkavédelmi képviselőikkel.
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■ Az előkészítés általános alapelvei
– 6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési

tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek –
ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell vennie a munkavédelemre
vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.

– (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési
tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek
■ a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve

munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg
kell határoznia ezek előrelátható időtartamát;

■ b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési
munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre
vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell
azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák
veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.
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■ ROBBANÁS ELLENI VÉDELEM

■ 99. §
– (1) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítása, feldolgozása, használata, tárolása és

forgalmazása során az érintett térrészben, helyiségben, építményben, ipari technológiai egységben, továbbá az e
tevékenységekkel összefüggő tervezés és kivitelezés során a robbanás elleni védelmet – kivéve elhanyagolható mértékű
robbanásveszély esetén – tervezéssel és védelmi intézkedésekkel biztosítani, a védelmi intézkedéseket dokumentálni
kell.

– (2) A robbanás elleni védelem kialakításához a robbanásveszélyes terek robbanásvédelmi zónába sorolását el kell
végezni.

– (3) Ott, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítása, feldolgozása, használata,
tárolása és forgalmazása történik, a robbanásveszélyes zónák nagyságát, alakját, minőségét és a telepített berendezések
megengedett legmagasabb felületi hőmérsékletét meg kell határozni.

– (4) A robbanás elleni védelem biztosítása céljából
■ a) a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétét térben és időben korlátozni kell,
■ b) a lehetséges gyújtóforrások kizárásáról, korlátozásáról gondoskodni kell,
■ c) a robbanásveszélyes térben az esetlegesen bekövetkező robbanás káros hatásait korlátozni kell.

– (5) Robbanásveszélyes technológia alkalmazása esetén az esetlegesen bekövetkező robbanás káros hatásait olyan
módon kell korlátozni, hogy
■ a) nem idéz elő a technológián kívüli robbanást,
■ b) közlekedési útvonalat, tűzoltási felvonulási területet és utat, személyeket nem veszélyeztet,
■ c) az építményszerkezeteket a lehető legkisebb károsodás érje.

– (6) Robbanásveszélyes térben csak olyan villamos és nem villamos berendezések alkalmazhatóak, amelyek a
robbanásveszélyes zónának megfelelő robbanásbiztos védelmi móddal rendelkeznek.
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■ 177. §

– (1) Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
■ a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,

■ b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,

■ c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,

■ d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök
működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,

■ e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,

■ f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és

■ g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során
fenntartsa.

– (2) Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

– (3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a
tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

– (4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

– (5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét.
Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

– (6) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

– (7) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem
tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

– (8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított
robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem
szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.

– (9) Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet.
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