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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



ONLINEMunkavédelmi Tv 
változásai



ONLINEMunkavédelmi Tv 
változásai
■ 5. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása Benyújtás dátuma: 2022-

11-02 22:12
■ (4) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a a következő (6c) bekezdéssel 

egészül ki:
■ „(6c) A megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kialakítása a legalább 50 főt 

foglalkoztató munkáltatóknál a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete 
szerinti I. és II. veszélyességi osztályba sorolt tevékenységek esetén felsőfokú 
munkavédelmi szakképzettséggel látható el.”

■ A (4) bekezdéshez: A megelőzési stratégia elkészítése kapcsán a módosítás alapján a 
legveszélyesebb tevékenységek és a nagyobb létszám esetén előírásra kerül a 
munkabiztonsági rész tekintetében a felsőfokú végzettséget a munkavállalók 
alaptörvényben szereplő védelmének magasabb szintű biztosítása érdekében. [Mvt. 54. §
(6c) bekezdése]



ONLINEMunkavédelmi Tv 
változásai
■ (5) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

■ „(8a) A kockázatértékelés elkészítése a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti I. 
veszélyességi osztályba sorolt tevékenységek esetén a legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatónál 
felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel látható el.”

■ Az (5) bekezdéshez: A munkavédelmi hatóság tapasztalatai alapján, a munkabiztonsági 
szaktevékenységek szakmai színvonala eltérő. A kockázatértékelés a munkavédelem egyik legfőbb 
dokumentuma. A nem megfelelő minőségben történő elkészítése nagy szerepet játszhat a 
munkabaleset bekövetkezésében, foglalkozási megbetegedések kialakulásában. A munkabiztonsági 
szaktevékenység tekintetében jelenleg nincs különbség a középfokú és felsőfokú végzettséggel 
ellátható feladatok között, így alacsonyabb szintű szaktudással is végezhető minden tevékenység. A 
módosítás célja, hogy a kockázatértékelés elkészítésének komplexitása, illetve nehézsége alapján 
rögzítésre kerüljön, hogy a legveszélyesebb tevékenységek és a nagyobb létszám esetén a feladat 
csak felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel látható el. [Mvt. 54. § (8a) bekezdése]



ONLINE

Munkavédelmi Tv 
változásai
■ Az I. veszélyességi osztályba az 5/1993. MüM 

rendelet 2. melléklete szerint a következő 
tevékenységek tartoznak:

■ I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

■ 02 Erdőgazdálkodás

■ Kivéve:

■ 02.3 Vadon termő egyéb erdei termék 
gyűjtése

■ 05 Szénbányászat

■ 06 Kőolaj-, földgázkitermelés

■ 07 Fémtartalmú érc bányászata

■ 08 Egyéb bányászat

■ 09 Bányászati szolgáltatás

■ 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény 
gyártása

■ 10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás

■ 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru 
gyártása

■ Kivéve:

■ 16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru 
gyártása

■ 17 Papír, papírtermék gyártása

■ 19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

■ 20 Vegyi anyag, termék gyártása

■ 21 Gyógyszergyártás

■ 22 Gumi-, műanyag termék gyártása

■ 23 Nem fém ásványi termék gyártása

■ 24 Fémalapanyag gyártása

■ 25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

■ 25.3 Gőzkazán gyártása

■ 25.4 Fegyver-, lőszergyártás

■ 25.5 Fémalakítás, porkohászat

■ 28 Gép, gépi berendezés gyártása

■ Kivéve:

■ 28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép 
és perifériái)

■ 30.11 Hajógyártás

■ 30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

■ 31 Bútorgyártás

■ 35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás

■ 37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

■ 38 Hulladékgazdálkodás

■ 39 Szennyeződésmentesítés, egyéb 
hulladékkezelés

■ 41.2 Lakó- és nem lakóépület építése

■ 42 Egyéb építmény építése

■ 43 Speciális szaképítés

■ 49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

■ 50 Vízi szállítás

■ 51 Légi szállítás

■ 52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

■ 72.1 Természettudományi, műszaki kutatás, 
fejlesztés



ONLINEMunkavédelmi Tv 
változásai
■ A 10., 11., és a 19. ponthoz: A munkavédelmi szakember elnevezés egy felsőfokú 

végzettséget jelent. A gyakorlatban a jogalkalmazók (munkáltatók) abban az 
értelemben használják ezt a kifejezést, hogy az a személy, aki ellátja a munkabiztonsági 
szaktevékenységet, munkavédelmi képesítéssel rendelkezik, ami lehet középfokú vagy 
felsőfokú. A módosítás alapján, ahol a törvény munkavédelmi szakembert említ, ott 
egyértelművé válik, hogy munkavédelmi szakmai képesítéssel rendelkező személyről 
van szó. [Mvt. 70/B. § (4) bekezdése, 72. § (2) bekezdés b) pontja, 88. § (4) bekezdés a) 
pont ac) alpontja]



ONLINERobbanásvédelmi 
dokumentáció
■ 3/2003 FMM ESZCSM

■ Üzemeltetői feladat
– Robbanásvédelmi szakember
– Középfokú tűzvédelmi szakember
– Munkavédelmi szakember
■ Kockázatértékelés

– Munkaköri kockázatértékelés
■ 2026-tól felsőfokú munkavédelmi mérnök(?)



ONLINERb tervezés

■ Tervezés
– Kamarai jogosultság
– A tervezőnek az illetékességét kell tudni igazolni
■ Az MMK ezzel kapcsolatban munkabizottságot hozott létre.

■ Rb témakörben mi a tervezési jogosultsághoz kötött tevékenység?
– Rb tervfejezet – IGEN
– Robbanásvédelmi dokumentáció – NEM 
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