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ONLINERobbanásveszély vagy
robbanásbiztos
■ A két fogalom gyakran kerül felcserélésre, és ezért vezet félreértésekhez szakmai egyeztetések

keretében. 

■ potenciálisan robbanásveszélyes környezet: a munkatérnek az a része, ahol robbanóképes légtér
kialakulhat (kémiai biztonságról szoló tv. 2000 évi XXV tv.).

■ nem terjed ki:
– a) a közvetlen egészségügyi ellátás céljára szolgáló vagy erre igénybe vett helyiségekre;
– b) a külön jogszabályban meghatározott gázfogyasztó készülékekre;
– c) a robbanó- és az instabil vegyi anyagok gyártására, kezelésére, felhasználására, raktározására és

szállítására;
– d) a külön jogszabályban meghatározott bányászati munkahelyekre;
– e) a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben rendeltetésszerűen használt szállítóeszközök

kivételével a nemzetközi megállapodások hatálya alá tartozó közúti, vasúti és légi szállítóeszközök
használatára;

– f) a külön jogszabályban meghatározott tűzoltási és műszaki mentési tevékenységre;
– g) katonaság, lőszer és robbanóanyag.



ONLINERobbanásveszély vagy
robbanásbiztos
■ Robbanásbiztos berendezés: potenciálisan robbanásveszélyes térben alkalmazásra

kerülő olyan gép, készülék, rögzített vagy mozgatható eszköz, vezérlő rész és
műszerezése, érzékelő vagy hibaelhárító rendszer, amelyeket önmagában vagy
együttesen, energia fejlesztésére, szállítására, tárolására, mérésére, vezérlésére és
átalakítására és/vagy anyagok feldolgozására szántak, és amelyek saját potenciális
gyújtóforrásuk által robbanást okozhatnak



ONLINERobbanásveszélyes
a’la OTSZ
■ 113. robbanásveszélyes állapot: a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba

tartozó anyag vagy keverék olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási
módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az
oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott,

■ 114. robbanásveszélyes tér: egy vagy több robbanásveszélyes zóna által alkotott,
beltéren vagy kültéren lévő, nyitott vagy zárt térrész,



ONLINE
Robbanásveszélyes
a’la Tűzvédelmi Tv
■ 9. § (1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

■ a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008.
december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: CLP rendelet) szerinti

■ aa) instabil robbanóanyagok, az 1.1–1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, 
továbbá a deszenzibilizált robbanóanyag,

■ ab) 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az 1A. 
kategóriába tartozó pirofóros vagy kémiailag instabil gáz,

■ ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,

■ ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,

■ ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,

■ af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,

■ ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,

■ ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat 
kibocsátó anyagok és keverékek,

■ ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

■ aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy

■ ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,

■ b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes
folyadékok közül

■ ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,

■ bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal 
rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek 
lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-
tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

■ bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és 
nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,

■ a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és 
világításra használt petróleum kivételével,

■ c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó
anyagok és keverékek közül

■ ca) az éghető gáz,

■ cb) az éghető gőz, köd,

■ cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett 
robbanásveszélyes keveréke,

■ cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

■ ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha 
nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint

■ cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 
°C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett 
értéke.



ONLINE
Robbanásveszélyes
a’la Tűzvédelmi Tv
■ tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: a magyarországi kijelölt tanúsító vagy az Európai

Bizottságnál megfelelőségértékelési eljárás elvégzésére bejelentett szervezet által kiadott
dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, vagy a tűz- vagy
robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelel a tűzvédelmi, biztonságossági
követelményben meghatározott tűzvédelmi előírásoknak

■ Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést forgalomba hozni, forgalmazni
vagy beépíteni akkor lehet, ha

– a) az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi
megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírja,
vagy

– b) annak megfelelősége a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági
követelményben meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó,
importőr vagy meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi
nyilatkozatával igazolt.



ONLINE
Robbanásveszélyes
a’la 22/2009 ÖM 
■ A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékek körét az 1. melléklet tartalmazza.
■ E rendelet követelményeit nem kell alkalmazni:

– a) a belső égésű motorok esetében,
– b) az olyan tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések esetében,

■ ba) amelyek üzemeltetéséhez üzemszerűen nyílt láng használata szükséges,
■ bb) amelyek üzemeltetéséhez üzemszerűen a technológia során alkalmazott, előállított anyagok gyulladási

hőmérsékletét, lobbanáspontját elérő vagy meghaladó hőmérsékletű hőtermelő berendezés szükséges,
■ bc) amelyek üzemszerű működtetése során nyílt láng keletkezik,
■ bd) amelyeknek kizárólag nyomásszabályozó, térfogat- vagy tömegárammérő funkciója van,
■ be) amelyek a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények

tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló rendelet hatálya alá tartoznak,
■ bf) amelyekben az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet
módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: CLP-rendelet) szerint tűzveszélyes gázok vagy nyomás alatt lévő gázok veszélyességi osztályba
tartozó gázt zárt rendszerben, kizárólag hűtésre használnak,

■ bg) amelyek megfelelnek a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizációjáról szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv előírásainak,
vagy

■ bh) amelyekben kizárólag a CLP-rendelet szerinti tűzveszélyes folyadékok veszélyességi osztályba tartozó
folyadék tárolása történik.



ONLINE
Robbanásveszélyes
a’la 22/2009 ÖM 
■ Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékek

– 1. tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények)
– 2. tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések)
– 3. tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök)
– 4. tűzoltó készülékek
– 5. tűzálló kábelrendszer és tartozékai
– 6. tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés
– 7. egyéb tűzoltó-technikai termék (tűzcsap vagy fali tűzcsap tartozékai, 

szerelvényszekrény, tűzoltó kapcsok, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, 
tűzoltó sugárcső, habsugárcső, hordozható hab-, víz- vagy porágyú, tűzcsapkulcs, 
kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, az építési termék fogalmába nem 
tartozó, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár 
csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés)
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