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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



ONLINEMegoldási utak
■ Robbanáselleni védelem lehet:

– Elsődleges
■ Megelőzés 

– Másodlagos
■ Potenciális gyújtóforrások kiiktatása

– Abban az esetben is kötelező elem, mikor adott berendezés (alkalmazás) nem 
tartozik az ATEX Direktíva hatálya alá

– Harmadlagos
■ Lehetséges robbanások megelőzése és biztonságos menedzsmentje

■ FONTOS:
– Minden alkalmazott védelmi szint esetében igaz, hogy a védelem eszköztárának annak a 

környezetnek kell megfelelni, ami ellen védekezünk annak az eszköztárával, azaz 
robbanásbiztos kivitelűnek kell lennie (PONT).



ONLINETénymegállapítás
■ Az a berendezés nem tartozik az ATEX Direktíva hatálya alá, amelyik körül nem jön létre potenciálisan 

robbanásveszélyes környezet.

■ Ilyen pl.:

– Festőkabin – pl. Autóipar

– Zárt technológiai gép, pl. keverő (mixer) – pl. Gyógyszeripar

■ Az a berendezés nem tartozik az ATEX Direktíva hatálya alá, amelyik önálló gyújtóforrással nem rendelkezik.

– Ilyen pl. Eszköz szinten:
■ Fékbetét

■ Kézi zárószerelvény (ugyanakkor igaz, ha azon található pl. egy végálláskapcsoló, akkor ezt a kombinációt már 
meg kell feleltetni az ATEX Direktívának)

■ Más:

– Potenciálisan robbanásveszélyes térben munkáltatói kötelezettség: fény- és hangjelzés az érzékelést 
(gázérzékelés) követően.
■ Megjegyzés: a gázérzékelés amennyiben reteszfeltétel – SIL2.t teljesíteni kell (MSZ EN 60079-29-3)



ONLINEATEX Guideline
ATEX iránymutató
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ONLINEKivételek

A sor hosszú…

MEGFELELŐ TERVEZÉS!!!
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ExFórum 2022 – online

Előadó:
Veress Árpád
+36 30 9660 223
veress@exprofessional.com

Minden héten hétfőn 14.00kor

ONLINE

http://exforum.hu/#OnlinEx

ATEX Direktíva – megfelelési utak
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