
Szerviz információk:   

Tisztelt Kollégák, Szaktársak és Olvasók! 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Szakosztályunk, folyamatosan karbantartja 
a honlapját. Ebben a rovatban a villamos gépek, készülékek és berendezések, 
karbantartó, javító és üzemeltetői részére szeretnénk hasznos információkkal 
szolgálni. Ezeket az információkat az Elektrotechnika c. egyesületi lapban a 
helyigényük miatt nem tudjuk közölni, ezért választottuk ezt a megjelenítési formát, 
javasoljuk, kísérje figyelemmel a honlapunkat. Ha Önnek közfigyelemre számot tartó 
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segítheti a közös szakmai munkáinkat. 

Számítunk az önök véleményeire és kérdéseire, valamint segítségére. 

Segítségüket köszönjük! 

Tisztelettel: Jakabfalvy Gyula 
Az Elektrotechnika c. lap Villamosgépek rovatfelelőse 
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I. rész 
Robbanásbiztonság-technikai megfelelés javítás után 

 

 Robbanásveszélyes térségekben robbanásbiztos berendezéseket kell alkalmazni. A 

vonatkozó rendelkezések értelmében ez a következőket jelenti: 

 –  az alkalmazásra kerülő villamos (nem villamos) gép az ATEX Direktíva szerinti 

tanúsítással rendelkezik, 

  [ATEX Direktíva: 2014/34/EU (2014.02.26.), azaz a 35/2016.(IX.27.) NGM r. 

szerint], 

 –  az ATEX tanúsítvány független Tanúsító Intézet vagy a gyártó által került 

tanúsításra, 

 –  rendelkezik az aktuális EU-Megfelelőségi Nyilatkozattal, 

 –  létezik hozzá a robbanásbiztonság-technika témakörét leíró használati utasítás, 

 –  az MSZ EN 60079-14:2014, illetve az MSZ EN 60079-17:2014 szabványok szerint 

a felülvizsgálata megtörtént, illetve megtörténik (a vonatkozó felülvizsgálatok megfelelő 

kompetenciával rendelkező szakember által kerültek elvégzésre).  

 –  a felülvizsgálatokat 6-12-36 havonta kell elvégezni és megfelelően dokumentálni, 

 –  a vonatkozó szabványok alkalmazása nem helyettesíti a többi minimum szükséges 

felülvizsgálatok elvégzését, 

 –  a tárgyi eszköz, gép, berendezés karbantartása folyamatos, és a gyártói előírásoknak 

megfelelően történik, 

 –  az élettartam követés folyamatos és megfelelő módon vezetésre kerül, 

 –  a készülékazonosítás megtörtént, 

 –  a szükséges javítások, felújítások lehetőleg a gyártói előírásoknak, illetve az                  

MSZ EN 60079-19:2011 szabvány szerint tanúsított javító műhelyben történnek (a javítások, 

felújítások megfelelő kompetenciával rendelkező szakember által kerültek elvégzésre,a javító 

műhely megfelelő minőségbiztosítással rendelkezik) 

 –  meg kell vizsgálni a 22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet vonatkozását és amennyiben 

szükséges a Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt be kell szerezni, 

 –  az adott gép újratelepítése esetében minden esetben meg kell vizsgálni az aktuális 

zónabesorolásnak való megfelelést, 

 –  a zónabesorolást folyamatosan aktualizálni kell az MSZ EN 60079-10-1:2016 

és/vagy az MSZ EN 60079-10-2:2015 szabványok szerint, 

 –  az újratelepítést a fentieknek megfelelően kell dokumentálni.  

  

 Amennyiben nem a fentiek szerint járunk el, adott gép, eszköz, berendezés esetében 

előfordulhat, hogy az a továbbiakban nem robbanásbiztos kivitelű. Ez esetben az eljárás a 

következő:  

 1) opció: robbanásveszélyes térben tovább nem alkalmazható;  

 2) opció: újra kell tanúsítani vagy tanúsíttatni.  

 

 Az Rb szerkezetek javítási műveleteit végző szakemberek legalább szükséges 

kompetenciáit a 21/2010. (V.4.) NFGM rendelet írja elő az MSZ EN 60079-14:2014 és az                

MSZ EN 60079-17:2014 szabványokkal együtt. A kompetenciák minden esetben az alap 

szakmára épülnek rá, önmagukban nem állják meg a helyüket. Javító műhelyenként legalább 

egy vezető és szerelő kollega jelenléte szükséges. A meglévő kompetenciákat minimum 3 

évente (javító műhely), egyébként 5 évente frissíteni kell.   

 (Lásd: 1. melléklet!) 

 További fontos paraméter: az adott robbanásveszélyes ipari területre el kell készíteni a 

robbanásvédelmi dokumentációt a 3/2003.(III.11.) FMM-ESZCSM szerint (üzemeltetői 

feladat). A dokumentumnak többek között a már előbb említett információkat is tartalmaznia 

kell. A robbanásvédelmi dokumentációt naprakészen és mindenki számára elérhetően kell 
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tartani, erről minden munkavállalót ki kell oktatni, és az oktatást megfelelően 

dokumentálni.  kell. 

 Fontos: a szabványok esetében mindig az aktuálisan érvényes kiadás értendő, 

ugyanakkor meg kell vizsgálni a telepítéskor, üzembe helyezéskor érvényes kiadást is! A 

dokumentációban fel kell tüntetni a hivatkozott szabvány évszámát is!  

  

 Kapcsolódó jogszabályok  

 A robbanásbiztonság-technika nem önálló szabályozás, együtt kell alkalmazni többek 

között az itt felsoroltak jogszabályokkal. Nem helyettesíti azokat, azok nem helyettesítik, 

egymást kiegészítik.  

–  2006/42/EK (2006.05.17.)  Irányelv a gépekről (MD), ennek magyar megfelelője: 

 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

 megfelelőségének tanúsításáról 

–  2014/29/EU (2014. február 26.) irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására 

 vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról, 

–  2014/68/EU (2014. május 15.) irányelv a nyomástartó berendezések forgalmazására 

 vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról, ezek magyar megfelelője: 

 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek 

 biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról 

–  2014/35/EU (2014.02.16.)  Kisfeszültségű direktíva (LVD), ennek magyar megfelelője: 

 23/2016.(VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra 

 tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről 

–  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvtv), 

–  2012. évi C. törvény a büntető törvénykönyvről (Btk), 

–  2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk),  

–  54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSz) 

 Eljáró hatóságok és társszervezetek:  
– Piacfelügyelet, Fogyasztóvédelmi Hatóság 

– Munkavédelmi Hatóság: a Nemzetgazdasági Minisztérium kijelölt részlege 

 (Munkafelügyeleti Főosztály, Munkabiztonsági Osztálya) mint munkavédelmi hatóság 

– Műszaki Biztonsági Hatóság és Területi Felügyelőségei 

– Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) bányafelügyelete, 

– BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM.OKF.) (www.katasztrofavedelm.hu) 

– Biztosítók, viszontbiztosítók, adott esetben bíróság (ügyvédek, jogászok, stb.).  

  

 Független tanúsító intézetek              
 A független tanúsító intézetek – a megfelelő kijelölés birtokàban – segítik és 

támogatják az érintett cégek és szakemberek munkáját a fentiek megvalósításában. A 

robbanásbiztos rendszerek és termékek robbanásbiztonság-technikai tanúsítását végzik: 

 A) ExNB Tanúsító Intézet – NB 2684 jelöléssel – az alábbi kijelölések alapján: 

 – ATEX Direktíva [2014/34/EU, 35/2016. (IX.27.) NGM] szerinti terméktanúsításban 

 (villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika) 

– 22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet szerinti Tűzvédelmi Megfelelőség szerinti tanúsításban                                              

 (1. melléklet, 8. pont: tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vagy 

 azokból álló technológiai rendszer) 

http://www.katasztrofavedelm.hu/
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 – az ExNB Tanúsító Intézetet vezeti: Veress Árpád üv. ig. 

00 36 30 9660 223;           veress@exnb.eu;           www.exnb.eu  

 Linkedin Public Profile: https://ae.linkedin.com/in/veressarpad    

 

                                            

 B)  Ex Vizsgáló Állomás Kft „BKI” vizsgálati jellel, a vizsgáló állomás címe:                       

1037 Budapest, III. Mikoviny u. 2/4; Tel: +36 1 250 1720,   Email: bkiex@bki.hu 

(az egykori Bányászati Kutató Intézet) 

 Kijelölései: 

–  A 2014/34/EU direktíva követelményei szerinti európai uniós kijelölés.  

–  Az Európai Kijelölt Szervezetek Csoportja által 1418 számon kijelölt intézmény. 

–  A Belügyminisztérium által 1-A/257/2005 számon kijelölt szervezet a 26/2004. (VI.11.) BM 

rendelet alapján és a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 

szóló 15/2004. (V.21.) BM rendelet alapján. 

 1. Melléklet: a szükséges képzésekről  
       Napjainkban (2017. május) a normál környezetben és a robbanóképes közegekben  

végzett  első ellenőrzések, illetve időszakos  felülvizsgálatok végzéséhez szükséges szakkép- 

zettségeket a következő jogszabályok határozzák meg: 

           • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet: Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről. A rendelet 1. § (1) bekezdése szerint: A rendelet 

mellékletében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt képesítéssel, 

szaktanfolyami képzettség birtokában végezhetők.  

            • 45/2011. (XII. 7.) BM módosított rendelet: A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett 

foglalkozási ágakról…. A rendelet értelmében az erősáramú berendezések időszakos 

felülvizsgálatát végző személyeknek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával is kell rendelkezniük! 

 • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről. Legutolsó módosítása: 25/2016. (II. 25.) 

Korm.r. A rendelet 1. melléklete tartalmazza a 2016. évi Országos Képzési Jegyzéket (OKJ).  

 • 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet határozza meg részletesen a nemzetgazdasági 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések – így az épületvillamossági szerelő, illetve a 

villanyszerelő szakképesítés és a ráépülő kiegészítő felülvizsgáló képesítések – szakmai és 

vizsgakövetelményeit.                                                     

     • 9/2015. (III.25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az 

önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint 

az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és 

szakmai képzéseiről. A rendelet 9.§-a előírja, hogy az erősáramú berendezések 

felülvizsgálatát erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítésű személy 

végezheti..                                  

 Az alapképzettség mindenesetben erősáramú villamos szakképzettség, erre épül rá: 

„Erősáramú berendezések felülvizsgálója” képesítés. Azonosító száma: 11268-12. 

OKJ száma: 121.sorszámon, 35 522 02; FEOR: 7524 

 A 9/2015.(III.25.) BM r. 9.§ (2) bekezdése alapján kötelező kiegészítő szakképesítés az 

erősáramú berendezések felülvizsgálóinak robbanásveszélyes térségekben végzett 

felülvizsgálatok esetén (ugyan ez ajánlott az ilyen térségekben dolgozó érintésvédelmi 

felülvizsgálók számára is!):  „Robbanásbiztos berendezés kezelője”. Azonosító száma: 11284-12 

OKJ száma: 428. sorszámon, 52 522 03; FEOR: 7524 

tel:00%2036%2030%209660%20223
https://ae.linkedin.com/in/veressarpad
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=153101&ntf_id=274229
mailto:veress@exnb.eu
http://www.exnb.eu/
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 2. melléklet: a szövegben szereplő, de nem részletezet előírások 

– 2014/34/EU (2014.02.26.) irányelv a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt 

 felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok 

 harmonizációjáról. Ennek magyar megfelelője:  

 35/2016.(IX.27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben 

 történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és 

 tanúsításáról 

– 3/2003. (III. 11.) FMM–ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes 

 környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 

– 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét 

 vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 

– 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 

 vonatkozó szabályokról 

– 6/2013. (I.18.) Korm. r. a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 

– MSZ EN 60079-10-1:2016 Angol nyelvű!  

 Robbanóképes közegek. 10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek                              

 (IEC 60079-10-1:2015 + COR1:2015) 

– MSZ EN 60079-10-2:2015 Angol nyelvű!  

 Robbanóképes közegek. 10-2: rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes poros 

 közegek (IEC 60079-10-2:2015) 

– MSZ EN 60079-14:2014  

 Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és 

 szerelése (IEC 60079-14:2013) 

 – MSZ EN 60079-17:2014  

 Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és 

 karbantartása (IEC 60079-17:2013) 

– MSZ EN 60079-19:2011+ A1:2015  Angol nyelvű!  

 Robbanóképes közegek. 19. rész: Készülékek javítása, felújítása és 

 helyreállítása (IEC 60079-19:2010+ A1:2015) 

  

 

Budapest, 2017. április 27.                                             Veress Árpád – Arató Csaba  

 

 
Veress Árpád 
ExNB Tanúsító Intézet Budapest, 2017. Május 22. 
+36 30 9660 223 
info@exnb.eu 
www.exnb.eu 
ExNB Tanúsító Intézet az Ön partnere: 
- ATEX Direktíva (2014/34/EU, 35/2016 NGM) szerinti terméktanúsításban (villamos és nem villamos 
robbanásbiztonság-technika) - ATEX: NB 2684 
- 22/2009 ÖM rendelet szerinti Tűzvédelmi Megfelelőség szerinti tanúsításban (1. melléklet, 8. pont: 
tűzvagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vagy azokból álló technológiai rendszer) - TMT: 
35000/12633-1/2016               

javascript:njtDocument('83895.291362');
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=158275&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=162659&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=158274&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=152121&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=160546&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search


	

-	Robbanásbiztonság-technikai	javító	műhelyekkel	szembeni	minimum	elvárásrend	-		 1	

Robbanásbiztos	berendezések	javítása,	
felújítása	és	helyreállítása	

	
-	állásfoglalás	-	

	

OTSZ	5.0	kimondja	

	
101.	Gépi	berendezés	199.	§		

(1)	Kizárólag	olyan	erő-	és	munkagép	helyezhető	el	és	használható,	amely	rendeltetésszerű	használata	esetén	
környezetére	gyújtási	veszélyt	nem	jelent.		

(2)	 Robbanásveszélyes	 zónában	 csak	 robbanásbiztos	 erő-	 és	 munkagép,	 készülék,	 eszköz	 helyezhető	 el	 és	
használható.		

102.	Villamos	berendezés	200.	§		

(1)	 Csak	 olyan	 villamos	 berendezés	 használható,	 amely	 rendeltetésszerű	 használata	 esetén,	 hibamentes	
állapotban	a	környezetére	nézve	gyújtásveszélyt	nem	jelent.	

---	

35/2016	(IX.27)	NGM	rendelet	(ATEX	Direktíva	2014/34/EU)	kimondja:	

	
A	 berendezéseket	 és	 védelmi	 rendszereket	 oly	 módon	 kell	 tervezni	 és	 legyártani,	 hogy	 teljes	 biztonsággal	
betölthessék	 tervezett	 feladatukat,	 még	 változó	 környezeti	 feltételek,	 túlfeszültség,	 nedvesség,	 rezgés,	
szennyeződés	 és	 más	 külső	 hatások	 mellett	 is,	 a	 gyártó	 által	 meghatározott	 üzemelési	 feltételek	
figyelembevételével.	

A	 berendezésrészeknek	 alkalmazkodniuk	 kell	 a	 tervezett	 mechanikai	 és	 hőmérsékleti	 igénybevételekhez	 és	
ellenállniuk	kell	a	meglévő	vagy	előreláthatóan	előforduló	anyagok	agresszív	hatásának.	

---	

A	robbanásbiztos	kivitelű	gép,	eszköz	és	berendezés	teljes	élettartam	alatt	 igazolni	kell	annak	robbanásbiztos	
kivitelét.	

A	 vonatkozó	 szabványok	 szerint	 ún.	 dokumentációt	 kell	 létrehozni	 (ennek	 felelőse:	 a	 tervező)	 a	 következő	
bontásban:	

	
Dokumentáció	

Biztosítani	 kell,	 hogy	minden	 gyártmány	megfeleljen	 a	 vonatkozó	 tanúsítványnak,	 e	 szabványnak	 és	minden	
egyéb,	 arra	 az	 üzemre	 vonatkozó	 követelménynek,	 ahol	 a	 berendezést	 telepítik.	 Ennek	 elérésére	 minden	
berendezésről	ellenőrző	dossziét	kell	készíteni,	amit	vagy	a	helyszínen	vagy	egy	más	helyen	kell	tartani.	Ez	utóbbi	
esetben	a	helyszínen	egy	olyan	dokumentumot	kell	tartani,	amely	feltünteti	ki/kik	a	tulajdonos/tulajdonosok,	hol	
található	az	információ,	hogy	szükség	esetén	arról	másolatot	lehessen	kapni.	

MEGJEGYZÉS:	 Az	 ellenőrző	 dossziét	 papírmásolatként	 vagy	 elektronikus	 formában	 lehet	 tárolni.	 Az	 egyes	 országok	
törvényhozása	által	elfogadott	módszerek	szerint	változhat	az,	hogy	milyen	formában	fogadják	el	jogilag	a	dokumentációt.	

A	 villamos	 /	nem-villamos	berendezés	megfelelő	 létesítéséhez	vagy	egy	meglévő	berendezés	kibővítéséhez	a	
nem	robbanásveszélyes	térségekre	vonatkozó	információkon	kívül	a	következőket	kell	tartalmaznia	az	ellenőrző	
dossziénak,	amennyiben	azok	értelmezhetők:	
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HELYSZÍN	

a	 térség	 besorolására	 vonatkozó	 dokumentumok	 (lásd	 az	 IEC	 60079-10-1-et	 és	 az	 IEC	 60079-10-2-őt)	 a	
robbanásveszélyes	térségek	besorolását	és	kiterjedését	feltüntető	tervekkel	együtt,	beleértve	a	zónabesorolást	
(valamint	a	porréteg	legnagyobb	megengedhető	vastagságát,	amennyiben	a	veszélyt	éghető	por	okozza);	

a	gyulladás	következményeinek	szükség	szerinti	kiértékelése;	

ahol	alkalmazható,	a	gáz,	gőz	vagy	por	besorolása	a	villamos	/	nem-villamos	gyártmány	csoportja	vagy	alcsoportja	
szerint;	

az	adott	gáz	vagy	gőz	hőmérsékleti	osztálya	vagy	gyulladási	hőmérséklete;	

ahol	 alkalmazható,	 az	 anyag	 jellemzői,	 beleértve	 a	 villamos	 ellenállást,	 a	 porfelhő	 legkisebb	 gyulladási	
hőmérsékletét,	a	porréteg	legkisebb	gyulladási	hőmérsékletét	és	a	porfelhő	legkisebb	gyulladási	energiáját;	

külső	hatások	és	környezeti	hőmérséklet.	

GYÁRTMÁNY	

a	gyártó	kiválasztásra,	telepítésre	és	első	felülvizsgálatra	vonatkozó	utasításai;	

a	különleges	feltételek	mellett	alkalmazható	pl.	az	"X"	betűjelet	tartalmazó	tanúsítványszámú	villamos	/	nem-
villamos	gyártmányokra	vonatkozó	dokumentumok;	

a	gyújtószikramentes	rendszerre	vonatkozó	leíró	rendszerdokumentum;	

bármilyen	 vonatkozó	 részletes	 számítás,	 pl.	 az	 öblítés	 mértékének	 számítása	 a	 műszerekhez	 és	
analizátorházakhoz;	

gyártói/szakértői	nyilatkozat.	

Gondoskodni	 kell	 a	 karbantartáshoz	 és	 javításhoz	 szükséges	 információk	 beszerzéséről,	 hogy	meg	 lehessen	 felelni	 az	 IEC	
60079-17	illetve	az	IEC	60079-19	szabványok	követelményeinek.	

LÉTESÍTÉS		

a	 szükséges	 információk	 a	 gyártmány	megfelelő	 telepítéséhez	 a	 telepítés	 elvégzéséért	 felelős	 személyzetnek	
megfelelő	formában	(lásd	az	IEC	60079-0	utasításait);	

a	gyártmány	azon	térségnek	és	környezetnek	való	megfelelőségére	vonatkozó	dokumentáció,	amelynek	ki	lesz	
téve,	pl.	a	hőmérséklet	névleges	értékei,	a	védelem	módja,	IP	osztály,	korrózióállóság;	

a	huzalozási	rendszerek	típusait	és	részleteit	bemutató	tervek;	

a	kábelbevezető	rendszerek	kiválasztási	kritériumainak	feljegyzései	az	adott	védelmi	mód	követelményeinek	való	
megfelelőség	szempontjából;	

az	áramkörök	azonosítására	vonatkozó	rajzok	és	jegyzékek;	

az	első	felülvizsgálatra	vonatkozó	feljegyzések);	

a	telepítő/szakértő	nyilatkozat.	

MEGJEGYZÉS:	A	berendezésegyüttesek	vagy	előreszerelt	tételek	felülvizsgálatára	vonatkozó	feljegyzések	elfogadhatók	az	első	
felülvizsgálati	feljegyzések	részeként.	

---	

A	 tervezés,	 telepítés,	 üzembehelyezés,	 üzemeltetés,	 karbantartás	 és	 javítás	 során	 a	 fenti	 pontokat	 kell	
figyelembe	venni	és	a	robbanásbiztos	állapotot	kell	megfelelően	dokumentálni	a	teljes	élettartamon	keresztül	
(üzemeltetői	feladat).	Elektronikus	adatfeldolgozás	a	javasolt	a	nagymennyiségű	adat	és	a	folyamatos	hozzáférés	
biztosítása	végett.	

Mi	történik,	mikor	javítás	céljából	átadok	egy	robbanásbiztos	kivitelű	gépet,	eszközt	vagy	berendezést?	Milyen	
feltételek	megléte	esetén	lehet	biztos	abban,	hogy	az	továbbra	is	robbanásbiztos	kivitelű.	
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A	vonatkozó	szabvány:	MSZ	EN	60079-19:....	

Kiindulási	alap:	

- Adott	feladatnak,	célnak	megfeleltetett	és	működtetett	mínőségbiztosítási	rendszer;	
- Megfelelően	felszerelt	javító	műhely;	
- Képzett,	 megfelelő	 Ex	 kompetenciákkal,	 illetve	 kompetencia	 szintekkel	 rendelkező	 és	 adott	

időközönként	(max	3	évente)	ismeretfelújításban	részesített	csapat.	

Minden	egyes	javított	berendezésről	darabvizsgálati	jegyzőkönyv	készül,	ahol	pontosan	leírásra	kerül,	hogy	mi	
volt	 a	 robbanásbiztonság-technikai	 megfeleltetés	 menete	 és	 annak	 eredménye.	 A	 teljes	 dokumentáció	
letárolásra	kerül,	illetve	a	dokumentáció	10	évig	megőrzésre.	A	javításnak	megfelelő	jelzés	kerül	elhelyezésre	a	
javított	robbanásbiztos	kivitelű	gépen,	eszközön	vagy	berendezésen.		

Résméretek	igazolása	IIC	alcsoport	esetén	(pl.)	

	

Résméretek	igazolása	I	főcsoport,	valamint	IIA	és	IIB	alcsoport	esetén	(pl.)	

	

Adott	esetben	újratanúsítás	szükséges	(ATEX	Direktíva	szerint).	
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Minden	esetben	meg	kell	vizsgálni,	hogy	a	gép,	eszköz	vagy	berendezés	gyártója	hozzájárul	e	a	javításhoz,	ha	igen	
–	milyen	feltételekkel	és	ki	által	végezhető	el	az.	
	
A	javított	gép,	eszköz	vagy	berendezés	újratelepítése	esetében	azonos	menetrendet	kell	megvalósítani	(lsd	MSZ	
EN	60079-14:....).	
	
A	 fenti	 dokumentáció	 (darabvizsgálati	 jegyzőkönyv)	 egyben	 fontos	 és	 szükséges	 információ	 az	 ismétlődő	
felülvizsgálatok	elvégzése	esetében	is	(vonatkozó	szabvány:	MSZ	EN	60079-17:....).	
	
A	 fenti	 feltételek	megfelelésének	 igazolásához	 ATEX	 Tanúsító	 Intézet	 bevonása	 szükséges,	 pl.	 ExNB	 Tanúsító	
Intézet	–	www.exnb.eu	-	info@exnb.eu.	
	
ExNB	 Tanúsító	 Intézet	 továbbá	 vállalja,	 hogy	 adott	 iparterületen	 bedolgozó	 robbanásbiztos	 berendezéseket	
javító	műhelyeket	auditálja,	arról	audit	jelentést	készít.	Az	így	elkészült	riport	egyben	alapul	szolgál	a	szükséges	
menetrend	kialakításához,	mely	értelmében	a	fenti	feltételrendszer	teljesülni	tud.		
	
Az	ExNB	Tanúsító	Intézet	tanúsítja	–	megfelelés	esetében	–	a	vonatkozó	ATEX	Direktíva	és	az	MSZ	EN	60079-19:...	
szerinti	megfelelést.	
	
	

	
	
Veress	Árpád	
ExNB	Tanúsító	Intézet	 	 	 	 	 	 	 Budapest,	2017.	Május	22.	
+36	30	9660	223	
info@exnb.eu		
www.exnb.eu		
	
ExNB	Tanúsító	Intézet	az	Ön	partnere:	
-	ATEX	Direktíva	(2014/34/EU,	35/2016	NGM)	szerinti	terméktanúsításban	(villamos	és	nem	villamos	
robbanásbiztonság-technika)	-	ATEX:	NB	2684	
-	22/2009	ÖM	rendelet	szerinti	Tűzvédelmi	Megfelelőség	szerinti	tanúsításban	(1.	melléklet,	8.	pont:	tűz-	
vagy	robbanásveszélyes	készülék,	gép,	berendezés	vagy	azokból	álló	technológiai	rendszer)	-	TMT:	
35000/12633-1/2016	
	
Az	állásfoglalás	4	számozott	oldalt	tartalmaz.		
	

	


