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• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat + 
mellékletek
• Hatályos: 2020 január 22
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• ROBBANÁS ELLENI VÉDELEM”Az R. 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „99. §

• (1) A fokozokan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítása, feldolgozása, használata, tárolása és forgalmazása során az 
érintek térrészben, helyiségben, építményben, ipari technológiai egységben, továbbá az e tevékenységekkel összefüggő tervezés és 
kivitelezés során a robbanás elleni védelmet 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) Ok, ahol fokozokan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítása, feldolgozása, használata, tárolása és forgalmazása
történik, a robbanásveszélyes zónák nagyságát, alakját, minőségét és a telepítek berendezések megengedek legmagasabb felüleH
hőmérsékletét meg kell határozni.

• (4) A robbanás elleni védelem biztosítása céljából
• a) a fokozokan 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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• „(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 használaH 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, ésg) a robbanás elleni védelmet, az 

alkalmazok berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes
élekartama során fenntartsa.

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

• (3) Az R. 177. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:„(8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, 
berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapítok
robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleH osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének
megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártokak, felülvizsgáltak, karbantartokak, javítokak.”
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• Tűz- és robbanásveszélyes gép, eszköz és berendezés
• 22/2009 ÖM rendelet szerint

• (3) E rendelet követelményeit nem kell alkalmazni: 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 alkalmazok, előállítok 
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 parlamenH és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP-
rendelet) szerint tűzveszélyes gázok vagy nyomás alak 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 parlamenH és tanácsi irányelv előírásainak, vagy bh) amelyekben kizárólag a CLP-rendelet 
szerinH tűzveszélyes folyadékok veszélyességi osztályba tartozó folyadék tárolása történik

• Illetve nem kell, ha azt az ATEX Direksva szerint tanúsítokák
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• Tűz- és robbanásveszélyes gép, eszköz és berendezés
• 96 évi XXXI tv szerint

• tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezet, amelyet 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: 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) ia)
tűzveszélyes gázok, ib) tűzveszélyes aeroszolok, ic) tűzveszélyes folyadékok, id) tűzveszélyes 
szilárd anyagok, ie) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, if) piroforos 
folyadékok, ig) piroforos szilárd anyagok, ih) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve 
tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, ii) 1. kategóriába tartozó oxidáló 
folyadékok, ij) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok vagy ik) A, B, C vagy D típusú 
szerves peroxidok veszélyességi osztályai és kategóriái egyikébe tartozó anyag vagy keverék 
előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy kimérésére terveztek és 
gyártottak;



1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról – TŰZVÉDELMI VIZSGÁLAT
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• Minden tűz- vagy robbanásveszélyes technológia bevezetése, forgalomba hozatala, ezek 
hiányában alkalmazása elők a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazok képviselő, ezek 
hiányában a megrendelő vagy alkalmazó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása 
céljából szükséges vizsgálatokat, legalább a kijelölt tanúsító szervezetekre vonatkozó 
követelményeknek megfelelő vagy akkreditált szervezekel elvégezni vagy elvégeztetni, és a 
vizsgálatok eredményét a tűzvédelmi hatóság kérésére rendelkezésre bocsátani.

• A vizsgálatnak a végeredménye minden esetben egy megállapítás legyen. Megfelel, vagy nem 
felel meg. A feltételekkel megfelel megállapítást nem javasolnám, mert azzal csak probléma van, 
hogy ki ellenőrzi vissza a javítás, kiegészítés után a megfelelőséget. Annak kellene, aki a 
vizsgálatot megtette.A technológia módosítására és bővítésére a jövőben dolgozhatunk ki a TvMI-
ben egy fejezetet és az ott rögzítettek alapján kellene figyelembe venni a vizsgálatokat. De ezt a 
részt az ipari szereplők széles körével le kell egyeztetni. 

• A tavaly üzembe helyezett technológiára a 1996. évi XXXI. Tv. 20. § (2) bekezdése már 
vonatkozott, így a vizsgálatot el kellett volna végezni, ha kéri hatóság, ha nem. Viszont kérheti pld. 
tűzvédelmi ellenőrzés során is.
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• KomplEx ipari területek megfeleltetése

• CFAC – complEx facility assessment and cerHficaHon
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ExNB  - assessment and cerLficaLon of Ex operaLon 
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