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ONLINERb gyártó
■ 6. § (1) A termék forgalomba hozatalakor vagy saját célra való használatakor a gyártó biztosítja, 

hogy a termék tervezése és gyártása a 2. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményekkel összhangban történt.

■ (2) A gyártó elkészíti a 3–9. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi a 13. § szerinti 
megfelelőségértékelési eljárást.

■ (3) A gyártó a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot vagy a megfelelőségi 
nyilatkozatot a termék forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi.

■ (4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás e rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló 
eljárások működését. A gyártónak figyelembe kell venni a termék tervezésének és jellemzőinek 
változásait, valamint azon harmonizált szabványok vagy egyéb műszaki előírások változásait, 
amelyek alapján a termék megfelelőségét megállapították.

■ (5) A gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott terméken fel legyen tüntetve a termék 
azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, és ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor a termék csomagolása vagy a kísérő 
dokumentáció tartalmazza az előírt információkat.

ATEX Direktíva szerinti Tanúsítás, megfelelőség igazolás 



ONLINERb gyártó
■ (6) A gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott olyan terméken, amely nem alkatrész, fel 

legyen tüntetve a robbanás elleni védelem megkülönböztető jele, és a 2. melléklet 1.0.5. pontja szerinti 
más jelölések és információk.

■ (7) A gyártó feltünteti a villamossági terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy a 
villamossági terméket kísérő dokumentáción a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett 
védjegyét és azt a postai címét, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. Az elérhetőséget a 
végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóság számára az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén 
vagy magyar nyelven kell feltüntetni.

■ (8) A gyártó gondoskodik arról, hogy a termékhez mellékelje a használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén vagy magyar nyelven. Az ilyen használati 
utasításnak és biztonsági tájékoztatónak, és a jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen 
értelmezhetőnek kell lennie.

■ (9) Ha a gyártónak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa 
forgalomba hozott termék nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, haladéktalanul meghozza a 
szükséges kiigazító intézkedéseket e termék megfelelőségének biztosítása érdekében, és kivonja a 
terméket a forgalomból vagy visszahívja azt. Abban az esetben, ha a termék – az életet, a testi épséget 
vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztető – kockázatot (a továbbiakban: kockázat) jelent, a gyártó erről –
és különösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedéseknek a részleteiről –
haladéktalanul tájékoztatja azon európai uniós tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a 
szóban forgó terméket forgalmazták.



ONLINERb gyártó
■ (10) A gyártó a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén 

vagy magyar nyelven átadja a termék e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A hatóság kérésére a 
gyártó együttműködik a hatósággal az általa forgalomba hozott termék által képviselt kockázat 
kiküszöbölésére hozott intézkedések terén.

■ (11) Amennyiben a megfelelőségértékelési eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a nem alkatrésznek 
minősülő termék megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó elkészíti az EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot, és feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést.

■ (12) Amennyiben a megfelelőségértékelési eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy az alkatrész 
megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó elkészíti a 13. § (3) bekezdésében meghatározott 
írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot.

■ (13) A gyártó gondoskodik arról, hogy mindegyik termékhez mellékelje az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat vagy a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát. Abban az esetben azonban, ha nagyszámú 
terméket szállítanak egyetlen felhasználó részére, a tételhez vagy szállítmányhoz egyetlen példány is 
csatolható.

■ (14) Ha a termék jelentette kockázatra tekintettel indokolt, a gyártó a végfelhasználók egészségének 
védelme és biztonsága érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintavizsgálatát, amelynek során 
kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást vezet a nem megfelelő termékekről, valamint a 
termékvisszahívásokról, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazót minden ilyen nyomonkövetési
intézkedésről.



ONLINETovábbi gazdasági szereplők
■ Meghatalmazott képviselő

■ Importőr

■ Forgalmazó 



ONLINERb termék
■ Villamos, nem villamos

■ Berendezés

■ Alkatrész?

■ Védelmi rendszer



ONLINERb termék 
– általános követelmények

■ Villamos, nem villamos

■ Berendezés

■ Alkatrész?

■ Védelmi rendszer
– ATEX Tanúsítvány, ATEX szerinti megfelelőség igazolás
– Használati utasítás
– Alkatrészlista
– Adattábla



ONLINERb termék 
– általános követelmények

■ 1.0.1. Az integrált robbanásbiztosság elvei:

■ A robbanásveszélyes környezetben alkalmazott berendezéseket és védelmi rendszereket az 
integrált robbanásbiztosság szempontjából kell megtervezni. E célból a gyártó intézkedéseket tesz
annak érdekében, hogy

– a) elkerülhető legyen, hogy a berendezések vagy védelmi rendszerek maguk okozzanak
vagy idézzenek elő robbanásveszélyes környezetet,

– b) megakadályozza a robbanásveszélyes környezet gyújtását, figyelembe véve minden 
villamos vagy nem-villamos gyújtóforrás természetét,

– c) abban az esetben, ha mindezek ellenére olyan robbanás keletkezne, amely közvetlen vagy
közvetett hatással embereket, vagy anyagi javakat veszélybe sodorhatna, azonnal meg tudják
fékezni vagy korlátozni a robbanási lángok és a robbanási nyomás hatósugarát a megfelelő
biztonsági szintig.



ONLINERb termék 
– általános követelmények

■ 1.0.2. A veszélyes helyzetek lehetőségekhez képest történő elkerülése érdekében a berendezéseket 
és védelmi rendszereket az esetleges működési hibák kellő figyelembevételével kell tervezni és 
legyártani. 

– Figyelembe kell venni minden olyan helytelen alkalmazást, amelyet ésszerűen meg lehet 
előzni.

■ 1.0.3. Különleges ellenőrzési és karbantartási feltételek. 
– Különleges ellenőrzési és karbantartási feltételeknek alávetett berendezéseket és védelmi 

rendszereket e követelmények függvényében kell megtervezni és legyártani.

■ 1.0.4. Környezeti feltételek. 
– A berendezéseket és védelmi rendszereket a meglévő és az előrelátható környezeti feltételek 

függvényében kell megtervezni és legyártani.



ONLINERb termék 
– általános követelmények

■ 1.0.5. Megjelölés. Minden berendezésen és védelmi rendszeren olvasható és letörölhetetlen 
módon legalább a következő jelöléseket kell feltüntetni:

– a) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, és címe,
– b) a CE megfelelőségi jelölés (lásd a 765/2008/EK rendelet II. mellékletét),
– c) a széria vagy a típus megjelölése,
– d) tétel- vagy gyártási szám, ha van,
– e) a gyártás éve,
– f) a specifikus robbanásvédelmi megjelölés , amelyet a berendezés alkalmazási csoportjának 

és kategóriájának a szimbóluma követ,
– g) a II. alkalmazási csoport esetében a „G” betű (gázok, gőzök vagy permet jelenléte miatt 

kialakult robbanásveszélyes környezetre vonatkozóan), vagy a „D” betű (porok jelenléte 
miatt kialakult robbanásveszélyes környezetre vonatkozóan).

■ 1.0.5.1. Továbbá, szükség esetén fel kell tüntetni rajtuk a biztonságos használatukhoz lényeges 
összes információt.
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ONLINERb termék 
– általános követelmények

■ 1.0.6. Gépkönyv
– a)Minden egyes berendezéshez és védelmi rendszerhez csatolni kell egy gépkönyvet, amelynek legalább az alábbi 

útmutatásokat kell tartalmaznia:
■ aa) azon információk összefoglalása, melyekkel a berendezést vagy védelmi rendszert megjelölték, a tétel- vagy gyártási szám 

kivételével (1.0.5. pont), minden szükséges további információval, amely megkönnyíti a karbantartást (javító cég stb. neve);
■ ab) utasítások, hogy biztonságosan végezhető legyen az üzembe helyezés, a használat, az összeszerelés és szétszerelés, a 

karbantartás (szervizelés és sürgős javítás), a felszerelés, a beállítás;
■ ac) szükség esetén a nyomáscsökkentő berendezések előtt lévő veszélyes zónák feltüntetése;
■ ad) szükség esetén a képzésre vonatkozó utasítások;
■ ae) olyan részletek, amelyek alapján kétségkívül meghatározható, hogy egy bizonyos kategóriájú berendezés vagy védelmi 

rendszer biztonságosan használható-e a tervezett helyen a várható működési feltételek mellett;
■ af) a villamossági és nyomásparaméterek, maximális felületi hőmérsékletek és más határértékek;
■ ag) szükség esetén különleges használati feltételek, beleértve az esetleges, a gyakorlatban már előfordult helytelen használatra 

vonatkozó adatokat;
■ ah) szükség esetén a berendezéshez vagy védelmi rendszerhez illeszthető eszközök alapvető jellegzetességeit.

– b)A gépkönyvnek tartalmaznia kell a berendezés vagy védelmi rendszer üzembe helyezéséhez, karbantartásához, 
felügyeletéhez, a megfelelő működés ellenőrzéséhez, és a javításához szükséges rajzokat és diagramokat minden 
hasznos információval együtt, különös tekintettel a biztonságra.

– c)A berendezést vagy védelmi rendszert bemutató leírás biztonsági szempontok tekintetében nem lehet 
ellentmondásban a gépkönyvvel.

– d)A gépkönyvnek magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia.



ONLINEJelentős változás
- major change

■ A kialakított rb védelem tekintetében
– Pl. Ex d tokozaton új furat

■ Funkcionálisan
– Pl. szivattyún mást is szállítok

eltérően a gyártói dokumentációban
megadottaktól 
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ONLINEKézi működtetésű szelep

■ Motoros, távműködtetés - fejlesztés



ONLINERb javítóműhely

■ Feltételrendszer
– Auditált QMS – hogyan kezelem, illetve biztosítom a robbanásbiztos 

kialakítást?!
■ ISO 9001 szerinti működés

– Megfelelő felszerelés
– Szakképzett személyzet
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Menetrend
■ Eredeti állapot helyreállítása

■ Szabványos állapot helyreállítása

■ Új gyártmány

Jogosultság
■ Gyártói szervíz

■ Független szervíz
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Személyi kompetencia

3 évente ismeretfelújítás
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Menetrend
■ Eredeti állapot helyreállítása

■ Szabványos állapot helyreállítása

■ Új gyártmány

R

R

Gyártó lettem
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