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a) Általános feltételek:

aa) a helyiség a „C” tűzveszélyességi osztályra vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek 
feleljen meg;

ab) a helyiség légterébe került gázüzemanyag jelzését (gázérzékelő) és eltávolítását 
(szellőztető berendezés) biztosító berendezéseket kell felszerelni, amelyek feleljenek 
meg a következő műszaki követelményeknek;

ac) a gázérzékelő a javításra kerülő járműben használt gázüzemanyag

- az alsó éghetőségi koncentrációjának 20%-án hallható és látható módon adjon jelzést, 
és egyidejűleg indítsa a szellőztető berendezést,

- az alsó éghetőségi koncentrációjának 40%-án válassza le a helyiség villamos 
hálózatát, a robbanásbiztos villamos berendezések kivételével;
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ad) 500 m3 légtérfogat felett, ha a tevékenységet az alapterület 20%-ánál kisebb 
helyen, a bejárati kapuhoz közel végzik, a helyiségbe nem kell szellőztető berendezést 
felszerelni, és a villamos berendezések kézi kapcsolással választhatók le a hálózatról. 
Ilyen esetben a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság egyéb feltételeket is 
meghatározhat;

ae) a szellőztető berendezés biztosítsa a helyiség legalább óránként ötszörös 
légcseréjét;
af) a helyiségben nyílt égésterű tűzelőberendezés nem alkalmazható;

ag) szabadba nyíló kapuja legyen;
ah) rendelkeznie kell a jármű gáztartálya ürítésére szolgáló berendezéssel;
ai) a helyiséget - az egyébként előírton túl - el kell látni helyiségenként további egy-egy 
db 12 kg-os töltősúlyú porral oltó tűzoltókészülékkel.
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b) Cseppfolyós gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítását 
végző műhelyre vonatkozó további követelmények:
ba) a padozattól mért 0,15 méter magasságban szerelőállásonként legalább egy-egy db 
egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni. A szellőztetés elszívással 
működjön, az alsó légteret megfelelően átöblítse;
bb) a szerelőakna padozatától mért 0,15 méter magasságban két db egymástól függetlenül 
működő gázérzékelőt kell beépíteni, valamint arról vezérelt aknaszellőztető berendezést kell 
alkalmazni;
bc) a szerelőakna vészszellőztető berendezése legalább óránként ötszörös légcserét 
biztosító elszívásos rendszerű legyen, elszívó nyílásai víztől védetten az aknapadozat 
szintjében kerüljenek elhelyezésre;
bd) a helyiség padlószintje nem lehet a terepszintnél mélyebben;
be) a szerelőállástól mért 5 m távolságon belül nem lehet olyan mélyedés, üreg vagy a 
helyiség szintjénél mélyebb más helyiség bejárata, amelyben a gázüzemanyag összegyűlhet.
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c) Sűrített földgáz üzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre 
vonatkozó további követelmények:

ca) a mennyezet szintjéhez közel, szerelőállásonként legalább egy-egy db egymástól 
függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni;

cb) a szellőztetés befúvással működjön és a felső légteret megfelelően átöblítse.

d) Egyéb gázüzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre 
vonatkozó további követelményeket a b) és c) pontok előírásainak alkalmazásával a 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság határozza meg.
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ONLINEATEX Direktíva
Követelmények a gyártóval
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– 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, 
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Zónabesorolás, 
megfelelő berendezés 

kiválasztása
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betartása
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