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191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérıl 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50. §-ának (12) bekezdése, valamint a Rendırségrıl szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a 
következıket rendeli el: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya a polgári felhasználású robbanóanyagokra és azokkal kapcsolatos egyes 
tevékenységekre, a robbanóanyag-szektorban mőködı vállalkozásokra, valamint hatósági felügyeletére terjed 
ki. 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki 
a) azokra a robbanóanyagokra és lıszerekre, melyeket a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, 

továbbá a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervek birtokolnak, 
b) a polgári célú pirotechnikai termékek felügyeletérıl szóló, külön jogszabályban meghatározott 

pirotechnikai termékekre, 
c) a polgári felhasználású lıszerekre. 
(3) A lıszerek szállításának szabályait külön jogszabály állapítja meg. 

ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 

2. § E rendelet alkalmazásában 
1. forgalmazás: e rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyag gazdasági tevékenység keretében történı 

rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljából, ellenérték fejében vagy anélkül; 
2. forgalomba hozatal: e rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyag elsı alkalommal történı forgalmazása 

az Európai Gazdasági Térség területén; 
3. 
4. honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott és az Európai 

Unió hivatalos lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási 
rendnek megfelelıen nemzeti szabványként közzétettek; 

5. szállítás: a rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyagoknak az Európai Gazdasági Térség területén 
történı országhatárt átlépı mozgatása; 

6. belföldi átadás: robbanóanyagnak a Magyar Köztársaság területén történı bármilyen mozgatása, kivéve 
a telephelyen történı mozgatást; 

7. megszerzés: a rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyagok átvétele, vásárlása; 
8. 
9. robbanóanyagok: a pirotechnikai termékek kivételével azok az anyagok és tárgyak, amelyek a 20/1979. 

(IX. 18.) KPM rendelettel kihirdetett és belföldi alkalmazásra elrendelt Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” melléklete szerinti 1. osztályba tartoznak; 

10. robbanóanyag-szektorban mőködı vállalkozás: üzletszerő gazdasági tevékenység keretében polgári 
robbantási tevékenységet folytató vállalkozás; 

11. tanúsító szervezet: az iparügyekért felelıs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön jogszabály 
elıírásai szerint a robbanóanyag vizsgálatára és tanúsítására kijelölt, az Európai Bizottságnak és a 
tagállamoknak a 93/15/EGK tanácsi irányelv 6. cikke szerint bejelentett szervezet; 

12. EK megfelelıségi nyilatkozat: a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett 
meghatalmazott képviselıje írásbeli nyilatkozata, hogy a robbanóanyag megfelel a jogszabályban elıírt 
biztonsági elıírásoknak; 



13. felelıs személy: a robbanóanyag gyártási, forgalmazási, tárolási, felhasználási, illetve megsemmisítési 
munkák irányítását végzı, külön jogszabályban meghatározott szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezı 
személy. 

Engedélyek 

3. § (1) 
(2) A bányafelügyelet a polgári robbantási tevékenységre, illetve a robbanóanyag-forgalmazásra jogosító 

engedélyt akkor adja ki, ha a kérelmezı a tevékenységhez a jogszabályokban elıírt követelményeket 
biztosította. Az egyes követelmények - különösen e rendelet 10. §-ában írtak - maradéktalan teljesüléséhez 
szükséges feltételeket az engedélyben kell meghatározni. 

4. § (1) 
(2) A robbanóanyagok gyártását - ideértve a robbanóanyag helyszíni kezelését is -, megszerzését, 

tárolását, felhasználását a tevékenység helye szerint illetékes bányakapitányság engedélyezi. 
(3) A robbanóanyagok felhasználására vonatkozó engedélyezési eljárásban mellékelni kell a teljes 

robbantási tervdokumentáció egy példányát. 
(4) 
(5) A robbanóanyag szállítását és belföldi átadását a rendırség egyedileg engedélyezi. Az engedélyt 

szállítás esetén az Országos Rendır-fıkapitányság (a továbbiakban: ORFK), belföldi átadás esetén a 
kérelmezı tevékenysége (telephelye) szerint területileg illetékes megyei (fıvárosi) rendır-fıkapitányság adja 
ki. A robbanóanyag szállítására és belföldi átadására vonatkozó biztonsági szabályokat külön jogszabály 
tartalmazza. 

(6) A robbanóanyag birtokosa a robbanóanyagot csak polgári robbantási tevékenységre, illetve a 
robbanóanyag-forgalmazásra jogosultnak adhatja át. 

5. § 
6. § (1) Robbanóanyag gyártási, forgalmazási, tárolási, felhasználási, illetve megsemmisítési munkát, 

valamint e munkák irányítását nem végezheti az a természetes személy, 
a) aki a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlati feltételekkel nem 

rendelkezik; 
b) akit állam elleni bőncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bőncselekmény (Btk. XI. fejezet), 

személy elleni bőncselekmény [Btk. XII. fejezet I. cím 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. §, III. cím 
174. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §], nemi erkölcs elleni erıszakos bőncselekmény [Btk. XIV. fejezet II. cím 
197-198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], embercsempészés (Btk. 218. §), hivatalos személy elleni 
bőncselekmény (Btk. XV. fejezet V. cím), közveszélyokozás (Btk. 259. §), közérdekő üzem mőködésének 
megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 
261/A. §), légijármő, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármő 
hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal és robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés 
lıfegyverrel vagy lıszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetıleg 
kettıs felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bőnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), visszaélés 
nemzetközi szerzıdés által tiltott fegyverrel (264/C. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), 
visszaélés kábítószer elıállításához használt anyaggal (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos 
bőncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324. § és 326-327. §), fegyveresen elkövetett szökés [Btk. 343. § (2) 
a) pont], fegyverrel elkövetett elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erıszak [Btk. 355. § (2) a) pont] 
elkövetése miatt elítéltek, illetıleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön 
jogszabályban meghatározott bőnügyi nyilvántartásának idıtartamáig, de legalább a jogerıs döntés 
meghozatalát követı három évig; 

c) akit bőncselekmény bőnszervezetben történt elkövetése miatt ítéltek el, illetve akivel szemben 
bőncselekmény bőnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés 
külön jogszabályban meghatározott bőnügyi nyilvántartásának idıtartamáig, de legalább a jogerıs döntés 
meghozatalát követı három évig; 

d) aki ellen a b) és c) pontban meghatározott bőncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
büntetıeljárás folyik, az eljárás jogerıs befejezéséig; 

e) aki ellen polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel, illetıleg lıfegyverrel 
kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, garázdaság, veszélyes fenyegetés szabálysértés elkövetése miatt 
büntetést szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerıre emelkedésétıl 
számított két évig. 

(2) 
7. § 
8. § A polgári robbantási tevékenységek és a robbanóanyag-forgalmazás folytatásával kapcsolatos adatok 

nyilvántartása érdekében az engedélyezı hatóság köteles 



a) az engedélyeket a tevékenység megkezdése elıtt három munkanappal, 
b) az engedélyt visszavonó határozatokat öt munkanapon belül, 

az ORFK-nak, illetve az illetékes megyei (fıvárosi) rendır-fıkapitányságnak elektronikus dokumentum 
formájában megküldeni. 

9. § (1)-(2) 
(3) Az életet, testi épséget, egészséget, a környezet élıvilágát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztetı 

polgári robbantási tevékenység, illetve robbanóanyag forgalmazás megkezdését, folytatását a 
bányafelügyelet megtilthatja, továbbá korlátozhatja, megtilthatja a polgári robbantási tevékenység végzését, a 
robbanóanyag forgalmazás megkezdését, folytatását. 

(4) Az életet, testi épséget, egészséget, a környezet élıvilágát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztetı 
robbanóanyag átadásának megkezdésével, folytatásával kapcsolatban a rendırség intézkedhet, a 
tevékenységet korlátozhatja vagy megtilthatja. 

10. § A polgári robbantási tevékenység, a robbanóanyag forgalmazása, átadása nem veszélyeztetheti 
a) senki életét, testi épségét, egészségét, vagyonát, 
b) a természeti és az épített környezetet. 
11. § A polgári robbantási tevékenység során talált robbanóanyagot haladéktalanul be kell jelenteni a 

bányafelügyeletnek, egyéb tevékenység során talált robbanóanyagot a rendırségnek. 
12. § A polgári robbantási tevékenységre, robbanóanyag forgalmazásra vonatkozó engedély birtokosa 

(engedélyes) az engedély elvesztését a bányafelügyeletnek, a robbanóanyag elvesztését a bányafelügyeletnek 
és a rendırségnek köteles haladéktalanul bejelenteni. 

13. § (1) Az engedélyes halála vagy megszőnése esetén az örökös, illetve a jogutód a halál, illetve a 
megszőnés idıpontját követı nyolc napon belül - jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - az engedélyt az 
azt kiadó hatóságnak köteles leadni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bányafelügyelet kezdeményezésére a rendırség 
intézkedik a robbanóanyag hatósági tárolásáról, vagy amennyiben lehetséges, a helyszínen történı 
zárolásáról. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hatósági tárolás költségeit az örökös, illetve a jogutód köteles 
megtéríteni. 

14. § (1) A rendırség a talált, valamint a tárolt robbanóanyag megsemmisítésérıl haladéktalanul 
gondoskodik, ha a robbanóanyag állapota megköveteli, illetve a jogosult annak elszállításáról, értékesítésérıl 
vagy megsemmisítésérıl a rendırségi tárolás, zárolás megkezdését követı egy éven belül nem gondoskodott. 
A robbanóanyag megsemmisítésekor a hatályos környezetvédelmi rendelkezések érvényesítését biztosítani 
szükséges. 

(2) A robbanóanyag tulajdonosa a rendırség által tárolt vagy zárolt robbanóanyagot arra jogosultnak 
elidegenítheti vagy megsemmisítését kezdeményezheti. 

15. § A bányafelügyelet, illetıleg a rendırség közbiztonságot érintı veszélyhelyzet vagy e rendelet 
hatálya alá tartozó robbanóanyagok jogosulatlan birtoklása vagy használata esetén köteles intézkedni a 
jogosulatlan birtoklás és használat megakadályozására. 

16. § A polgári robbantási tevékenység mőszaki-biztonsági követelményeit külön jogszabály állapítja 
meg. 

A robbanóanyag forgalomba hozatala 

17. § (1) A robbanóanyag akkor hozható forgalomba, illetve forgalmazható, ha az e rendelet által 
megállapított követelményeknek megfelel, és megfelelıségét a 19. § szerinti megfelelıség-értékelési 
eljárásban tanúsítják, továbbá megfelelıségi jelöléssel ellátták. 

(2) Ha a robbanóanyagra több olyan jogszabály is vonatkozik, amely szintén elıírja a megfelelıségi 
jelölés feltüntetését, a megfelelıségi jelölés egyben azt is jelenti, hogy az adott robbanóanyag megfelel 
mindezen jogszabályok elıírásainak. 

(3) A Magyar Köztársaság területén csak olyan robbanóanyag gyártható, forgalmazható, használható fel, 
vagy tárolható, amely a plasztikus robbanóanyagok megjelölésérıl, azok felderítése céljából Montreálban, 
1991. március 1. napján létrehozott Egyezmény kihirdetésérıl szóló 2003. évi LXVI. törvény szerint 
megjelölésre került. 

18. § (1) A robbanóanyagoknak meg kell felelni az 1. számú mellékletben meghatározott rájuk vonatkozó 
alapvetı biztonsági követelményeknek. 

(2) Azokat a robbanóanyagokat, amelyek megfelelnek a vonatkozó honosított harmonizált 
szabványoknak, úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e rendelet követelményeinek. 

(3) 
19. § (1) A robbanóanyagok megfelelıségének tanúsítására alkalmazandó eljárások a következık: 
a) a 2. számú melléklet 1. fejezetének megfelelı típusvizsgálat (B-modul) és a gyártó választása szerint 



- a típusnak való megfelelıség igazolása (C-modul) a 2. számú melléklet 2. fejezete szerint, vagy 
- a gyártásra vonatkozó minıségbiztosítási rendszer (D-modul) a 2. számú melléklet 3. fejezete szerint, 

vagy 
- a termék végellenırzésére vonatkozó minıségbiztosítási rendszer (E-modul) a 2. számú melléklet 4. 

fejezete szerint, vagy 
- a termékek vizsgálata (F-modul) a 2. számú melléklet 5. fejezete szerint, 
b) egyedi vizsgálat (G-modul) a 2. számú melléklet 6. fejezete szerint. 
(2) A vizsgálat és tanúsítás elvégzésére a miniszter csak olyan szervezetet jelölhet ki, amely a kijelölésre 

vonatkozó jogszabályban, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelel. Nem kell 
vizsgálni a 3. számú mellékletben meghatározott követelmények fennállását olyan szervezet esetében, amely 
az erre vonatkozó honosított harmonizált szabványokban leírt értékelési feltételnek megfelel. 

(3) 

Tanúsító szervezetek bejelentése 

19/A. § (1) A miniszter - külön eljárás szerint - bejelenti az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: 
Bizottság) és a többi tagállamnak a vizsgálat és tanúsítás lefolytatására általa kijelölt szervezeteket, e 
szervezetek feladatainak rögzítésével, valamint a Bizottság által elızıleg adott azonosító számaikkal együtt. 

(2) A miniszter visszavonja a bejelentést, ha a szervezet már nem felel meg a külön jogszabályban foglalt 
követelményeknek. A bejelentés visszavonásáról a Bizottságot és a többi tagállamot haladéktalanul értesíteni 
kell. 

20. § (1) A robbanóanyagokat forgalomba hozatal elıtt a 4. számú melléklet szerinti megfelelıségi 
jelöléssel kell ellátni. 

(2) A megfelelıségi jelölést jól láthatóan, könnyen olvashatóan és maradandóan a robbanóanyagon, vagy 
ha ez nem lehetséges, a robbanóanyaghoz rögzített azonosító táblán vagy a csomagoláson kell elhelyezni. Az 
azonosító táblát, illetve a csomagolást úgy kell kialakítani, hogy azt ne lehessen újra felhasználni. 

(3) Tilos a robbanóanyagokon olyan megjelölést vagy feliratot elhelyezni, amelyet harmadik személyek a 
CE megjelölés jelentésével vagy írásképével összetéveszthetnek. Bármely másfajta megjelölés elhelyezhetı 
robbanóanyagokon, amennyiben az nem rontja a CE megjelölés láthatóságát és olvashatóságát. 

21. § (1) Amennyiben a CE megfelelıségi jelöléssel ellátott robbanóanyag a rendeltetésszerő használat 
során veszélyezteti a személyek, állatok vagy anyagi javak biztonságát, a külön jogszabályban meghatározott 
piacfelügyeleti hatóság a robbanóanyagot a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, 
használatát megtiltja. Errıl haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, megjelölve az intézkedés okát és 
különösen azt, hogy a nem megfelelıség oka: 

a) az 1. számú mellékletben meghatározott alapvetı biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek 
való nem megfelelés; 

b) a honosított harmonizált szabványok nem megfelelı alkalmazása; 
c) a honosított harmonizált szabványok hiányosságai. 
(2) Amennyiben egy nem megfelelı robbanóanyag CE jelöléssel van ellátva, a piacfelügyeleti hatóság 

megteszi a külön jogszabályban meghatározott intézkedéseket a jelölés elhelyezıje ellen, és errıl tájékoztatja 
a Bizottságot valamint a többi tagállam piacfelügyeleti hatóságát. 

Szabványok és mőszaki elıírások állandó bizottsága 

21/A. § Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a honosított harmonizált szabványok nem 
felelnek meg teljes mértékben az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek, 
köteles az ügyet megindokolva a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerint létrehozott 
állandó bizottság elé terjeszteni. 

A gyártóhely, tárolóhely (létesítmény) ırzése, védelme 

22. § (1) A létesítményt olyan biztonsági rendszerrel kell ellátni, amely megakadályozza a létesítmény 
területére történı illetéktelen behatolást. Ennek érdekében a létesítményt megerısített kerítéssel kell 
körülvenni, indokolt esetben azt jelzırendszerrel kell felszerelni. A létesítmény területén jelzı- és 
riasztórendszer kialakításáról és annak folyamatos karbantartásáról a létesítmény vezetıje köteles 
gondoskodni. 

(2) A biztonsági rendszernek az illetéktelen behatolást, illetve jelenlétet, a behatolás helyét, a rongálást 
vagy mőködıképtelenséget megbízhatóan kell jeleznie. 



(3) A létesítmény vezetıje távbeszélı vagy hordozható rádió adó-vevı vagy ipari televízió vagy fény- és 
hangjelzı rendszer alkalmazását köteles biztosítani. 

(4) Ha a létesítményben fegyveres biztonsági ırség mőködik, akkor a létesítményben állandó 
hírkapcsolatot kell fenntartani a létesítmény területén szolgálatot teljesítı ırség tagjai és az azok ügyeleti 
helyiségében tartózkodó személyzet között. 

(5) A létesítmény helyiségeinek behatolásra alkalmas külsı nyílászáró szerkezeteit biztonsági zárral, 
ráccsal, riasztóberendezéssel kell ellátni. 

A robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának felügyeletére vonatkozó 
elıírások 

23. § A szállítási engedély iránti kérelemnek, illetve a belföldi átadási engedély iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell 

a) a robbanóanyag szállításában közremőködık természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, 
lakóhelyét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén az annak azonosításához 
szükséges adatokat, különösen megnevezését, székhelyének pontos címét; 

b) a szállítandó robbanóanyag kereskedelmi megnevezését, a különféle típusok számát és mennyiségét; 
c) a robbanóanyag teljes leírását, az azonosítást szolgáló adatokat, ideértve az azonosítási számát is (UN 

szám); 
d) azon adatokat, amelyek a forgalomba hozatalra, illetve a robbanóanyag kezelésére vonatkozó 

követelmények betartásához szükségesek; 
e) a szállítási módot és útvonalat; 
f) az indulás és az érkezés tervezett idıpontját; 
g) a címet, ahová a robbanóanyagot küldik vagy szállítják; 
h) az országhatáron történı belépés és a kilépés helyének pontos megjelölését. 
23/A. § (1) A belföldi átadási engedély iránti kérelemhez csatolni kell a robbanóanyag átadójának arra 

vonatkozó igazolását, hogy jogosult polgári robbantási tevékenység végzésére, vagy polgári robbanóanyag 
forgalmazására. 

(2) A belföldi átadási engedély iránti kérelemben nem kell megjelölni a 23. § (1) bekezdésének h) 
pontjában foglaltakat. 

(3) A belföldi átadási engedély a kiállítástól számított egy évig terjedı hatállyal állítható ki. 
(4) 
23/B. § (1) A robbanóanyag szállításához a szállítmány címzettjének vagy a szállítási engedély 

kérelmezıjének kell beszereznie a fogadó állam hatóságának engedélyét. 
(2) A robbanóanyag több állam területén történı átszállításához a szállításért felelısnek kell beszereznie 

az érintett államok hatóságainak szállítási engedélyét. 
(3) E rendelet 5. számú melléklete szerinti okmánymintát a robbanóanyagok szállítása esetén alkalmazni 

kell azzal, hogy ez nem érinti a külön jogszabályok szerinti engedélyezési eljárást. 
(4) E rendelet 5. számú melléklete szerinti okmányminta az Európai Gazdasági Térségrıl szóló 

megállapodásban részes államokon kívüli államok tekintetében is alkalmazható. 
(5) A szállítási engedély a kiállítását követı három hónapig hatályos. 
(6) A szállítás, illetve a részszállítások lebonyolításáról az engedéllyel rendelkezı három munkanapon 

belül köteles értesíteni az engedélyt kiállító hatóságot. 
23/C. § A belföldi átadási engedélyt és a szállítási engedélyt az ellenırzésére jogosult hatóság 

felszólítására be kell mutatni. A belföldi átadási engedélyt és a szállítási engedélyt a címzetthez történı 
megérkezésig a robbanóanyaggal együtt kell szállítani. 

A robbanóanyagok nyilvántartása 

24. § (1) A robbanóanyag-szektorban mőködı vállalkozások a birtokukban lévı robbanóanyagokról 
naprakész terméknyilvántartást kötelesek vezetni, és azt - a tevékenység befejezése esetén is - a nyilvántartás 
felvételétıl számított öt évig megırizni. 

(2) A nyilvántartásnak ki kell terjednie a robbanóanyag felhasználására, szállítására, valamint belföldi 
átadására is. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást a bányafelügyelet és a rendırség ellenırzi. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 



25. § (1) Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba. 
(2) 
(3) 
26. § 
27. § (1) E rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére 

vonatkozó rendelkezések harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 93/15/EGK tanácsi irányelvének való 
megfelelést szolgálja, az irányelv 10-11. cikke kivételével. 

(2) E rendelet a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmányáról szóló, 2004. április 15-i 
2004/388/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

1. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez 

Alapvetı biztonsági követelmények 

I. Általános követelmények 

1. Minden robbanóanyagot úgy kell tervezni, gyártani és szállítani, hogy a lehetı legkisebb kockázatot 
jelentse az emberi életre és egészségre, és a szokásos elıre látható feltételek között megelızze a 
vagyontárgyak és a környezet károsodását, figyelemmel az üzembiztonsági követelményekre és a technikai 
színvonalra. 

2. Minden robbanóanyagnak meg kell felelnie a gyártó által a lehetı legnagyobb biztonság és 
megbízhatóság elérése érdekében meghatározott teljesítményi jellemzıknek. 

3. Minden robbanóanyagot úgy kell tervezni és gyártani, hogy a megfelelı technológia alkalmazásával a 
lehetı legkörnyezetkímélıbb módon legyen megsemmisíthetı. 

II. Speciális követelmények 

1. Legalább a következı információkat és tulajdonságokat kell - amennyiben lehetséges - figyelembe 
venni vagy megvizsgálni. Minden robbanóanyagot valósághő körülmények között kell vizsgálni. 
Amennyiben ez laboratóriumban nem lehetséges, a vizsgálatot olyan körülmények között kell végrehajtani 
amilyenek között használni fogják. 

a) A kialakítást és a jellemzı tulajdonságokat, ideértve a kémiai összetételt, a homogenitást, továbbá adott 
esetben a méreteket és a szemcsenagyság-megoszlást. 

b) A robbanóanyag fizikai és kémiai stabilitását, minden olyan környezeti feltétel mellett, amelynek a 
robbanóanyag ki lehet téve. 

c) Az ütéssel, rázással és dörzsöléssel szembeni érzékenységet. 
d) Az összetevık összeférhetıségét, figyelemmel azok fizikai és kémiai stabilitására. 
e) A robbanóanyag kémiai tisztaságát. 
f) A vízálló képességet, ha a robbanóanyagot nedves vagy vizes környezetben való felhasználásra 

tervezték, és ha a robbanóanyag üzembiztonságát a víz károsan befolyásolhatja. 
g) A magas és alacsony hımérséklettel szembeni ellenálló képességet, ha a tárolás és a felhasználás ilyen 

hımérsékleteken történik, és ha a robbanóanyag üzembiztonságát vagy mőködıképességét egyik 
összetevıjének vagy az egész robbanóanyagnak a túlhőlése vagy túlhevülése károsan befolyásolja. 

h) A robbanóanyag veszélyes környezetben való használatra való alkalmasságát (pl. gáz-, gız-, 
porrobbanás veszély, magas nyomás, hımérséklet), ha ilyen környezetben is felhasználják. 

i) A korai vagy nem szándékolt gyújtás vagy indítás elleni biztonságot. 
j) A robbanóanyag helyes elhelyezésének, töltésének és kifogástalan mőködésének módját elıírásszerő 

felhasználás esetén. 
k) Megfelelı kezelési utasításokat, és - ha szükséges - a biztonságos kezelésre, tárolásra, felhasználásra és 

megsemmisítésre vonatkozó jelöléseket magyar nyelven is. 
l) A robbanóanyagnak, csomagolásának vagy egyéb tartozékának a káros elváltozások elleni ellenálló 

képessége a tárolás alatt a gyártó által megadott felhasználhatósági határidın belül. 
m) A robbanóanyag megbízható és biztonságos mőködéséhez szükséges összes eszköz és kellék 

jellemzıit. 
2. A robbanóanyagok különbözı csoportjainak legalább a következı feltételeket kell kielégíteniük. 
A) Robbanóanyagok (vegyületek és keverékek) 



a) A robbanóanyagnak az alkalmazandó indítási móddal biztonságosan és megbízhatóan indíthatónak kell 
lennie, és teljes egészében fel kell robbannia vagy ha szükséges deflagrálnia kell. Különösen fekete lıpor 
esetén kell a deflagrációs viselkedésre figyelemmel az indítási teljesítményt meghatározni. 

b) Töltényezett robbanóanyag esetén a detonációnak biztonságosan és megbízhatóan végig kell futnia a 
tölteteken. 

c) A föld alatti alkalmazásra gyártott robbanóanyagok robbanásakor szénmonoxid, nitrózus- és egyéb 
gázok, porok vagy lebegıképes szilárd részecskék csak olyan mennyiségben szabadulhatnak fel, amelyek az 
adott üzemi körülmények között nem okoznak egészségkárosodást. 

B) Robbanózsinórok, biztonsági és egyéb gyújtózsinórok 
a) A robbanózsinórok, a biztonsági és egyéb gyújtózsinórok burkolatának megfelelı mechanikai 

szilárdsággal kell rendelkeznie, és a szokásos mechanikai igénybevételek esetén biztosítania kell a 
robbanóanyag-töltet megfelelı védelmét. 

b) A lıportartalmú gyújtózsinór égési idejére vonatkozó jellemzıket meg kell adni, és megbízhatóan 
tartani kell. 

c) A robbanózsinórok megbízhatóan indíthatóak legyenek, továbbá elegendı gyújtási energiával 
rendelkezzenek, és még különös környezeti viszonyok melletti tárolás után is elégítsék ki a követelményeket. 

C) Robbanógyutacsok és robbanáskésleltetık 
a) A robbanógyutacsoknak és a robbanáskésleltetıknek minden elıre látható felhasználási körülmény 

között megbízhatóan kell indítaniuk azt a robbanóanyagot, amelynek indításához tervezték ıket. 
b) A robbanáskésleltetık megbízhatóan legyenek indíthatóak. 
c) Az indítási képességet a nedvesség nem befolyásolhatja. 
d) Az idızített gyutacsok késleltetési fokozatainak annyira egyformáknak kell lenniük, hogy az egymás 

melletti fokozatok átfedésének valószínősége elhanyagolható legyen. 
e) A villamos gyutacsok villamos jellemzıit (indítást nem okozó áramerısség, ellenállás stb.) a 

csomagoláson fel kell tüntetni. 
f) A villamos gyutacsok vezetékeinek a felhasználás körülményeinek megfelelı szigeteléssel és 

mechanikai szilárdsággal kell rendelkezniük, beleértve a gyutacshoz való rögzítést is. 
D) Por alakú és szilárd rakétahajtó anyagok 
a) Ezek az anyagok elıírásszerő használat esetén nem robbanhatnak fel. 
b) Szükség esetén a hajtóanyagokat (pl. a nitrocellulózbázisúakat) fizikai vagy kémiai bomlás ellen 

stabilizálni kell. 
c) A préselt vagy öntött szilárd rakétahajtó anyagok nem tartalmazhatnak semmiféle, a mőködést 

veszélyesen befolyásoló repedést vagy gázbuborékot. 

2. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez 

1. B-MODUL: EK-típusvizsgálat 

1. Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, amikor a tanúsító szervezet megvizsgáltatja és tanúsítja, 
hogy a bemutatott mintának megfelelı termék e rendelet vonatkozó követelményeit kielégíti. 

2. Az EK-típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett 
meghatalmazott képviselıje nyújthatja be az általa választott tanúsító szervezetnél. 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 
- a gyártó nevét és címét, illetve, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselı nyújtotta be, az ı nevét és 

címét is, 
- írásos nyilatkozatot arról, hogy ugyanezt a kérelmet másik tanúsító szervezethez nem nyújtották be, 
- a 3. pontban leírt mőszaki dokumentációt. 
A kérelmezınek a tanúsító szervezet részére át kell adnia a gyártani tervezett termék egy mintadarabját (a 

továbbiakban: a típusminta). További típusmintákat is kérhet a tanúsító szervezet, ha ezek a vizsgálatok 
elvégzéséhez szükségesek. 

3. A mőszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e 
e rendelet követelményeinek. Az értékeléshez szükséges mértékben ki kell terjednie a tervezésre, a gyártásra, 
valamint a mőködés módjára, és tartalmaznia kell a következıket olyan részletességgel, ami az értékeléshez 
szükséges: 

- a típus általános leírását, 
- az alkatrészek, szerelési egységek és kapcsolási áramkörök stb. terveit és gyártási dokumentációját, 
- leírásokat és magyarázatokat, amelyek a rajzok, a tervek, valamint a termék mőködési módjának a 

megértéséhez szükségesek, 



- a hivatkozott, egészében vagy részben alkalmazott honosított harmonizált szabványok jegyzékét, 
továbbá az e rendelet alapvetı követelményeinek teljesítését szolgáló megoldások leírását, ha az elıbbiekben 
hivatkozott valamely szabványt nem alkalmazták, 

- számítások, az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeit, 
- a vizsgálati jelentést. 
4. A tanúsító szervezet 
4.1. Megvizsgáltatja a mőszaki dokumentációt; felülvizsgáltatja, hogy a típusmintát a mőszaki 

dokumentációnak megfelelıen gyártották-e, és megállapíttatja, hogy mely alkatrészeket tervezték meg a 
honosított harmonizált szabványok vonatkozó elıírásaival összhangban és melyeket e szabványok vonatkozó 
elıírásainak figyelmen kívül hagyásával. 

4.2. Ha a honosított harmonizált szabványokat nem alkalmazták, elvégezteti a megfelelı vizsgálatokat és 
a szükséges ellenırzéseket annak megállapítására, hogy a gyártó által választott megoldások e rendelet 
alapvetı követelményeit kielégítik-e. 

4.3. Elvégezteti a megfelelı vizsgálatokat és a szükséges ellenırzéseket annak megállapítására, hogy a 
vonatkozó honosított harmonizált szabványokat helyesen alkalmazták-e, és a gyártó elkötelezett-e ezek 
érvényesítésére. 

4.4. Egyezteti a kérelmezıvel azt a helyszínt, ahol a szükséges vizsgálatokat és ellenırzéseket elvégzik. 
5. Ha a típusminta kielégíti e rendelet követelményeit, a kérelmezı részére a tanúsító szervezet kiadja a 

típus megfelelıségérıl szóló tanúsítványt. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat 
eredményét, a tanúsítvány érvényességének esetleges feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához 
szükséges adatokat. 

A lényeges mőszaki dokumentumok listáját mellékelni kell a tanúsítványhoz, amelynek egy másolati 
példányát a tanúsító szervezetnél kell megırizni. 

Ha a tanúsító szervezet elutasítja a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett 
meghatalmazott képviselıjének a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítvány kiadására vonatkozó kérelmét, az 
elutasítást részletesen meg kell indokolnia. 

A fellebbezés lehetıségét biztosítani kell. 
6. Az a kérelmezı, aki a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítvány mőszaki dokumentációjával 

rendelkezik, köteles a tanúsító szervezetet tájékoztatni az engedélyezett termék minden engedélyköteles 
módosításáról, továbbá az olyan módosításokról, amelyek az alapvetı követelményeknek vagy a termék 
használatára elıírt feltételeknek való megfelelıséget befolyásolhatják. Ezt a módosítási engedélyt a típus 
megfelelıségérıl szóló eredeti tanúsítvány kiegészítéseként kell kiadni. 

7. A tanúsító szervezet a megfelelı adatok közlésével köteles a többi tanúsító szervezetet tájékoztatni az 
általa kiadott vagy visszavont EK típus-megfelelıségi tanúsítványokról és módosításokról. 

8. A többi tanúsító szervezet megkaphatja a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítvány és a kiegészítéseik 
másolatát. Biztosítani kell, hogy a tanúsítványok mellékletei a többi tanúsító szervezet rendelkezésére 
álljanak. 

9. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselıjének az utolsó 
termék elıállításának idıpontjától számított legalább 10 évig meg kell ıriznie a mőszaki dokumentációval 
együtt a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítványt és kiegészítései másolatát. 

2. C-MODUL: A típusnak való megfelelés 

1. Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, ahogyan a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben 
letelepedett meghatalmazott képviselıje biztosítja, és nyilatkozatával megerısíti, hogy a gyártott 
robbanóanyag azonos a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet 
vonatkozó követelményeit. A gyártó köteles minden robbanóanyagon a „CE” megfelelıség jelölést 
elhelyezni, és az EK megfelelıségi nyilatkozatot kiadni. 

2. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie, hogy a gyártási eljárás biztosítsa a gyártott 
terméknek a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítványban leírt típussal való azonosságát, és e rendelet 
követelményeinek való megfelelését. 

3. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselıje köteles a 
termék utolsó gyártásának idıpontjától számított legalább 10 évig megırizni az EK megfelelıségi 
nyilatkozat egy másolatát. 

4. A tanúsító szervezet a maga által választott idıközönként szúrópróbaszerő termékvizsgálatot végez 
vagy végeztet. A tanúsító szervezet a kész gyártmányok közül a helyszínen kivett megfelelı mintát 
vizsgáltatja. A vizsgálatot a honosított harmonizált szabványokban meghatározott vagy ezekkel egyenértékő 
vizsgálati eljárás szerint kell végezni annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e az érintett irányelvek 
követelményeinek. Ha egy vagy több vizsgált termék nem felel meg a követelményeknek, a tanúsító 
szervezetnek meg kell tennie a megfelelı intézkedéseket. 



A tanúsító szervezet felelısségére a gyártónak fel kell tüntetnie a tanúsító szervezet azonosító jelét és a 
tanúsítvány számát a termékeken. 

3. D-MODUL: A gyártás minıségbiztosítása 

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, ahogyan a gyártó, aki a 2. pont szerinti felelısséget viseli, biztosítja, 
és nyilatkozatával megerısíti, hogy a gyártott robbanóanyag azonos a típus megfelelıségérıl szóló 
tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit. 

A gyártó köteles minden robbanóanyagon a „CE” megfelelıségi jelölést elhelyezni és az EK 
megfelelıségi nyilatkozatot kiadni. A „CE” megfelelıségi jelölés mellé a tanúsító szervezetnek a jelét is fel 
kell tüntetni. 

2. A gyártónak a 3. pont szerinti jóváhagyott és a 4. pont szerinti felügyelet alatt álló minıségbiztosítási 
rendszert kell mőködtetnie a gyártásra, a végellenırzésre és a vizsgálatra. 

3. Minıségbiztosítási rendszer 
3.1. A gyártónak kérelmet kell benyújtania az általa választott tanúsító szervezethez az adott 

robbanóanyagra vonatkozó minıségbiztosítási rendszere értékelésére. 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
- a gyártandó robbanóanyag besorolására vonatkozó minden lényeges információt, 
- a minıségbiztosítási rendszer dokumentációját, 
- a jóváhagyott típus mőszaki dokumentációját és a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítvány egy 

másolatát. 
3.2. A minıségbiztosítási rendszernek biztosítania kell a robbanóanyagnak a típus megfelelıségérıl szóló 

tanúsítványban leírt típussal való azonosságát, továbbá ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való 
megfelelıségét. 

A gyártó által figyelembe vett minden alapvetı követelményt és elıírást rendszerezett és szabályozott 
írásos intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell összeállítani. A minıségbiztosítási rendszer 
dokumentumainak - a minıségbiztosítási programoknak, terveknek, kézikönyveknek és feljegyzéseknek - 
egységes dokumentációt kell képezniük. 

A dokumentációnak tartalmaznia kell: 
- a minıségcélokat, valamint a szervezeti felépítést és a vezetıknek a robbanóanyag minıségével 

kapcsolatos hatásköreit és illetékességeit, 
- a gyártási eljárásokat, a minıség-ellenırzési és minıségbiztosítási módszereket és más rendszeres 

intézkedéseket, 
- a gyártást megelızı, a gyártás során és után elvégzendı ellenırzéseket és vizsgálatokat, valamint ezek 

gyakoriságát, 
- a minıségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenırzési jegyzıkönyvek, a vizsgálatokra és a 

hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minısítésére vonatkozó jelentések, 
- azt az eszközt, amellyel a robbanóanyag tervezett minıségének elérését és a minıségbiztosítási rendszer 

hatásos mőködését felügyelet alatt lehet tartani. 
3.3. A tanúsító szervezetnek a minıségbiztosítási rendszer értékelésével meg kell állapítania, hogy az 

megfelel-e a 3.2. pontban meghatározott követelményeknek. Nem kell vizsgálni a 3.2. pontban 
meghatározott követelmények fennállását olyan esetben, amikor a megfelelı minıségbiztosítási rendszer az 
erre vonatkozó honosított harmonizált szabványban leírt követelményeknek megfelel. Az értékelést végzı 
csoportban legalább egy, az adott gyártástechnológia értékeléséhez kellı gyakorlattal rendelkezı 
szakembernek kell lennie. Az értékelési eljárásnak a gyártási helyszíneken végzett helyszíni szemlét is 
magában kell foglalnia. 

A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is 
tartalmaznia kell. 

3.4. A gyártó köteles a jóváhagyott minıségügyi rendszer által elıírt kötelezettségeket teljesíteni, és a 
rendszer folyamatos, szakszerő és hatékony mőködésérıl gondoskodni. 

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselıje köteles 
tájékoztatni a minıségügyi rendszert jóváhagyó tanúsító szervezetet minden, a minıségügyi rendszert érintı 
tervezett változtatásról. 

A tanúsító szervezet megvizsgálja a tervezett változtatásokat, és dönt arról, hogy a minıségügyi rendszer 
a tervezett változtatásokkal is kielégíti-e még a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket vagy új értékelés 
szükséges. 

A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is 
tartalmaznia kell. 

4. A tanúsító szervezet felelısségével végzett felügyelet 



4.1. A felügyeletnek biztosítania kell, hogy a gyártó minden vonatkozásban teljesítse a jóváhagyott 
minıségügyi rendszerbıl fakadó kötelezettségeit. 

4.2. A gyártónak lehetıvé kell tennie, hogy a tanúsító szervezet - ellenırzési célokból - bejusson a gyártás, 
az átvétel, az ellenırzés, a vizsgálat és a tárolás létesítményeibe, továbbá rendelkezésére kell bocsátani 
minden szükséges dokumentumot, különösen a következıket: 

- a minıségügyi rendszer dokumentációját, 
- a minıségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenırzési jegyzıkönyvek, a vizsgálatokra és a 

hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minısítésére vonatkozó jelentések. 
4.3. A tanúsító szervezetnek rendszeres utóvizsgálatok végzésével biztosítania kell, hogy a gyártó 

fenntartsa és mőködtesse a minıségbiztosítási rendszert. Az utóvizsgálatokról készített jelentést át kell adni a 
gyártónak. 

4.4. A tanúsító szervezet ezen kívül váratlan ellenırzéseket is tehet a gyártónál. Az ilyen ellenırzések 
alkalmával a tanúsító szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minıségbiztosítási 
rendszer szabályszerő mőködésének ellenırzésére. A tanúsító szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja az 
ellenırzésrıl készített jegyzıkönyvet és - ha vizsgálatot is végzett - a vizsgálati jegyzıkönyvet. 

5. A gyártó köteles a nemzeti hatóságoknak való bemutatás céljából a termék utolsó gyártásának 
idıpontjától számított 10 évig megırizni a következı dokumentumokat: 

- a 3.1. pont második gondolatjeles bekezdése szerinti dokumentációt, 
- a 3.4. pont második bekezdés szerinti, korszerősítés miatti módosítások dokumentumait, 
- a tanúsító szervezetnek a 3.4. pont negyedik bekezdés, a 4.3. és 4.4. pont szerinti döntéseit és 

jegyzıkönyveit. 
6. A tanúsító szervezetnek a vonatkozó adatok közlésével tájékoztatnia kell a többi tanúsító szervezetet a 

jóváhagyott és a visszavont minıségbiztosítási rendszerekrıl. 

4. E-MODUL: A termék minıségbiztosítása 

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, ahogyan a gyártó, aki a 2. pont szerinti felelısséget viseli, biztosítja és 
nyilatkozatával megerısíti, hogy a gyártott robbanóanyag azonos a típus megfelelıségérıl szóló 
tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit. A gyártó köteles minden 
robbanóanyagon a „CE” megfelelıségi jelölést elhelyezni és az EK megfelelıségi nyilatkozatot kiadni. A 
„CE” megfelelıségi jelölés mellé a tanúsító szervezet jelét is fel kell tüntetni. 

2. A gyártónak az adott robbanóanyagra a 3. pont szerinti jóváhagyott és a 4. pont szerinti felügyelet alatt 
álló, a végellenırzésre és vizsgálatra vonatkozó minıségbiztosítási rendszert kell fenntartania. 

3. Minıségbiztosítási rendszer 
3.1. A gyártónak kérelmet kell benyújtania az általa választott tanúsító szervezethez az adott 

robbanóanyagra vonatkozó minıségbiztosítási rendszere értékelésére. 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
- a gyártandó robbanóanyag besorolására vonatkozó minden lényeges információt, 
- a minıségbiztosítási rendszer dokumentációját, 
- az engedélyezett típus mőszaki dokumentációját és a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítvány másolatát. 
3.2. A minıségbiztosítási rendszer keretében minden robbanóanyagot vizsgálni kell. A vizsgálatokat a 

honosított harmonizált szabványokban leírt vagy ezekkel egyenértékő vizsgálati eljárás szerint kell elvégezni 
annak megállapítására, hogy a robbanóanyag megfelel-e ezen rendelet vonatkozó követelményeinek. A 
gyártó által figyelembe vett minden alapvetı követelményt és elıírást rendszerezett és szabályozott írásos 
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell összeállítani. A minıségbiztosítási rendszer 
dokumentumainak - a minıségbiztosítási programoknak, terveknek, kézikönyveknek és feljegyzéseknek - 
egységes dokumentációt kell képezniük. 

A dokumentációnak tartalmaznia kell: 
- a minıségcélokat, valamint a szervezeti felépítést és a vezetıknek a robbanóanyag minıségével 

kapcsolatos hatásköreit és illetékességeit, 
- a gyártás utáni ellenırzéseket és vizsgálatokat, 
- azt az eszközt, amellyel a minıségbiztosítási rendszer hatásos mőködését felügyelet alatt lehet tartani, 
- a minıségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenırzési jegyzıkönyvek, a vizsgálatokra és a 

hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minısítésére vonatkozó jelentések. 
3.3. A tanúsító szervezetnek a minıségbiztosítási rendszer értékelésével meg kell állapítania, hogy az 

kielégíti-e a 3.2. pontban megnevezett követelményeket. Nem kell vizsgálni a 3.2. pontban meghatározott 
követelmények fennállását olyan esetben, amikor a megfelelı minıségbiztosítási rendszer az erre vonatkozó 
harmonizált honosított szabványban leírt követelményeknek megfelel. Az értékelést végzı csoportban 
legalább egy, az adott gyártástechnológia értékeléséhez kellı gyakorlattal rendelkezı szakembernek kell 
lennie. Az értékelési eljárásnak a gyártási helyszíneken végzett helyszíni szemlét is magában kell foglalnia. 



A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is 
tartalmaznia kell. 

3.4. A gyártó köteles a jóváhagyott minıségügyi rendszer által elıírt kötelezettségeket teljesíteni, és a 
rendszer folyamatos, szakszerő és hatékony mőködésérıl gondoskodni. 

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselıje köteles 
tájékoztatni a minıségügyi rendszert jóváhagyó tanúsító szervezet minden, a minıségügyi rendszert érintı 
tervezett változtatásról. 

A tanúsító szervezet megvizsgálja a tervezett változtatásokat és dönt arról, hogy a minıségügyi rendszer a 
tervezett változtatásokkal is kielégíti-e még a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket, vagy új értékelés 
szükséges. 

A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is 
tartalmaznia kell. 

4. A tanúsító szervezet felelısségével végzett felügyelet 
4.1. A felügyeletnek biztosítania kell, hogy a gyártó minden vonatkozásban teljesíti a jóváhagyott 

minıségügyi rendszerbıl fakadó kötelezettségeit. 
4.2. A gyártónak lehetıvé kell tennie, hogy a tanúsító szervezet - ellenırzési célokból - bejusson az 

átvétel, az ellenırzés, vizsgálat és a tárolás létesítményeibe, továbbá rendelkezésére kell bocsátani minden 
szükséges dokumentumot, különösen a következıket: 

- a minıségügyi rendszer dokumentációját, 
- a mőszaki dokumentációt, 
- a minıségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenırzési jegyzıkönyvek, a vizsgálatokra és a 

hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minısítésére vonatkozó jelentések. 
4.3. A tanúsító szervezetnek rendszeres utóvizsgálatok végzésével kell biztosítania, hogy a gyártó 

fenntartsa és mőködtesse a minıségbiztosítási rendszert. Az utóvizsgálatokról készített jelentést át kell adni a 
gyártónak. 

4.4. A tanúsító szervezet ezen kívül váratlan ellenırzéseket is tehet a gyártónál. Az ilyen ellenırzések 
alkalmával a tanúsító szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minıségbiztosítási 
rendszer szabályszerő mőködésének ellenırzésére. A tanúsító szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja az 
ellenırzésrıl készített jegyzıkönyvet és - ha vizsgálatot is végzett - a vizsgálati jegyzıkönyvet. 

5. A gyártó köteles a tanúsító szervezetnek bemutatás céljából a termék utolsó gyártásának idıpontjától 
számított 10 évig megırizni: 

- a 3.1. pont második gondolatjeles bekezdése szerinti dokumentációt, 
- a 3.4. pont második bekezdés szerinti, korszerősítés miatti módosítások dokumentumait, 
- a tanúsító szervezetnek a 3.4. pont utolsó bekezdés, a 4.3. és 4.4. pont szerinti döntéseit és 

jegyzıkönyveit. 
6. A tanúsító szervezetnek a vonatkozó adatok közlésével tájékoztatnia kell a többi tanúsító szervezetet a 

jóváhagyott és a visszavont minıségbiztosítási rendszerrıl. 

5. F-MODUL: A termék vizsgálata 

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett 
meghatalmazott képviselıje biztosítja, és kiadott nyilatkozatával megerısíti, hogy a 3. pontnak megfelelı 
robbanóanyag azonos a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet 
vonatkozó követelményeit. 

2. A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás biztosítsa a 
robbanóanyag azonosságát a típus megfelelıségérıl szóló tanúsítványban leírt típussal és megfeleljen e 
rendelet vonatkozó követelményeinek. Minden robbanóanyag-terméken el kell helyezni a „CE” 
megfelelıségi jelölést, és ki kell adni az EK megfelelıségi nyilatkozatot. 

3. A tanúsító szervezet minden egyes robbanóanyag-termékre kiterjedı ellenırzéssel és próbával elvégzi a 
4. pont szerinti vizsgálatokat annak megállapítása céljából, hogy a robbanóanyag megfelel-e e rendelet 
vonatkozó követelményeinek. 

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselıje a robbanóanyag 
utolsó gyártásának idıpontjától számított legalább 10 évig megırzi az EK megfelelıségi nyilatkozat 
másolatát. 

4. A robbanóanyag-termékek mindendarabos ellenırzése és próbája 
4.1. Minden robbanóanyag-terméket egyenként meg kell vizsgálni a honosított harmonizált 

szabványokban leírt vagy azokkal egyenértékő vizsgálati eljárások szerint, hogy a típus megfelelıségérıl 
szóló tanúsítványban leírt típussal való azonossága és ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való 
megfelelısége megállapítható legyen. 



4.2. A tanúsító szervezetnek saját jelét el kell helyeznie, illetve el kell helyeztetnie minden egyes 
jóváhagyott robbanóanyag-terméken, és ki kell adnia az EK megfelelıségi tanúsítványt az elvégzett 
vizsgálatok alapján. 

4.3. A gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselıjének kell 
gondoskodnia arról, hogy a tanúsító szervezet EK megfelelıségi tanúsítványát kérésre bármikor be tudja 
mutatni. 

6. G-MODUL: A termék egyedi vizsgálata 

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó biztosítja, és kiadott nyilatkozatával megerısíti, 
hogy a 2. pont szerint tanúsított robbanóanyag kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit. A gyártó 
köteles a robbanóanyagon a „CE” megfelelıségi jelölést elhelyezni, és az EK megfelelıségi nyilatkozatot 
kiállítani. 

2. A tanúsító szervezetnek vizsgálnia kell a robbanóanyagot a 2. § 5. pontjában hivatkozott szabványok 
vizsgálati eljárásai szerint vagy azzal egyenértékő vizsgálatokkal annak megállapítására, hogy megfelel-e e 
rendelet vonatkozó követelményeinek. 

A tanúsító szervezetnek saját jelét el kell helyeznie, illetve el kell helyeztetnie minden egyes jóváhagyott 
robbanóanyag-terméken, és ki kell adnia az EK megfelelıségi tanúsítványt az elvégzett vizsgálatok alapján. 

3. A mőszaki dokumentáció célja, hogy lehetıvé tegye e rendelet követelményeinek való megfelelés 
értékelését, továbbá a robbanóanyag koncepciójának, elıállításának és mőködésének megértetését. 

A mőszaki dokumentációnak tartalmaznia kell: 
- a termék típusának általános leírását, 
- az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. terveit, gyártási rajzait és terveit, 
- azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek az említett rajzok és tervek, továbbá a mőködés 

módjának megértéséhez szükségesek, 
- a hivatkozott azon honosított harmonizált szabványok felsorolását, amelyeket teljes egészében vagy 

részben figyelembe vettek, továbbá az alapvetı követelmények teljesítéséhez választott megoldások leírását, 
- a tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit, 
- a vizsgálati jegyzıkönyveket. 

3. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez 

A tanúsító szervezetek kijelölésénél figyelembe veendı minimális követelmények 

1. A szervezet, annak vezetıje és a vizsgálatok végzésére megbízott személyzet nem lehet sem a vizsgált 
robbanóanyag tervezıje, gyártója, forgalmazója vagy felhasználója, sem egy ilyen személy megbízottja. Nem 
vehetnek részt sem közvetlenül, sem megbízottként ezeknek a robbanóanyagoknak a tervezésében, 
elıállításában, forgalomba hozatalában vagy felhasználásában. Ez azonban nem zárhatja ki a gyártó és a 
tanúsító szervezet közötti mőszaki információk cseréjének lehetıségét. 

2. A szervezetnek és a vizsgálatot végzı személyzetnek a vizsgálatokat a legmagasabb fokú szakmai 
önállósággal és a legnagyobb mőszaki szakértelemmel, továbbá minden - a véleményének kialakítását vagy a 
vizsgálat eredményét befolyásoló, elsısorban anyagi - ráhatástól függetlenül kell végeznie. Különösen azon 
személyek vagy csoportok befolyásolását kell elkerülni, akik érdekeit a vizsgálat eredménye érinti. 

3. A szervezet rendelkezzen olyan személyzettel és eszközökkel, amelyek a vizsgálatokkal összefüggı 
mőszaki és adminisztratív feladatok ellátásához szükségesek. Ezen túl legyen lehetısége a rendkívüli 
vizsgálatokhoz szükséges eszközökhöz való hozzáférésre. 

4. A vizsgálatok elvégzésével olyan személyeket kell megbízni, akik rendelkeznek: 
- a megfelelı mőszaki és szakmai képzettséggel, 
- az általuk végzett vizsgálatra vonatkozó elıírások kielégítı ismeretével és ezen a területen megszerzett 

megfelelı gyakorlati tapasztalattal, 
- a szükséges képességgel, hogy a tanúsítványokat, a jegyzıkönyveket és a jelentéseket megfogalmazzák, 

és azokban az elvégzett vizsgálatokat leírják. 
5. A vizsgálatok végzésével megbízott személyzetnek pártatlannak kell lennie. A vizsgálatot végzık 

díjazása nem függhet sem az általuk elvégzett vizsgálatok számától, sem azok eredményétıl. 
6. A szervezetnek felelısségbiztosítást kell kötnie, mivel a szavatosságot a vonatkozó jogszabályok 

alapján az államnak kell viselnie, vagy a vizsgálatokat közvetlenül az államnak kell elvégeznie. 



7. A szervezet személyzete a feladatok elvégzésével kapcsolatos összes olyan információ tekintetében 
köteles a minısített adatot megtartani, amelyhez e rendelet keretében ellátott vagy más - e rendelet alapján 
hatályos - jogszabályban elıírt feladatai ellátása során hozzájutott. 

4. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez 

A „CE” megfelelıség jelölése 

A megfelelıségi jelölés a „CE” betőkbıl áll, és a következı a képe: 

 
Ha a jelet kicsinyítik vagy nagyítják, a fenti rajz méretarányait meg kell tartani. 

5. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez 

Okmány a robbanóanyagok Európai Gazdasági Térségen belüli szállításához 

[a 93/15/EGK irányelv 9. cikkének (5) és (6) bekezdése] 

 
ROBBANÓANYAGOK KÖZİSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA  
(a lıszerek kivételével)  
(az 1993/15/EGK irányelv 9. cikke 

1. Az engedély jellege  
A lejárát idıpontja*:  

□ Egyszeri szállítás [9. cikk (5) bekezdés] 
□ Többszöri szállítás - meghatározott idıtartam [9. cikk 
(6) bekezdés 

 
2. Az érintett szereplık adatai  
2.1. Címzett kérelmezı* 2.2. Szállító 
Név: Név: 
Cím (ügyintézési hely): Cím (ügyintézési hely): 
Telefon: Telefon: 
Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: 
Aláírás:  
2.3. Fuvarozó(k) 
Név: Név: Név: 
Cím (ügyintézési hely): Cím (ügyintézési hely): Cím (ügyintézési hely): 
Telefon: Telefon: Telefon: 
Fax: Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: E-mail: 
 
3. A robbanóanyagok részletes leírása 

UN-szám* 
Osztály/ 
alosztály 

Kereskedelmi 
név* 

CE-jelölés 
(Igen/Nem) 

Gyár címe Mennyiség* 
Egyéb 
információk 

       
       
       
 
4. Szállítási adatok 
4.1. Hely és idı: 
Indulás helye: Indulás idıpontja: 



Szállítás helye: Várható érkezési idıpont: 
4.2. Az útvonal általános ismertetése:  
Tagállam Belépési hely Kilépési hely Szállítóeszköz 
    
    
    
    
    
    
5. A tranzittagállamok hatóságainak engedélyei, beleértve a biztonsági azonosítást is (pl. pecsét) 

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG 
ENGEDÉLY 
IDİPONTJA 

ENGEDÉLY 
SZÁMA 

LEJÁRAT 
IDİPONTJA 

 

     

TRANZITORSZÁGOK 
ENGEDÉLY 
IDİPONTJA 

ENGEDÉLY 
SZÁMA 

LEJÁRAT 
IDİPONTJA 

 

     
     
     
     
 
6. A címzett tagállam hatóságának engedélye (beleértve a biztonsági azonosítást is) 
Dátum:  
Az aláíró hatóságnál betöltött pozíció:  
  
 ..................................................................... 
 (aláírás) 
  

Magyarázó megjegyzések: 
1. A robbanóanyagok címzettje tölti ki a robbanóanyagok Európai Gazdasági Térségen belüli szállítására 

szolgáló okmány 1-4. részét, és az okmányt a címzett illetékes hatóságához nyújtja be engedélyezés céljából. 
2. A címzett illetékes hatósága engedélyének beszerzésén kívül (6. rész) a szállításért felelıs személynek 

értesítenie kell a tranzittagállamok és a származási tagállam illetékes hatóságait, amelyek engedélye szintén 
szükséges (5. rész). Az illetékes hatóságok engedélyei szerepelhetnek ugyanazon az okmányon vagy 
különálló okmányok győjteményében. Az engedélyt minden esetben biztonságosan azonosítani kell. 

3. Ha a tagállam illetékes hatósága úgy véli, hogy különleges biztonsági követelményekre van szükség, 
akkor az összes információ elızetes megadása szükséges az okmányban. Ha az ügyletben részt vevı illetékes 
hatóságok egyike sem véli úgy, hogy különleges biztonsági követelményekre van szükség, akkor csak a 
csillaggal (*) jelölt adatokat kell megadni. 

4. Az okmánynak minden esetben a rendeltetési helyre való megérkezésig kell a robbanóanyagokat 
kísérnie. 

5. „A robbanóanyagok részletes leírása” a kereskedelmi nevet és/vagy a megfelelı UN szállítási nevet és 
bármilyen más olyan megfelelı információt jelent, amely alkalmas a cikkek azonosítására. Egyértelmően 
jelezni kell, ha a robbanóanyagok nem rendelkeznek CE-jelöléssel. 

6. A „Mennyiség” - megfelelı módon - a cikkek számát vagy a robbanóanyagok nettó tömegét jelenti. 

 
 


