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Miről lesz szó?
•
•
•
•

Az irányelv és a rendelet összehasonlítása
A változtatás okai, célkitűzés
A rendelet hatálya
Megfelelőségértékelési eljárások

•

Hogyan lehet kijelölt (bejelentett) szervezetté válni?
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Irányelv vs. Rendelet
Az Európai Unió irányelve
•
•
•

az elérendő célt tekintve kötelező,
a megvalósításhoz szükséges módszereket és az eszközöket a tagállamok
szabadon megválaszthatják,
a tagállamoknak át kell ültetniük a saját jogrendszerükbe

89/686/EGK irányelv (EVE irányelv)
•
•
•

az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
elfogadás: 1989. december 21.  kötelező alkalmazás: 1995. július 1.
új megközelítési elveken alapuló harmonizációs irányelv

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
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Irányelv vs. Rendelet
Az Európai Unió rendelete
•
•
•

valamennyi tagállamban és
minden elemében kötelező,
közvetlenül alkalmazandó jogszabály

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/425 rendelete az egyéni védőeszközökről
•
•

Hatályos: EU Hivatalos Lapjában való kihirdetés utáni 20. napon (2016. április 21.)
Alkalmazása:
• 2018. április 21.
• Új bejelentett szervezetek: 2016. október 21.
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Változtatás okai
•
•
•

a bejelentett szervezetek eltérő megközelítéseket alkalmaznak;
a gazdasági szereplőkkel szembeni eltérő bánásmód;
a tagállami szintű fellépés csak az adott ország területére korlátozódik;

•
•

nem biztosított az áruk szabad mozgása;
a piacfelügyelet működése nem eredményes;

•

az EVE irányelv hatályán kívül eső termékek magas kockázatot
jelenhetnek;
forgalomba kerülhetnek olyan termékek melyek nem biztosítanak megfelelő
szintű védelmet.

•
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Célkitűzés
•
•
•
•

az európai szabályozás egyszerűsítése és összhangba hozása.
az egyéni védőeszközöket használók egészségének és biztonságának
védelme;
egyenlő feltételek biztosítása a gazdasági szereplők számára;
a piacfelügyelet hatékonyságának növelése;
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Egyéni védőeszköz I.
a) Olyan eszköz, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy viselve vagy kézben
tartva megvédje az egyént az egészségét vagy a biztonságát érintő egy vagy
több kockázattal szemben.
b) Az egyéni védőeszközök azon cserélhető alkotóelemei, amelyek az eszköz
védőfunkciója szempontjából nélkülözhetetlenek.
c) az a) pontban említett eszközökhöz tartozó, nem kézben tartott és nem
viselt kikötési rendszerek, amelyeket arra terveztek, hogy az adott eszközt
valamilyen külső eszközzel vagy rögzítési ponttal összekapcsolják, és
amelyek eltávolíthatók, továbbá amelyek nem tesznek szükségessé
rögzítésre munkálatokat a használat előtt.
Nem:
Igen:

rögzítési pontok; horgonyzóhelyek
csatlakozók, karabinerek, kötelek,
munkahelyzet beállítók, zuhanásgátlók stb.
7

Egyéni védőeszköz II.
Egyedileg átalakított egyéni védőeszköz:
olyan sorozatgyártású egyéni védőeszköz,
melynek esetében a sorozat minden egyes darabja
egy adott felhasználó igényeinek megfelelően készül;
Személyre szabott egyéni védőeszköz:
olyan egyéni védőeszköz, amelyből
egy alapmodell mintájára, a modell tervezőjének utasításai szerint, valamint
az engedélyezhető változatok meghatározott körén belül
egy adott felhasználó egyedi igényeinek megfelelően egyetlen darab készül;
Magánhasználatra szánt egyéni védőeszközök
• hő elleni védelmet szolgáló sütő- és fogókesztyűk
• fényvisszaverő vagy fluoreszkáló elemekkel ellátott ruházati cikkek
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Nem egyéni védőeszköz
EVE-irányelv szerint
• Kifejezetten a fegyveres erők általi felhasználásra vagy a közrend fenntartására
célra tervezett és gyártott eszköz (sisakok, pajzsok)
OK
• Önvédelmi célra gyártott eszköz (aeroszolos doboz; támadásleszerelő fegyver) OK
• Hajók vagy légi járművek utasai részére kifejlesztett védelmet vagy mentést
szolgáló eszközök, nem állandó viselésre
OK
• Magánhasználatra tervezett és gyártott EVE
• Kedvezőtlen légköri hatások ellen (fejfedő, ruházat, lábbeli, esernyő stb.)
• Nedvesség és víz ellen (mosogatókesztyűk stb.)
OK
• Hő ellen (kesztyűk stb.)
EVE
Új
• A két vagy háromkerekű gépjárművek használóinak szánt, a fej, az arc és a szem
védelmére szolgáló, az ENSZ-EGB vonatkozó előírásainak hatálya alá tartozó EVE
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Egyéni védőeszköz kategóriák
I. kategória
•
felületi mechanikai sérülés;
•
vízzel hosszú ideig vagy kis hatásfokú
tisztítószerrel való érintkezés;
•
legfeljebb 50 °C hőmérsékletű forró
felületekkel való érintkezés;
•
napfénynek való kitettség (a nap
megfigyelésének kivételével) okozta
szemsérülés;
•
nem szélsőséges jellegű légköri
körülmények...
ellen védelmet nyújtó EVE

III. kategória
•
az egészségre veszélyes anyagok és keverékek,
•
oxigénhiányos atmoszféra,
•
biológiailag káros anyagok,
•
ionizáló sugárzás, lézersugárzás és radioaktív
szennyeződés,
•
legalább 100 °C-os környezeti levegőhöz hasonló
hatást keltő magas hőmérsékletű környezetek,
•
legfeljebb -50 °C-os környezeti levegőhöz hasonló
hatást keltő alacsony hőmérsékletű környezetek,
•
a magasból való lezuhanás, leesés,
•
áramütés és feszültség alatti munkavégzés,
•
folyékony közegbe fulladás,
•
nagynyomású anyagsugár (pl. folyadék, homok)
okozta károsodás,
•
kézi láncfűrész általi vágás,
•
késszúrás,
•
golyó általi sebesülés,
•
ártalmas zaj…. ellen védelmet nyújtó EVE
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Megfelelőségértékelési eljárások
Kategória

Megfelelőségértékelő eljárás

I.

Belső gyártásellenőrzés

II.

+ EU-típusvizsgálat

III.

+ Termékellenőrzésen alapuló
típusmegfelelőség vizsgálat VAGY
+ A gyártás minőségbiztosításán
alapuló típusmegfelelőség vizsgalat

Dokumentáció

EU-megfelelőségi nyilatkozat
CE jelölés
Műszaki dokumentáció
Tájékoztató
+ EU-típustanúsítvány
+ EK-jelölés

+ Ellenőrzési tanúsítvány
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Hogyan lehet bejelentett szervezetté válni?
Megfelelőségértékelő szervezet = kijelölt szervezet = bejelentett szervezet
2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő
szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének
különös szabályairól
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
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Hogyan lehet bejelentett szervezetté válni?
Kérdések
Milyen egyéni védőeszközöket?
Milyen tevékenységet?
tanúsítás (vizsgálat) és/vagy ellenőrzés
időszakos felülvizsgálat: tanúsítás (vizsgálat)
Kijelölt szervezetté válás folyamata
1. szakasz: Az irányítási rendszer kialakítása (a kérelem beadásáig)
2. szakasz: Kijelölési eljárás – hazai szint (KET 1 hónap)
3. szakasz : A bejelentési eljárás lefolytatása – EU szint (2 hónap)
http://www.ommf.gov.hu/ ─ Egyéni védőeszköz ─ Bejelentett szervezetek

13

1. Irányítási rendszer kialakítása
TANÚSÍTÁS
MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és
szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének
általános követelményei
ELLENŐRZÉS
MSZ EN ISO/IEC 17020: 2012 Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú
szervezetek működésének követelményei
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Hogyan lehet bejelentett szervezetté válni?
Kérdések
Milyen egyéni védőeszközöket?
Milyen tevékenységet?
tanúsítás (vizsgálat) és/vagy ellenőrzés
időszakos felülvizsgálat: tanúsítás (vizsgálat)
Kijelölt szervezetté válás folyamata
1. szakasz: Az irányítási rendszer kialakítása (a kérelem beadásáig)
2. szakasz: Kijelölési eljárás – hazai szint (KET 1 hónap)
3. szakasz: A bejelentési eljárás lefolytatása – EU szint (2 hónap)
http://www.ommf.gov.hu/ ─ Egyéni védőeszköz ─ Bejelentett szervezetek
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Dr. Árvai Éva
eva.arvai@ngm.gov.hu

