2018. április 21-től teljes terjedelmében alkalmazni kell az
egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletét
2018. április 21 előtt
89/686/EGK A Tanács irányelve (1989. december 21.) az egyéni
védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
hatályát veszti: 2018. április 21.
termékek forgalomba hozhatók: 2019. április 20.
EK-típustanúsítványok érvényessége: max. 2023. április 21.
18/2008 (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról
hatályát veszti: 2018. április 21.

2018. április 21. után
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március
9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről
teljes terjedelmében alkalmazni kell: 2018. április 21.
kivéve:
megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése: 2016. október 21.
szankciós szabályok meghatározása: 2018. március 21.

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
(765/2008/EK rendelet a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról)
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
hatályát veszti: 2018. április 21.

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét
értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának
szabályairól
hatályba lép: 2018. április 21.
4/2018. (II. 28.) NGM rendelete az egyéni védőeszközök megfelelőségét
értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
hatályba lép: 2018. március 1. (illetve 2018. április 21.)

89/656/EGK A Tanács irányelve (1989. november 30.) a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági
minimumkövetelményeiről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
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:
rögzítési pontok; horgonyzóhelyek
- Igen:
csatlakozók, karabinerek, kötelek,
munkahelyzet beállítók, zuhanásgátlók stb.
ÚJ
Magánhasználatra szánt egyéni védőeszközök à II. kategória
- hő elleni védelmet szolgáló sütő- és fogókesztyűk
- fényvisszaverő vagy fluoreszkáló elemekkel ellátott ruházati cikkek

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;

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KATEGÓRIÁI
I. KATEGÓRIA

III. KATEGÓRIA

felületi mechanikai sérülés;

az egészségre veszélyes anyagok és keverékek,

vízzel hosszú ideig vagy kis hatásfokú tisztítószerrel való érintkezés;

oxigénhiányos atmoszféra,

legfeljebb 50 °C hőmérsékletű forró felületekkel való érintkezés;

biológiailag káros anyagok,

napfénynek való kitettség (a nap megfigyelésének kivételével) okozta
szemsérülés;

ionizáló sugárzás, lézersugárzás és radioaktív szennyeződés,

nem szélsőséges jellegű légköri körülmények... ellen védelmet nyújtó EVE

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

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK

Kategória

I.

II.

Megfelelőségértékelő eljárás

Dokumentáció

Belső gyártásellenőrzés (A. modul)

EU-megfelelőségi nyilatkozat
CE jelölés
Műszaki dokumentáció
Tájékoztató

EU-típusvizsgálat (B. modul) +
Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség (C modul)

EU-megfelelőségi nyilatkozat
CE jelölés
Műszaki dokumentáció
Tájékoztató
EU-típusvizsgálati tanúsítvány (5év)

+ Belső gyártásellenőrzésen és
véletlenszerű időközönként, felügyelet mellett végzett termékellenőrzésen alapuló
típusmegfelelőség vizsgálat (C2 modul) VAGY
III.
+ A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség vizsgálat (D. modul)

EU-megfelelőségi nyilatkozat
CE jelölés + 4 jegyű azonosító
Műszaki dokumentáció
Tájékoztató
EU-típusvizsgálati tanúsítvány (5év)
Ellenőrzési jegyzőkönyv (jelentés)

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI
Alapja:
A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló 768/2008/EK (NLF) határozat
gazdasági szereplők: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;
gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egyéni védőeszközt gyárt, illetve
aki vagy amely egyéni védőeszközt terveztet vagy gyártat, és az ilyen egyéni védőeszközt saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza;
importőr: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó egyéni védőeszközt hoz forgalomba az uniós
piacon;
forgalmazó: az a gyártótól vagy importőrtől különböző természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki vagy amely az egyéni védőeszközt
forgalmazza a piacon;
meghatalmazott képviselő: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy a
nevében meghatározott feladatokban eljárjon;
nem végezheti:
a) EVE tervezése, gyártása
b) műszaki dokumentáció elkészítése
c) megfelelőségértékelési eljárások elvégzése és elvégeztetése
meghatározott feladatokat el kell látniuk:
a) az EVE forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja az
EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;
b) valamely illetékes nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátja az egyéni védőeszköz megfelelőségének
igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;
c) együttműködik az illetékes nemzeti hatóságokkal az védőeszközök jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

PIACFELÜGYELET
Cél: a hatékonyság növelése
A piacfelügyeleti intézkedést kezdeményezheti:
- bármelyik piaci szereplő
- Bizottság, tagállam
Általános piacfelügyeleti eljárás
alapja a 765/2008/EK rendelet à 2012. évi LXXXVIII. törvény

GYÁRTÓK (8. cikk)
Csak olyan egyéni védőeszköz hozható forgalomba, amely
esetében a gyártók biztosítják, hogy azokat az alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel összhangban
tervezték és gyártották
A gyártók megfelelő gyártásellenőrzéssel és
minőségbiztosítással kell rendelkezniük, annak érdekében,
hogy biztosítsák a gyártás folyamatos megfelelőségét.
Megfelelően figyelembe kell venni az egyéni védőeszköz
tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint azoknak a
harmonizált szabványoknak vagy más műszaki leírásoknak
a változásait, amelyek alapján az egyéni védőeszköz
megfelelőségét megállapították.

IMPORTŐRÖK (10. cikk)
Az importőrök kizárólag megfelelő egyéni védőeszközt
hozhatnak forgalomba.

FORGALMAZÓK (11. cikk)
A forgalmazók kizárólag
megfelelő egyéni
védőeszközöket
forgalmazhatnak.

-

-

GYÁRTÓK (8. cikk)
Elkészítik a műszaki dokumentációt, és
elvégzik vagy elvégeztetik az alkalmazandó
megfelelőségértékelési eljárást.
Amennyiben a megfelelő eljárás igazolja az egyéni
védőeszköznek a vonatkozó alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeknek való megfelelését, a gyártók
elkészítik EU-megfelelőségi nyilatkozatot,
A gyártó vagy mellékeli vagy feltünteti a tájékoztatóban
azt az internetcímet, ahol az EU-megfelelőségi nyilatkozat
elérhető.
egyéni védőeszközökön elhelyezik a CE-jelölést;
feltüntetik az azonosításukat lehetővé tevő típus-, tételvagy sorozatszám vagy más ilyen elem, illetve – ha az
egyéni védőeszköz mérete vagy jellege ezt nem teszi
lehetővé – a szükséges információ az egyéni védőeszköz
csomagolásán vagy kísérő dokumentációjában
szerepeljen.

- A gyártók az egyéni védőeszközön, vagy ha ez nem
lehetséges, annak csomagolásán vagy kísérő
dokumentációjában feltüntetik nevüket, bejegyzett
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és a
kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Címként
a gyártó kapcsolattartási címét kell megadni. Az
elérhetőségi adatokat a végfelhasználók és a piacfelügyeleti
hatóságok számára könnyen érthető nyelven kell megadni.

IMPORTŐRÖK (10. cikk)

FORGALMAZÓK (11. cikk)

Az egyéni védőeszköz forgalomba hozatala, forgalmazása előtt meg kell győződniük arról,
hogy a gyártó teljesítette a kötelességét, és sze. korrekciós intézkedéseket kell
kezdeményezniük.

Meg kell győződniük arról, hogy a gyártó teljesítette a kötelességét, és sze. korrekciós
intézkedéseket kell kezdeményezniük.
Az importőrök az egyéni védőeszközön, vagy ha ez nem
lehetséges, az egyéni védőeszköz csomagolásán vagy
Meg kell győződniük arról,
kísérő dokumentációján feltüntetik nevüket, bejegyzett
hogy az importőr teljesítette a
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és
kötelességét, és sze. korrekciós
a kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Az
intézkedéseket kell
elérhetőségi adatokat a végfelhasználók és a
kezdeményezniük.
piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető
nyelven kell megadni.

GYÁRTÓK (8. cikk)
IMPORTŐRÖK (10. cikk)
A gyártók és az importőrök a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az egyéni védőeszköz
forgalomba hozatalát követően tíz évig kötelesek megőrizni és szükség esetén a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére
kell bocsátaniuk.
A gyártók és az importőrök gondoskodnak arról, hogy az egyéni védőeszközhöz – az érintett tagállam nyelvén –
mellékelve legyenek az előírt utasítások és a tájékoztató.
Az említett utasításoknak és tájékoztatónak, illetve bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek, könnyen
értelmezhetőnek és olvashatónak kell lennie.

FORGALMAZÓK (11. cikk)

Meg kell győződniük arról,
hogy a gyártó (és az importőr)
teljesítette a kötelességét, és sze.
korrekciós intézkedéseket kell
kezdeményezniük.

Az importőröknek és a forgalmazóknak gondoskodniuk kell az egyéni védőeszköz megfelelő
tárolásáról és szállításáról.

GYÁRTÓK (8. cikk)
Az egyéni védőeszköz jelentette kockázat gyanúja esetén– a
fogyasztók és más végfelhasználók egészségének védelme és
biztonsága érdekében
- elvégzik a forgalmazott egyéni védőeszköz mintájának
vizsgálatát,
- kivizsgálják a panaszokat,
- szükség esetén nyilvántartást vezetnek azokról, illetve
- a nem megfelelő egyéni védőeszközökről és az egyéni
védőeszközök visszahívásáról, forgalomból történő
kivonásáról, valamint
- folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen
nyomonkövetési intézkedésről.

IMPORTŐRÖK (10. cikk)

FORGALMAZÓK (11. cikk)

Amennyiben úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy valamely egyéni védőeszköz nem
felel meg a II. mellékletben meghatározott vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelményeknek,
az érintett egyéni védőeszközt mindaddig nem hozhatja forgalomba, nem forgalmazhatja
amíg annak megfelelősége nincs biztosítva.

Továbbá amennyiben az adott egyéni védőeszköz kockázatot jelent,…
az importőr erről tájékoztatja…
a forgalmazó erről tájékoztatja…
a gyártót és
a gyártót vagy az importőrt, és
a piacfelügyeleti hatóságokat.
a piacfelügyeleti hatóságokat.
Meg kell győződniük arról, hogy
a gyártó vagy az importőr
Haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket az adott egyéni védőeszköz megfelelőségének
meghozta a szükséges korrekciós
biztosítására,
intézkedéseket az érintett egyéni
védőeszköz megfelelőségének
biztosítására,
A kockázatról és a meghozott korrekciós intézkedéseknek a részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait,
amelyekben az egyéni védőeszközt forgalmazták.

Valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére annak rendelkezésére bocsátják az egyéni védőeszköz e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához
szükséges összes információt és dokumentációt, nyomtatott vagy elektronikus formában, az említett hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az említett
hatóság kérésére együttműködnek ezzel a hatósággal az általuk forgalomba hozott egyéni védőeszközök jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett
intézkedések terén.

2016. március 21.
A szankciós jogszabályok megalkotásának és bejelentésének határideje
Magyarországon: 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
„16. § (1) A piacfelügyeleti hatóság által alkalmazott jogkövetkezményeknek hatékonynak, arányosnak és kellően visszatartó erejűnek kell lenniük. A bírság
összegének meghatározásakor figyelembe kell venni, ha a gazdasági szereplő 3 éven belül megsértette e törvény, valamint más jogszabályok ugyanazon
rendelkezéseit.
(2) A bírság összege 15 ezer forinttól
a) 500 millió forintig,
b) ha a jogsértés a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, 2 milliárd forintig terjedhet.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a piacfelügyeleti hatóság minden esetben bírságot szab ki, ha a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik.”

CÉL
-

az európai szabályozás egyszerűsítése és összhangba hozása;
egyenlő feltételeket biztosítása a gazdasági szereplők számára;
a piacfelügyelet hatékonyságának növelése;
az egyéni védőeszközöket használók egészségének és biztonságának védelme;

