
Változások az egyéni védőeszközök megfelelőség értékelése és forgalomba hozatala területén 

2016. november 18. péntek, 11.00 – 14.00 óra 

 

Tisztelt Cégvezető/Kereskedelmi Vezető/ Munkavédelmi Munkatárs!  

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ezúton meghívja az egyéni védőeszközök gyártásával 

vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások és kereskedők munkatársait, továbbá azokat a 

munkavédelmi szakembereket, akik a cégeknél közreműködnek a megfelelő egyéni védőeszközök 

kiválasztásában, beszerzésében egy a védőeszközökre vonatkozó szabályváltozásokat érintő 

tájékoztatóra. 

  

A rendezvény célja, hogy a résztvevők megismerjék a jogi szabályozásban és a műszaki 

követelményekben bekövetkezett változásokat és az ezekből fakadó feladatokat. 

 

A program keretében a résztvevők számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a témákhoz 

kapcsolódóan az előadónak feltegyék kérdéseiket.    

 Az elmúlt időszak legfontosabb változásai: 

Jogi szabályozás: 

2016. április 20-án hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete az egyéni 

védőeszközökről. Az új rendelet előírásait azonban csak későbbi időpontoktól kell alkalmazni. A 

gyártók számára a legfontosabb időpont: 2018. április 21. Ezen a napon a 89/686/EGK irányelv hatályát 

veszti, és az új rendeletet teljes mértékben alkalmazni kell. 

Változik a rendelet hatálya alá tartozó egyéni védőeszközök köre és a védőeszközök kategóriákba 

sorolása. 

Változnak a gyártók és a megfelelőségértékelő szervezetek feladatai. Az új rendelet szabályozza más 

gazdasági szereplők, így az importőrök és a forgalmazók feladatait és felelősségi körét is. 

Műszaki követelmények: 

Ez év elején a hő és láng elleni védőruhákra, a hegesztők védőruháira és a korlátozott lángterjedésű 

védőruhákra vonatkozó új szabványok léptek érvénybe. Megjelent az MSZ EN ISO 11612:2016, az MSZ 

EN ISO 11611:2016 és az MSZ EN ISO 14116:2016 szabvány, megváltoztak az említett védőruhák 

műszaki követelményei. 

 

 A rendezvényen elhangzó előadások: 

1.  Új EU rendelet az egyéni védőeszközökről. Újdonságok, változások a jogi szabályozásban. A bevezetési 

ütemezéssel kapcsolatos teendők és határidők pontosítása. 

2.  A hő és láng elleni, a hegesztők által használt és a korlátozott lángterjedésű védőruhák műszaki 

követelményei, a követelmények változása. 

 

Előadó: Szalay László osztályvezető, INNOVATEXT Zrt. 

Rendezvény helyszíne:   Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) 

1015 Budapest, Hattyú u. 16. II.8. 

Részvételi feltételek / jelentkezés: 

Részvételi díj:     TMTE/MKE/MAJOSZ/TTE tagoknak: 10.000,-Ft/fő + ÁFA 

                                                        Nem tagoknak: 15.000,-Ft/fő + ÁFA 



 Jelentkezés:    A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve kérjük, faxon vagy e-

mailben eljuttatni a TMTE Titkárságára (1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. 

mfszt. 2., Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu) 

  

Jelentkezési határidő: 2016. november 11. Kérjük, a határidő betartását! 

 Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését! 

  Üdvözlettel: 

 Ecker Gabriella 

TMTE ügyvezető főtitkár 

 

mailto:titkarsag@tmte.hu

