
IUCLID kezelői tanfolyam  

REACH – CLP előírások 

 

Alkalmazási terület: 

A REACH-rendelet egy európai uniós rendelet, amely előírja, hogy a vállalatoknak melyek évi 1 tonna fölötti 

mennyiségben gyárt, vagy importál az EU-n kívülről bármilyen vegyi-anyagot, regisztrációs kötelezettsége van. A 

regisztrációhoz az ECHA által fejlesztett IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database) szoftvert 

kell használni. 

Az utolsó regisztrációs határidő 2018. május 31, e dátum után már csak regisztrált anyagot lehet felhasználni, vagy 

forgalmazni az EU területén belül. 

 

A MAVESZ-el közösen a HVESZ „IUCLID kezelői” tanfolyamot szervez. 

Egy napos, gyakorlatorientált képzésünk során a résztvevők átfogó képet kapnak a regisztrációs szoftver 

használatáról és a délutáni szekcióban maguk is elkészíthetik a saját társregisztrációs dossziéjukat. 

Célunk, hogy mindezt egy kellemes légkörben, szakmailag elismert oktató közreműködésével tegyék, inspiráló 

feladatok megoldásán keresztül, az elméletet begyakorolva. 

 

Fontosabb témakörök (tematika) 

REACH és kapcsolódó előírások rövid ismertetése 

CLP VIII. mellékletének ismertetése 

Biztonsági adatlapok 

Konzorciumok és SIEF-ek 

Anyagazonosítás 

SVHC lista, Korlátozás és Engedélyköteles anyagok listája 

IUCLID felépítése, használata  

 

Kiknek ajánljuk: 

Azon vállalatok munkatársainak, melyek évi 1 tonna fölötti mennyiségben gyártanak, vagy importálnak az EU-n 

kívülről bármilyen vegyi-anyagot. 

Önnek szüksége lehet erre a képzésre, ha az Ön cége az alábbi kategóriák valamelyikébe sorolható: 

 Gyártó: anyagokat állít elő, vagy saját felhasználásra vagy másoknak történő eladásra – feladata ekkor a 

REGISZTRÁCIÓ 



 Importőr: első EU-s importőr – feladata a REGISZTRÁCIÓ, vagy a regisztráció meglétének 

ELLENŐRZÉSE 

 Továbbfelhasználó: anyagot vásárol, és felhasznál – feladata a regisztráció meglétének ELLENŐRZÉSE 

 

Minimum előképzettség: 

Középfokú végzettség 

Alapszintű számítógépkezelési ismeretek  

(A tanfolyam során saját notebook használata szükséges. Kérjük, hogy a tanfolyam megkezdése előtt töltsék le 

és telepítsék maguknak a IUCLID szoftvert, mely ingyenesen elérhető a https://iuclid6.echa.europa.eu/ címen.) 

 

Tanfolyam időpontja: 

2018. február 22. 

 

Jelentkezési határidő: 

2018. február 14.  

 

Képzés díja: 

75.100 Ft + Áfa / fő 

MAVESZ tagok részére ebből 15% kedvezményt biztosítunk! 

A képzés során két alkalommal kávéra, délben pedig a Hotel éttermében ebédre várjuk résztvevőinket. 

 

Helyszín: 

AIRPORT HOTEL BUDAPEST**** 2220 Vecsés, Lőrinci u. 130/A. 

Tanfolyamvezetővel történt előzetes egyeztetés után, kedvezményes szállás egyénileg igényelhető a +36 1 688-2000 

számon v. sales@airporthotel.hu  e-mail címen. 

Hotel információ a www.airporthotel.hu oldalon található. 

 

 


