Készítette:
Bodnár Imre
Munkavédelmi
szakmérnök

GINOP-5.3.4-16-2016-00012

Egyéni védőeszköz:
 minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy

tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a
munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő
kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre
csökkentse
 Minden olyan berendezés és eszköz: Amely egy személy által

viselhető, illetve hordható, és amely ezt a személyt egy vagy
több olyan veszélytől óvja meg, amely a személy egészségét,
vagy biztonságát veszélyezteti.
 Az egyéni védőeszköz rendeltetése,– egy személyt megvédjen

az adott kockázattól.

1. kategóriás védőeszközök
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

felületi
sérülést
okozó
mechanikai
veszélyek
(pl.
védőruha);
gyengén agresszív hatású tisztítószerek, hígított
tisztítószer- oldatok (kesztyű);
az 50 °C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű
tárgyak kezelése;
veszélyes ,ütéssel együtt nem járó tárgyak kezelése
(pl.
kesztyű);
nem szélsőséges vagy kivételes időjárási, légköri
körülmények (időjárás )hatásai elleni ruházat, lábbeli
gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test
életfontosságú területeire hatnak, nem okoznak
maradandó sérüléseket;
napsugárzás (pl. napszemüveg nyílt téri
munkavégzéskor).

1. kategóriájú védőeszközök tanúsítása
 Az EGT államokban gyártott 1. kategóriájú egyéni

védőeszközöket (így a hazai eredetűeket is)
saját maga a gyártó tanúsíthatja
EK-megfelelőségi nyilatkozattal.

EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli
nyilatkozata arról, hogy a védőeszköz megfelel az
egyéni
védőeszközök
követelményeiről
és
megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet
(18/2008. (XII.3) SZMM) előírásainak és a
honosított
harmonizált
szabványok
követelményeinek
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A 2. kategóriába tartozó védőeszközök
A 2. kategóriába tartozó védőeszközök – a teljes felsorolás
igénye nélkül – az alábbiak lehetnek:
 minden védősisak,
 arcvédők,
 szemvédők,
 minden hallásvédő eszköz,
 mechanikai hatások, hőmérsékleti hatások
(100oC hőmérsékletet meg nem haladó meleg és
-50oC hőmérsékletet meg nem haladó hideg) elleni
védőruházat,
védőkesztyűk
 védőlábbelik (villamos hatások ellen védő /szigetelő/
lábbelik, tűzoltó lábbelik és vegyszerálló lábbelik
kivételével).

A 3. kategóriába tartozó védőeszközök
 Ebbe a kategóriába tartoznak mindazok a komplex

tervezésű védőeszközök, amelyek a halálos
kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan
egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek,
 a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a
közvetlen hatásokat nem tudja kellő időben
felismerni. (kötelező viselni)
 E szerint a 3. kategóriába kizárólag az alábbi
védőeszközök sorolhatók:

A 3. kategóriába tartozó védőeszközök
 a szűrőtípusú légzésvédő eszközök, amelyek

a szilárd anyagok (porok), szilárd vagy folyékony aeroszolok,
 ingerlő, veszélyes, mérgező, rákkeltő, radiotoxikus hatású
gázok, gőzök, porok
 veszélyes biológiai kóroki tényezők (por, aeroszol) ellen
védenek
 izolációs légzésvédő eszközök (légkörtől teljes mértékben
elszigetelő -frisslevegős)
 a kémiai hatások illetőleg ionizáló sugárzások ellen korlátozott
idejű védelmet biztosító védőeszközök (védőruhák,
védőkesztyűk)
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A 3. kategóriába tartozó védőeszközök
 100 °C-ot meghaladó hőexpozícióban használatos

védőeszközök

 -50 °C alatti hideg környezeti hatás ellen védőeszközök
 a magasból történő leesés, zuhanás ellen védő

eszközök

 a villamos feszültség alatt álló berendezéseken vagy

feszültség közelében végzett tevékenységeknél
védelmet biztosító eszközök illetőleg amelyek

 a nagyfeszültség alatt lévő berendezésektől való

elszigetelést szolgálják.

A 2. és 3. kategóriába tartozó védőeszközök
minőségtanúsítása, forgalomba hozatala
A

2. és 3. kategóriába tartozó védőeszközöket EKtípusvizsgálatnak kell alávetni, amelynek megfelelő eredményei
alapján a tanúsító szervezet a védőeszközről EK-típustanúsítványt
bocsát ki.

 EK-típusvizsgálat: egy adott védőeszköz típusát jellemző minta

megvizsgálása alapján annak megállapítása, hogy a védőeszköz
védelmi szintje kielégíti-e a jogszabályi követelményeket, nem
jelent-e kockázatot a használó munkavállaló egészségére, más
személy számára.

 EK-típustanúsítvány: bejelentett (notifikált) szerv által kiadott

dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz az EKtípusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközök
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
jogszabály

Példa: védőkesztyűn elhelyezett piktogramok és
jelölések, azok jelentései
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EN388 - Mechanikai ártalmak ellen

ABCD ·

Kalapács jel

A
B
C
D

Kopásállóság (1-4 szint)
Vágással szembeni ellenállás (1-5 szint)
Szakítószilárdság (1-4 szint)
Átszúrással szembeni ellenállás (1-4 szint)

Teljesítményszintek

1

2

3

4

5

Kopássálóság

100

500

2000

8000

-

Vágással szembeni ellenállás

1,2

2,5

5

10

20

Szakadással szembeni
ellenállás (Newton)

10

25

50

75

-

Átszúrással szembeni ellenállás
(Newton)

20

60

100

150

-

A vágási vizsgálat 1050 g tömegű fém penge, 150 mm magasságból való
leejtésével történik.

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
 A munkavállaló haladéktalanul tájékoztatja a munkáltatót, ha a

védőeszköz elvesztette védelmi képességét
Védőeszköz:
 úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal
szemben, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt
 az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi
állapotának megfeleljen
 illeszkedjen viselőjére
 több védőeszköz együttes használata esetén, ezeknek a
védőeszközöknek összeillőknek kell lenniük

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
Nem minősül védőeszköznek:
 a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha,








amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének
védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és
betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések;
a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy
használt védőeszköz;
a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és
védőfelszerelés;
a sportfelszerelés és sporteszköz;
az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz;
a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló
hordozható készülékek.

Mi a különbség a védőruha és munkaruha között

 Védőruha: a védőeszközök egy csoportja, használatával a
veszélyes környezetben dolgozó személy testi épségét védi.
Biztosítása kötelező.
 Munkaruha: használatával a dolgozó saját ruházatát védi.
Biztosítása nem kötelező. A munkaruha nem feltétlenül véd
meg minket valamilyen káros hatástól.
 A munkaruha viselését előírhatja a munkáltató, ha például
egységes megjelenést szeretne adni a munkavállalóinak.

Egyéni védőeszközök kiválasztása
Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató
írásban határozza meg, valamint a védőeszköz használatával járó
egyéb előírásokat ispl.
 A védőeszköz ellenőrzése,
 tárolása,
 cseréje,
 karbantartása, az
 elhasználódott védőeszköz veszélyes hulladékként történő
kezelése
E feladat ellátása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.
A kockázatelemzést követően kell az adott szakmához,
foglalkozáshoz, tevékenységi körhöz, veszélyhez meghatározni a
leghatásosabb egyéni védőeszközöket.

Munkakörök védelem iránya, védőeszköz megnevezése és kategóriája
Munkahely: ÜZEMCSARNOK
Munkakör/
foglalkozás:

Hengerszék kezelő

Munkaműveletek:

Veszélyek:

Hengerszék kezelése. Az extrudált gumiprofil gyártáshoz szükséges gumi keverék puhítása,
„babázása”. Visszadolgozandó gumikeverék homogenizálása „babázása”. Meleg etetésű extruderek
ellátása az átdolgozott keverékkel. Puhított gumikeverékek feldolgozása, csíkvágása.
Alapanyagok beadagolása. Hengerrés állítása kézzel. A gép és munkaterület tisztítása, szelektív
hulladékkezelés
- kézi anyagmozgatás
- környezeti munkazaj
- lábra eső tárgyak, gépalkatrészek.
- vegyszer (sikosító por) hatása.
- meleg felületek és keverékek
- forgó hengerek (kollektív védelemmel ellátva)

Védelem iránya

Védőeszköz megnevezése

Védel
mi
Kat.

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi
képesség
piktogramja

Egyéb

Fejvédelem
Szem- és arcvédelem
Légzés védelem
- Egyszer használatos füldugó
Hallásvédelem

( hengeres, lekerekített), vagy
- Pántos többször használatos
füldugó (cserélhető gömbölyű
pótfüldugók), vagy
- Rugalmas erősített fűltok PVC
párnázott belső

2

36dB

Mechanikai védőkesztyű
Kézvédő eszköz:
 kisebb mechanikai
sérülések kivédésére

(kötött, rugalmas egybeszabott,
anyaga polyamid, tenyerén
polyuretánnal mártott mártott,
szellőző, csúszás biztos) vagy

Mechanikai védőkesztyű (széles
körűen használható bőr, csúszás
biztos, enyhén hőálló)

MSZ EN 352

1

MSZ EN 420
MSZ EN 388

2

MSZ EN 388
MSZ EN 420

2

MSZ EN 20345

Pl:Bilsom 303, 3M
1310, Viking V1,
Peltor1435,
MAX300, MAX500

SNR: 25-

Pl: Camapur
Comfort, vagy
Marigold PX
Pl: Nappa bőr
kesztyű 9,10-es

Biztonsági védőcipő
Lábvédő eszköz

(kétrétegű PU talp, puha színbőr
felsőrész, acél orrmerevítő,
ütődéselnyelő sarok, antisztatikus,
csúszásmentes talp)

Védőruha
(testvédelem)
Egyéb biztonsági
eszköz
Megjegyzés: Alapfelszerelés minden munkatevékenységhez munkaruha

,
,

,

,

S1

Példa: légzésvédelem
Részecskeszűrős félálarc

Egyszer használatos

Szilikon, vagy gumi félálarc

Cserélhető szűrő, szilárd
részecskék kiszűrésére,
bajonett csatlakozással

o szennyező anyag ízét vagy
szagát érzi, vagy irritáció
esetén cserélni kell
o Csak simára borotvált
személy általi
alkalmazásra (arcszőrzet
csökkenti a védelem fokát)
o a rendszer bármelyik része
megsérül cserélni kell
(szakadás,repedés)
o a légáramlás megnehezül
vagy a légzési ellenállás
megnő, cserélni kell

Példa: légzésvédelem

Egyéni védőeszközök ellenőrzése
Az egyéni védőeszközt a munkáltatónak soron kívül ellenőriznie
kell:
 ha az a rendeltetésszerű használat során közvetlenül
veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát,
 Az ellenőrzés elvégzése - a veszélyeztetés jellegétől függően munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi
szaktevékenységnek minősül
 A soron kívüli ellenőrzés célja (bekövetkezett balesetet vagy
rendellenesség esetén) hogy a munkáltató be tudja
azonosítani a veszélyeztetést kiváltó okokat
 Ha a veszélyeztetés még fennáll, akkor azonnal intézkedni tud
a veszély elhárításáról

A munkavédelmi képviselő szerepe az egyéni
védőeszköz ellátás során

 A munkavédelmi képviselő jogosult a védőeszköz
biztosításáról és használatáról tájékoztatást kapni ezek
ügyében intézkedéseket kezdeményezni
(65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet)

