
Egyéni védőeszközök meghatározása 
dokumentum-csomag 

Egy teljesen új - a korábbi EVE meghatározásokat is figyelembe vevő -, adatbázissal együtt kidolgozott 
csomagot tartalmazza ez a dokumentáció. Ennél egyszerűbben már nem is lehetne egyéni védőeszközt 
meghatározni, dokumentációt elkészíteni.  
 
Az „EVE céges kidolgozás sablon” egy olyan mintát tartalmaz, amelybe csak be kell másolni a 
szakmákra kidolgozott előírások közül a kiválasztott mintá(ka)t.  
 
Ha a dokumentum tartalomjegyzékét frissítjük (F9), akkor a bemásolt szakma/szakmák címe bekerül a 
listába.  
 
Az üres sablon és az adatbázisok segítségével pedig saját szakmákra dolgozhatunk ki előírásokat. 
 
Fontos, hogy a kidolgozott mintáknál vegyük figyelembe a kockázatelemzésben meghatározott 
kockázatokat, hiszen adaptálni mindenképpen szükséges!  
Mindegyik minta szabadon módosítható, változtatható.  
 
A legtöbb helyen több védőeszköz is benne van az adott védelemnél, ezek közül csak azt hagyjuk meg, 
amire valóban szükségünk van! De akár más védőeszközökkel ki is egészíthetjük azt szükség szerint. 

Iratminták 

EVE céges kidolgozás sablon (Ötféle címoldal található 
az anyagban, ezekből érdemes csak egyet meghagyni, 
a többit töröljük) 

EVE meghatározás xxx munkakörre (ezzel a 
sablonnal új munkakörökre határozhatunk meg 
előírásokat) 

EVE címoldalak EVE védelmi piktogramok  

EVE meghatározás egyszerű (A kockázatelemzést 
követően itt meghatározhatjuk, hogy milyen védelmi 
eszközökre van szükség.) 

Jelmagyarázatok (a védelmi képességre utaló 
piktogramok; sok védőeszköz-gyártó által 
készített egyedi jelölések is) 

Védőkesztyűk teljesítményszint szerinti besorolás  Szemvédelmi piktogramok  

Hallásvédelem beavatkozás szintek  Munkaruha juttatási szabályzat 

Ruha, cipő mérettáblázatok 
Videó a használatról 

 

Adatbázisok 

Egyéni védőeszközök meghatározása (sablon) Leesésvédelem  

Légzésvédelem  Védőkesztyűk  

Védőlábbelik Védőruhák  

Egyéb lábbelik  Speciális védőruhák  

Védősisakok  Védőszemüvegek  

 

Szakmákra kidolgozott előírások 

Állatgondozás  Autószerelő  

Általános karbantartó  Ápoló, betegápoló  

Anyagkeverő  Cukrász  

Aszfaltozó, útjavító  Autófényező  



Épületszerkezet-szerelés  Halász 

Erdészeti favágó  Festő, szobafestő  

Forgácsoló operátor  Gazdabolti eladó  

Gépkocsivezető Gumiszerelő, javító  

Hegesztő Irodai munka 

Jármű villamossági műszerész Lakatos víz- és fűtésszerelő  

Karbantartó Látogató egészségügy  

Kárpitos Konyhai hentesmunkák  

Lánghegesztő  Melegítőkonyha  

Látogató (vendég) ipar  Motoros kasza kezelő  

Molnár  Mosógépkezelő operátor  

Mosogató  Orvos  

Növényvédő permetező  Raktáros 

Öntőmunkás  Darukezelő  

Palackozás, kiszerelés  Asztalos 

Parkgondozó gépi munka  Tehergépkocsi vezető  

Pék (sütőipar)  Vezeték és csőhálózat szerelő 

Röntgen asszisztens  Traktorvezető  

Sajtcsomagoló, címkéző  Darukötöző  

Targoncavezető  Parkgondozó kézi munka 

Vegyszeres takarítás Fogtechnikus  

Villanyszerelő  xxx munkakör kidolgozás  

 
 
 
Készült: 2022. januárban 


