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Az anyagról 
 
Az egyéni védőeszköz meghatározás minták Somogyi Gábor „Egyéni védőeszközök 
meghatározása, kiválasztása az Uniós követelmények szerint” című CD-ROM-járól 
származnak.  A 120 munkakörből nyolc van ebben az anyagban, a mintákat igyekeztünk 
több területről összeválogatni, hogy segítséget nyújtson a védőeszköz kiválasztásához. 
 
Mindezeken túl rengeteg egyéb irat, sablon, és oktatási anyag, kitölthető dokumentum, a 
védőeszközök szabványszámai is megtalálhatók a cd-n. A piktogramok minőségromlás nélkül 
nagyíthatóak (a szerkeszthető változatban). 
 
Mielőtt megvettem a cd-t komoly tortúra volt katalógusokból összebogarászni a szükséges 
védőeszközöket, a piktogramok megrajzolása pedig eszembe sem jutott. Emiatt sokkal 
részletesebben le kellett írnom, mit használjanak, ami elég sok gépeléssel járt egy-egy 
veszélyesebb munkakörnél. 
 
Amióta megvettem a cd-t, sokkal könnyebben és gyorsabban végzünk a juttatási 
szabályzatok kidolgozásával, (ennek köszönhetően pl. több időm van hírlevelet írni).  
A mintákon is látható, hogy a cd-vel készített egyéni védőeszköz juttatási rendek nem csak 
szakmailag profik, hanem a munkáltató számára is könnyen átláthatók és értelmezhető, sőt 
a védőeszközboltban bemutatva különösebb magyarázat tudnak ajánlani az előírtnak 
megfelelő típust. Ezért is használja már több mint száz munkavédelmi szakember, és ezért 
használjuk mi is. 
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Ha Ön is szeretné megkönnyíteni a munkáját, rendelje meg a teljes, 120 munkakört 
tartalmazó cd-t. A cd ára: 24.000,- Ft+áfa. 
 
A megrendeléstét beküldheti a megrendelőlapon, amit ezen a linken talál, vagy küldje el 
email-ben az info@munkavedelem.biz címre. Ezután postai utánvéttel (ennek díja 1.800 
Ft+Áfa) küldöm a cd-t és a számlát. Az email-ben ne felejtse el a számlázási és a postacímet 
megadni! 
 
Az összes (mind a 120) munkakör felsorolását – amelyekre ki van dolgozva az egyéni 
védőeszköz juttatási szabályzat a cd-n – megnézheti ezen a linken. 

 
Figyelmeztetés 
 
Mielőtt elkezdené használni az alábbi anyagot, kérem figyelmesen olvassa el ezt a 
tájékoztatót, mert későbbi bosszúságtól, kellemetlenségtől kímélheti meg magát. Ennek a 
rendszernek a használata feltételezi, hogy előzetesen már végeztek kockázatelemzést az adott 
cégre, munkakörre/szakmára, tehát a kész sablonokat ennek megfelelően kell adaptálni, 
felülírni.  
 
Mindenki csak a saját felelősségére teheti azt meg, hogy változtatás nélkül veszi át a 
kidolgozott dokumentumokat. Mindig az legyen szem előtt, hogy az adott ártalom, veszély 
elleni védelmet (ha más módszer pl. elkerítés, burkolás vagy egyéb intézkedés nem 
alkalmazható) megszünteti-e, vagy csökkenti-e az egyéni védőeszköz használata. 
 
Kling Péter 
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Minták a CD első kiadásából 

Munkakör/foglalkozás: Konyhalány 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi 
képesség jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Élelmiszeripari fehér sapka (Hálós 

tetejű, szellőző) 
1     

Fehér nadrág (230 g/m2 100 % pamut, 

rátétes zsebek) 
1 MSZ EN 340   

Védőruha (testvédelem) 
Élelmiszeripari kötény (fehér) 1  ,   
Mártott kesztyű (pamutra mártott, 

saválló, narancs színű krepp latex, 1,8 mm 
vastag, 32 cm hosszú, csuklóban szűkített, 
vágásbiztos, megerősített csúszás elleni 
érdesítés, vegyszerálló, mikroorganizmusok 
elleni védelem) 

2 

MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1-
2-3 

 3241; ; ;    

Kézvédő eszköz 

Hő- és vágásálló kesztyű egyujjas 
(vastag, szövött, nem bolyhosodó KEVLAR, 33 
cm hosszú, belső bélés teljes hosszában 
hőszigetelő aramid szál) 

2 
MSZ EN 388 
MSZ EN 420 
MSZ EN 407 

 1343; ; 

 4341XX 350 °C /15 S 
 

Lábvédő eszköz 

Fehér félcipő (olajálló csúszásmentes 

gumitalp, orrmerevítő nélküli erős bőr 
felsőrész, ragasztott talp, antisztatikus, 
párnázott bokarész és nyelv, energiaelnyelő 
sarok) 

2 
MSZ EN 344 
MSZ EN 345 
MSZ EN 347 

, ,  01 
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Munkakör/foglalkozás: Lánghegesztő 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi 
képesség jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Védősapka 1    

Hegesztő szemüveg (biztonsági üveg, 

felhajtható szűrőüveggel. A szemüvegszár 
hossza és dőlésszöge állítható) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 175 ,  UVEX 9103 

Hegesztő kámzsa lánghegesztő 
szemüveggel 

2 MSZ EN 166 
MSZ EN 175 ,   

Száras hegesztőszemüveg (hőálló keret 

és szár, lánghegesztő lencse, szellőző 
oldalvédővel) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 169 
MSZ EN 175 

,  

Soudlux 60280, Visilux-5 
60405, Eurolux 60808, 
Luxavis-5 60821 

Gumipántos hegesztőszemüveg 
(hőálló ABS műanyag keret, állítható 
gumipánt, szellőzés a keret oldalán) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 169 
MSZ EN 175 

,  

Duolux 60800, Spartalux 
60801, Revlux 60820 Revlux 
Eco 60821 

Szem- és arcvédelem 

Hegesztő látómező 2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 169 
MSZ EN 170 

  

Hegesztőruha 2 
MSZ EN 340 
MSZ EN470-1   

Hegesztő kötény (70x110 hasított bőr) 2 
EN470-1 
EN 532   

Hegesztő lábszárvédő 2 
EN470-1 
EN 532   

Hegesztő karvédő 2 
EN470-1 
EN 532   

Védőruha (testvédelem) 

Hegesztő kámzsa 2 
EN470-1 
EN 532   

Kézvédő eszköz 
Ötujjas védőkesztyű (marhahasíték 
hegesztőkesztyű (7 cm-es marhahasíték 
mandzsetta, 100 °C kontakt hő > 15 sec) 

2 
MSZ EN 420 
MSZ EN 388 
MSZ EN 407 

 2122,  4X2X 100 

°C/15 S 
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Munkakör/foglalkozás: Lánghegesztő 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Vizsgálati 

Védelmi Védelmi 
kategória

szabvány Egyéb 
képesség jelzése 

száma 

Lábvédő eszköz 

Hegesztő bakancs (kívül víztaszító, 

vastag szín marhabőr, belül puha szín 
zergebőr felsőrész,bőr lábfejvédő gyorskioldó 
csattal, csúszásmentes, olajálló gumitalp, véd: 
300 °C kontakt hő ellen, acél nélküli 
antisztatikus, szivacsos sarkú, kényelmi 
talpbetét) 

2 
MSZ EN 344 
MSZ EN 347 , , , ,  03 EP WRU HRO 

 
Munkakör/foglalkozás: Takarítónő 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Szem- és arcvédelem 

Zárt szemüveg (nagy védelmet biztosít 30 

%-os kénsav, 53 % salétromsav, 30 % nátrium-
hidroxid, víz és nem veszélyes folyadékok 
fröccsenése ellen) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

,  UVEX 9302 

Védőruha (testvédelem) Színes köpeny (230 g/m2 100 % pamut, 4/4-

es 120 cm-es galléros) 
1 MSZ EN 340   

Kézvédő eszköz 

Mártott kesztyű (sárga színű természetes 

latex, pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg és 
más háztartási vegyszerek és mikroorganiz-
musok ellen, 30 cm hosszú, 0,45 mm vastag, 
csúszás ellen érdesített tenyér) 

2 MSZ EN420 
MSZ EN 388  1011; ; ;   

Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő 

folyadékok, takarító vegyszerek ellen védő cipő) 
2 

MSZ EN ISO 
20344 ,   

Lábvédő eszköz Dunlop PVC védőcsizma (zöld PVC anyag, 

fröccsöntött talp, saválló: 30 % kénsav, 20 % 
sósav, lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °C-ig 
minősítve, csizmabéléssel téliesíthető) 

2 
MSZ EN 347 
MSZ EN 374 , , , ,   
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Munkakör/foglalkozás: Építőipari segédmunkás 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi 
képesség jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem 

Védősisak (polietilén sisakhéj nyolcféle 

színben, hat ponton rögzített állítható 
sisakkosár, nedvszívó izzadságszalag, 
sisakbéléssel téliesíthető, látómezővel vagy 
arcvédővel szerelvényezhető) 

2 EN 397   JAR 

Légzésvédelem Félálarc (inert porok és nem veszélyes 

szilárd és folyékony részecskék ellen) 
3 EN 149:2001  FFP1 SupAir FFP1 SL 

Hallásvédelem Egyszer használatos füldugó 
(hengeres, lekerekített) 

2 MSZ EN 352  SNR: 36 dB EAR Classic 

Mechanikai védőkesztyű (anyag: 

vastag, víztaszító színmarhabőr, a tenyér és 
kézhát színbőr megerősítéssel, amely alatt 
szivacsbélés található,bőr artéria védő, 
gumírozott, kötött mandzsetta) 

2 
MSZ EN 420 
MSZ EN 388  4223;   

Kézvédő eszköz 
Téglafogó kesztyű (anyag: marha 

hasítékbőr,50 acélszegeccsel megerősített, 
csúszás- és kopásbiztos tenyérrész, marha-
hasíték kézhát és mandzsetta, siklis szabású 
ujjközök)  

2 
MSZ EN 420 
MSZ EN 388  ,   

Lábvédő eszköz 

Biztonsági védőbakancs (kétrétegű PU 

talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- 
és acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok, 
antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp) 

2 
MSZ EN 344 
MSZ EN 345 , , , , ,  S2 
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Munkakör/foglalkozás: Sertésgondozó 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi 
képesség 

jelzése 
Egyéb 

Saválló PVC kötény (zöld vagy fehér szín-

ben, 20 % sósav, 30 % kénsav,30 % nátrium-
hidroxid, 25 % salétromsav és 30 % ecetsav 
ellen min. 480 percig véd, méret: 110x75 és 
120x90 cm) 

2 
EN 340 
EN 375    

Védőruha (testvédelem) 
Munkaruha [kabát és deréknadrág] 
(340 g/m2 –es, 100 % pamut védőruházat, 
királykék színben, sávoly szövés, egyenes fazon, 
nagy szakítószilárdság) 

1 MSZ EN 340   

Mechanikai védőkesztyű (anyag: marha-

hasíték; színmarha tenyér-megerősítés a mutató 
és hüvelykujjon, artéria, köröm- és ökölcsont-
védő, pamut tenyérbélés) 

2 
MSZ EN 420 
MSZ EN 388 3123  

Mártott kesztyű (pamutra mártott kék PVC, 

csúszás ellen érdesített tenyér, sav-, lúg-, olaj- 
és mikroorganizmusok elleni védelem, 1,2 mm 
vastag, 34 cm hosszú) 

2 
MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1-2 

 4121; ; ; 
 

 Kézvédő eszköz 

Egyszerhasználatos fóliakesztyű ( 0,30 

mikron vastag, bőrirritáció elleni védelem, pl. 
élelmiszerek, kozmetikumok, benzinkutak, stb.) 

1    

Élelmiszeripari csizma (nitril anyag, élelmi-

szeripari ártalmak; tejsav, állati eredetű zsírok, 
növényi olajok, vegyszerek ellen, csizmabéléssel 
téliesíthető) 

2 MSZ EN 347 , , , ,   

Biztonsági védőbakancs (kétrétegű PU 

talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és 
acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok, 
antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp) 

2 
MSZ EN 344 
MSZ EN 345 

, , , , , 

 
S2 

Lábvédő eszköz 

Csizmavédő (magas szárú, polietilén 

csizmavédő, perforált felsőrésszel) 
1    
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Munkakör/foglalkozás: Vegyipari munkás, növényvédő szer 
kiszerelő (szerves foszforsav-észter) 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi 
képesség 

jelzése 
Egyéb 

Szem- és arcvédelem 
Védőszemüveg (Páramentes, vegyszerálló 

polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai 
védelem) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

,  
Monolux, Chimilux, 
Shellux 

Félálarc (szerves gőzök és részecskéi ellen) 3 MSZ EN 140  FFP 3 3M 6000, 7500 

Légzésvédelem Kombinált részecskeszűrő félálarc  
(szerves gőzök és részecskéi ellen) 

3 MSZ EN 140  FF A1P2 D 3M 4251 

Kabát (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, 

állítható mandzsettával, két oldal-, három 
rávarrt-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy 
hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, 
névjegytartó) 

1 MSZ EN 340   

Deréknadrág (két oldal-, két rátétes-, három 

szerszám és két farzsebbel, övbújtatók, 
biztonsági varrás az ülepen, állítható bokarész, 
dupla térdfolt és térdeplőtasak, térdvédővel) 

1 MSZ EN 340   

Poló (190 g/m2  vastagságú, 100 % pamut 

alapanyag, mérettartó, körkötött kivitel, dupla 
varrással, egyenes vonalú, környakas fazon) 

1    

Védőruha (testvédelem) 

Fluo télikabát (sárga, sárga/zöld, sárga/ 

sötétkék, narancs/sötétkék színek, teljesen 
vízhatlan, fényvisszaverő csíkok, gallérba rejtett, 
állítható kapucni, kétutas cipzár patentos 
hajtókával, egy belső-, két külső zseb, gumis 
mandzsetta) 

2 
MSZ EN 342 
MSZ EN 343 , ,   

Védőruha (testvédelem) 

Védőoverall (DuPont Multiclean négyrétegű 

SMMS polipropilén anyag, kék vagy fehér 
színben, porok és radioaktív részecskék elleni 
védelem, ellenáll folyadékpermeteknek, és 
fröccsenő vegyszereknek: 30 % kénsav, 10 % 
nátriumhidroxid, gumírozott derék-, arc-, 
csukló- és bokarész, belső oldal antisztatizált, 
külső oldalához megfelelő földelés kell) 

3 

prEN 13034 
prEN 13982 
EN 1073-2 
EN 1149-1 
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Munkakör/foglalkozás: Vegyipari munkás, növényvédő szer 
kiszerelő (szerves foszforsav-észter) 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória

Vizsgálati Védelmi 
szabvány 

száma 
képesség Egyéb 

jelzése 
Fluo esőköpeny (150 g/m2  könnyű 

poliészter anyag, vízhatlan, olajálló, varrott 
plusz hegesztett 4/4-es esőköpeny, 5 cm széles 
fényvisszaverő csíkok, jól láthatósági színek, két 
zseb, patentos záródás, állítható kapucni) 

1 
MSZ EN 471 
MSZ EN 343 ,   

Mechanikai védőkesztyű (anyag: marha-

hasíték tenyér; megerősítés a mutató és 
hüvelykujjon, artéria, köröm- és ökölcsont-védő, 
pamut tenyérbélés) 

2 
MSZ EN 420 
MSZ EN 388 3122  

Kézvédő eszköz 
Mártott kesztyű (pamutra kétszer mártott,  

fluo narancs PVC, véd száraz és nedves hideg 
klíma ellen, sav-, lúg-, olajálló, mikroorganiz-
musok elleni védelem, 1,3 mm vastag) 

2 

MSZ EN420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1-2-3 
MSZ EN 511 

 

4131; ; ; ; 111 
 

Lábvédő eszköz 

Dunlop PVC védőcsizma (zöld PVC anyag, 

fröccsöntött talp, saválló: 30 % kénsav, 20 % 
sósav, lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °C-ig 
minősítve, csizmabéléssel téliesíthető) 

2 
MSZ EN 347 
MSZ EN 374 , , , ,   
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A bővített munkakörökből 

Munkakör/foglalkozás: Építőipari kisgépkezelő 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi 
képesség jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem 

Védősisak (polietilén sisakhéj nyolcféle 

színben, hat ponton rögzített állítható 
sisakkosár, nedvszívó izzadságszalag, 
sisakbéléssel téliesíthető, látómezővel vagy 
arcvédővel szerelvényezhető) 

2 EN 397   JAR 

Szem- és arcvédelem 
Védőszemüveg (Páramentes, 

vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, 
erősített mechanikai védelem) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

,  Hublux  

Légzésvédelem Félálarc (inert porok és nem veszélyes 

szilárd és folyékony részecskék ellen) 
3 EN 149:2001  FFP1 SupAir FFP1 SL 

Hallásvédelem Fültok 2 MSZ EN 352  SNR: 23-31 dB 
3M 1430, 1435, 1440, 
1445 

Mechanikai védőkesztyű (anyag: 

vastag, víztaszító színmarhabőr, a tenyér és 
kézhát színbő megerősítéssel, amely alatt 
szivacsbélés található,bőr artériavédő, 
gumírozott, kötött mandzsetta) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388  4223;   

Kézvédő eszköz 

Vibrációs kesztyű 2 MSZ EN 420 
EN 30819  Prensio 

Lábvédő eszköz 

Biztonsági védőbakancs 
(vízlepergető, fekete színbőr, acél- és 
lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez 
talpátszúrás ellen, olajálló, antisztatikus, 
csúszásmentes, kétrétegű PU talp, hőálló 180 
°C –ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos 
bokarész és szivacsos bőr békanyelv) 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 345 , , , , ,  S3 
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Munkakör/foglalkozás: Üzemanyagkút-kezelő 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi 
képesség jelzése 

Egyéb 

Védőruha (testvédelem) Antisztatikus alsó- és felső ruházat 2 MSZ EN 1149-1  
Védőruha 
(testvédelem) 

Kézvédő eszköz 
Antisztatikus, vegyszerálló 
védőkesztyű 

2 MSZ EN 388    Kézvédő eszköz 

Lábvédő eszköz 
Antisztatikus, csúszásmentes, 
szikramentes lábbeli 

2 
MSZ EN ISO 
20346    Lábvédő eszköz 

Védőruha (testvédelem) Antisztatikus alsó- és felső ruházat 2 MSZ EN 1149-1  
Védőruha 
(testvédelem) 
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