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PTE Munkavédelmi Szabályzat 8. számú melléklete 

Egyéni védőeszköz juttatás rendje 
 

1. Fogalmak 
 

1.1. Egyéni védőeszköz: 
a) 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, továbbá 

b) az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az a) pont 
szerinti cél elérése. (A továbbiakban a) és b) pontok együtt: védőeszköz.) 

1.2. Expozíció: a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót érő kóroki tényezők mennyiségi 
meghatározása (az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata). 

1.3. Nem minősül védőeszköznek: 
a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a 

munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak; 
b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást 

végző mentőszolgálatok által használt felszerelések; 
c) a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz; 
d) a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés; 
e) a sportfelszerelés és sporteszköz; 
f) az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz; 
g) a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek. 

 
1.4. EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz 

a mintának és e rendelet előírásainak megfelel; 
1.5. EK-típustanúsítvány: a tanúsítást végző bejelentett szervezet (a továbbiakban: tanúsító 

szervezet) által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán 
elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel e rendelet előírásainak; 

1.6. 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 
személyek vagy a háziállatok számára; 

1.7. Jelkép: a védőeszköz védelmi szintjének értelmezését elősegítő ábrázolás az alkalmazott 
honosított harmonizált szabvány szerint; 

1.8. Rendeltetésszerű használat: a védőeszköznek a – gyártó, illetve a tanúsító szervezet által 
készített – tájékoztatójában meghatározottak, valamint a vonatkozó jogszabályokban 
előírtak szerinti alkalmazása, tekintetbe véve az alkalmazás korlátait is; 

1.9. Védőeszköz védelmi fokozata: adott típusú kockázati tényező viszonylatában 
megvalósított védelem mértéke a védelmi osztályon belüli vagy attól független besorolás 
szerint; 

1.10. Védőeszköz védelmi képessége: annak a kockázati tényezőnek a típusa, amely ellen 
a védőeszköz védelmet nyújt; 
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1.11. Védőeszköz védelmi osztálya: adott típusú kockázati tényezőnek jogszabályban, illetve 
alkalmazott honosított harmonizált szabványban vagy tagállami nemzeti szabványban 
meghatározott mértékével szemben a védőeszközzel megvalósítható védelem. 

 

2. Az egyéni védőeszközök juttatásának rendje 
 

2.1. Kiválasztás: Az egyéni védőeszközök kiválasztása a jelen egyéni védőeszköz juttatási 
rend mellékletében szereplő táblázatban megadott kritériumok alapján történhet. 

 

2.2. Rendelés: A szervezeti egységek egyéni védőeszközt csak a közbeszerzési és logisztikai 
tevékenységet végző szervezettől szerezhetik be. Új típusú védőeszköz rendelése csak a 
PTE MSZI Munkabiztonsági Koordinációs Osztály írásos jóváhagyásával történhet. 

2.3. Átvétel: Az a védőeszköz vehető át, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
EK-megfelelőségi nyilatkozattal illetve EK-típustanúsítvánnyal rendelkezik. A 
nyilatkozatok és a tanúsítványok egy-egy példányának megőrzése az igénylő feladata. 

2.4. Kiosztás (átadás-átvétel): A munkavállaló védőeszközzel való ellátását a munkahelyi 
vezetőnek dokumentáltatnia kell. A dokumentációnak tartalmaznia kell az érintett 
munkavállaló nevét, beosztását, és aláírását illetve a juttatott eszközök típusát, 
darabszámát, továbbá a dátumot. Az átadás-átvétel formanyomtatványát jelen egyéni 
védőeszköz juttatási rend tartalmazza. 

2.5. Használat: A munkavégzés során jelentkező ártalom vagy veszély esetén a munkavállaló 
köteles a védőfelszerelését rendeltetésének megfelelően használni. A munkavállaló a 
védőeszköz használati kötelezettségéről nem mondhat le. A védőeszköz viselésének 
elmulasztása okán a munkáltató képviselője (munkahelyi vezető) az érintett 
munkavállalót szóban és/vagy írásban figyelmezteti. Az egyéni védőeszköz 
használatának megtagadása esetén a munkáltató a munkavégzéstől eltiltja a 
munkavállalót. 

2.6. Oktatás: A kiosztást végző munkahelyi vezető a munkavállalót a védőeszköz kiosztásával 
egy időben tájékoztatja az ártalom károsító hatásáról, a használat szükségességéről és a 
szabályszerű használat módjáról.  A kioktatott munkavállaló az oktatás megtörténtét az 
átadás-átvétel formanyomtatványon aláírásával igazolja. 

2.7. Ellenőrzés: A munkavállaló az egyéni védőeszközének megfelelő állapotáról minden 
munkakezdés előtt köteles meggyőződni. Sérült, hiányos, a védelem szempontjából 
alkalmatlan egyéni védőeszköz nem alkalmazható. 
A munkahelyi vezető ellenőrzési kötelezettsége az alábbiakra terjed ki:  
a) A védőeszköz megléte, szabályszerű tárolása, munka közbeni használata, állapotának 

megfelelősége, a használati ismeret szintjének megállapítása. 
b) A használat megkövetelése munkáltatói kötelezettség, ezért a használati szabályok 

betartásáért illetve betartatásáért a munkahelyi vezető tartozik felelősséggel. 
A munkavédelmi szakember jogosult az egyéni védőeszköz juttatás rendjével kapcsolatos 
szabályok betartásának ellenőrzésére, és utasítást adhat az érintett munkavállaló valamint 
annak munkahelyi vezetője felé a szabálytalanság megszüntetésére. 

2.8. Elhelyezés: A munkavállalók az arra rendszeresített helyen, elkülönített módon 
tárolhatják az egyéni védőeszközöket. Az egyéni védőeszközöknek megfelelő tárolási 
lehetőségről a szervezeti egység vezetője gondoskodik. Az egyéni védőeszköz meglétéért 
a munkavállaló felelős, azt munkahelyéről haza nem viheti. 
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2.9. Tisztítás: A védőfelszerelések karbantartása, tisztítása munkáltatói feladat, azonban a 
munkavállaló köteles - a tőle elvárható módon – a tisztításáról, tisztán tartásáról 
gondoskodni.  

2.10. Csere: Amikor az egyéni védőeszköz veszéllyel és/vagy ártalommal szembeni 
védőképessége lecsökken, vagy megszűnik, a munkavállaló köteles jelezni ezt a 
közvetlen munkahelyi vezetőjének. Az alkalmatlan védőeszközt a munkahelyi vezetőnek 
be kell mutatni. A munkahelyi vezető gondoskodik a munkavállaló megfelelő állapotú 
egyéni védőeszközzel való újbóli ellátásáról. 

2.11. A használatból történő kivonás: A használhatatlan állapotú vagy használaton kívülivé 
vált védőeszközt az átadás-átvétel formanyomtatványon kell visszavenni a 
munkavállalótól. A visszavételt a visszavevő a visszavétel dátumával és aláírásával 
igazolja. A használhatatlan állapotú védőeszközt amennyiben a veszélyes anyaggal nem 
szennyeződött a kommunális hulladék közé lehet tenni. A veszélyes anyaggal 
szennyeződött védőfelszereléseket szelektív módon kell gyűjteni az arra kijelölt helyen. 
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Egyéni védőeszköz átadás-átvétel 

A szervezeti egység megnevezése:             

Az egyéni védőeszközzel ellátott munkavállaló neve:            

        Kijelentem, hogy az alább felsorolt egyéni védőeszközöket átvettem, azok használati módját és a használat szabályait megismertem és tudomásul vettem. 
Tudomásul veszem, hogy a munkám során az engem érő veszélyforrások, munkahelyi ártalmak elleni védekezés céljából köteles vagyok rendeltetésszerűen használni, 
és az elhasználódás következtében a cseréjüket kezdeményezni. Tudomásul veszem, hogy az egyszer használatos védőeszközöket a használat után lecserélem, azokat 
újból nem használom fel. 

        
Védőeszköz megnevezése Védőeszköz 

típusa 
Kiadás/Visszavétel 

azonosítása Dátum Átadó neve Átadó aláírása Átvevő neve Átvevő aláírása 
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Állatgondozó fej - - - - - - -

Állatgondozó szem biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés védőszemüveg MSZ EN 166 2

Állatgondozó arc - - - - - - -

Állatgondozó légzés biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés

részecskeszűrő félálarc
szerves eredetű szagok elleni 

védelemmel,
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149

FFP3, OV, R

2

Állatgondozó légzés biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés egészségügyi szájmaszk MSZ EN 14683 2

Állatgondozó hallás - - - - - - -

Állatgondozó test biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés védőkötény MSZ EN 340,

MSZ EN 14126 2

Állatgondozó kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás mechanikai védőkesztyű MSZ EN 420, 

MSZ EN 388
3122

2

Állatgondozó kéz biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés egyszerhasználatos 

védőkesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-2,

MSZ EN 455
2

Állatgondozó láb biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés cipővédő MSZ EN 340,

MSZ EN 14126 2

Állatgondozó láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli, gumicsizma
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC  OB   O2   
2

Egyéni védőeszköz juttatás rendje
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Ápoló fej - - - - - - -

Ápoló szem biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Ápoló arc - - - - - - -

Ápoló légzés biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés egészségügyi szájmaszk MSZ EN 14683 2

Ápoló hallás - - - - - - -

Ápoló test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
MSZ EN 340 2

Ápoló test biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés védőkötény MSZ EN 340,

MSZ EN 14126 2

Ápoló kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

egyszerhasználatos 
védőkesztyű

MSZ EN 420, 
MSZ EN 374-2, 

MSZ EN 455
2

Ápoló láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés
munkalábbeli, 

gumicsizma
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC  OB   O2   

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Betegszállító fej - - - - - - -

Betegszállító szem biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Betegszállító arc - - - - - - -

Betegszállító légzés biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés egészségügyi szájmaszk MSZ EN 14683 2

Betegszállító hallás - - - - - - -

Betegszállító test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
MSZ EN 340 2

Betegszállító test biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés védőkötény MSZ EN 340 ,

MSZ EN 14126 2

Betegszállító kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

egyszerhasználatos 
védőkesztyű

MSZ EN 420, 
MSZ EN 374-2, 

MSZ EN 455
2

Betegszállító láb fizikai mechanikai,
hőmérséklet

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli 
csúszásmentes talppal,

orrmerevítővel,
hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344, 
MSZ EN ISO 20345 SRC  SB  S2    CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Biológia tanár fej - - - - - - -

Biológia tanár szem vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőszemüveg MSZ EN 166 2

Biológia tanár arc - - - - - - -

Biológia tanár légzés vegyi légszennye-
ződés gáz, gőz

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelemmel, 
savas gőzök és gázok elleni 

védelemmel,
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149 FFP2, D, AV, R 2

Biológia tanár hallás - - - - - - -
Biológia tanár test - - - - - - -

Biológia tanár kéz vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 374-3 3

Biológia tanár láb - - - - - - -
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Biológus fej - - - - - - -

Biológus szem biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Biológus arc biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

homlokpántos 
polikarbonát arcvédő

MSZ EN 166, 
MSZ EN 167  2

Biológus légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz légzésvédő félálarc MSZ EN 140

FFP2, D, AV, R

3

Biológus légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz

szűrőbetétek a légzésvédő 
félálarchoz MSZ EN 141 ABEK-P2 3

Biológus légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelemmel, 
szerves eredetű szagok elleni 

védelem,
savas gőzök és gázok elleni 

védelemmel,
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149 FFP3, D, OV, AV, R 2

Biológus hallás - - - - - - -

Biológus test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
MSZ EN 340              klinikai területen dolgozók 2

Biológus test biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőkötény
MSZ EN 340, 

MSZ EN 14126,
MSZ EN 13034

3

Biológus kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
merülés

egyszer használatos 
nitril kesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2,
MSZ EN 374-3,

MSZ EN 455
áthatolás: 6 (>280s),
átszivárgás: 2

3

Biológus láb - - - - - - -



6/47

Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Boncmester fej - - - - - - -

Boncmester szem biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Boncmester arc biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

homlokpántos 
polikarbonát arcvédő

MSZ EN 166, 
MSZ EN 167  2

Boncmester légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz légzésvédő félálarc MSZ EN 140 3

Boncmester légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz

szűrőbetétek a légzésvédő 
félálarchoz MSZ EN 141 ABEK-P3 3

Boncmester hallás - - - - - - -

Boncmester test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
MSZ EN 340              2

Boncmester test biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőkötény
MSZ EN 340, 

MSZ EN 14126,
MSZ EN 13034

3

Boncmester kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
merülés

egyszer használatos 
nitril kesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2,
MSZ EN 374-3,

MSZ EN 455
áthatolás: 6 (>280s),
átszivárgás: 2

3

Boncmester láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés,
ütés

védőlábbeli 
csúszásmentes talppal,

orrmerevítővel

MSZ EN ISO 20344, 
MSZ EN ISO 20345

SRC SB  S2

2



7/47

Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Bútorasztalos fej - - - - - - -

Bútorasztalos szem fizikai mechanikai ütés, vágás, 
becsapódás védőszemüveg MSZ EN 166 2

Bútorasztalos arc - - - - - - -

Bútorasztalos légzés vegyi légszennye-
ződés

por, rost,
gáz, gőz

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelemmel, 
 savas gőzök és gázok elleni 

védelemmel,
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149 FFP3, D, AV, R 3

Bútorasztalos hallás fizikai zajártalom zaj füldugó MSZ EN 352-2

SNR: 30 dB

2

Bútorasztalos hallás fizikai zajártalom zaj fültok MSZ EN 352-1

SNR: 30 dB

2

Bútorasztalos test - - - - - - -

Bútorasztalos kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 388
3122

2

Bútorasztalos láb fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás

védőlábbeli
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344, 
MSZ EN ISO 20345 

      SRC  SB      S3                
2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Egészségügyi 
asszisztens fej - - - - - - -

Egészségügyi 
asszisztens szem biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Egészségügyi 
asszisztens arc - - - - - - -

Egészségügyi 
asszisztens légzés biológiai biológiai kóroki 

tényezők fertőzés egészségügyi szájmaszk MSZ EN 14683 2

Egészségügyi 
asszisztens hallás - - - - - - -

Egészségügyi 
asszisztens test

biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
MSZ EN 340 2

Egészségügyi 
asszisztens kéz biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

egyszerhasználatos 
védőkesztyű

MSZ EN 420, 
MSZ EN 374-2, 

MSZ EN 455
2

Egészségügyi 
asszisztens láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli, 

csúszásmentes talppal
MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC  OB   O2   

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Emelőgép ügyintéző fej - - - - - - -

Emelőgép ügyintéző szem - - - - - - -

Emelőgép ügyintéző arc - - - - - - -

Emelőgép ügyintéző légzés - - - - - - -

Emelőgép ügyintéző hallás - - - - - - -

Emelőgép ügyintéző test fizikai hőmérséklet,
időjárás

hideg,
eső, hó kabát

MSZ EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MSZ EN 342                             
MSZ EN 343

1

Emelőgép ügyintéző kéz - - - - - - -

Emelőgép ügyintéző láb fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC    SB    S3  'CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Festő-mázoló fej vegyi folyadékok,
por

fröccsenés, 
kilövellés sapka MSZ EN 340                        2

Festő-mázoló szem vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőszemüveg MSZ EN 166, 

MSZ EN 167  2

Festő-mázoló arc vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés

homlokpántos 
polikarbonát arcvédő

MSZ EN 166, 
MSZ EN 167  2

Festő-mázoló légzés vegyi légszennye-
ződés gáz, gőz

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelemmel, 
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149

FFP2, D, R

2

Festő-mázoló hallás - - - - - - -

Festő-mázoló test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MSZ EN 342                             1

Festő-mázoló kéz vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőkesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-3

2

Festő-mázoló láb fizikai mechanikai, 
hőmérséklet

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC    SB  S2    'CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Fizika tanár fej - - - - - - -

Fizika tanár szem vegyi,
fizikai

folyadékok,
mechanikai

fröccsenés, 
kilövellés,

ütés, vágás, 
becsapódás

védőszemüveg MSZ EN 166 2

Fizika tanár arc - - - - - - -

Fizika tanár légzés vegyi légszennye-
ződés gáz, gőz

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelemmel, 
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149

FFP2, D, R

2

Fizika tanár hallás - - - - - - -
Fizika tanár test - - - - - - -

Fizika tanár kéz vegyi Folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőkesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 371-1,
MSZ EN 374-2 

1

Fizika tanár láb - - - - - - -
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Fűtésszerelő fej fizikai mechanikai 
ütés, vágás, 
becsapódás, 

zúzódás
védősisak MSZ EN 397 2

Fűtésszerelő szem fizikai mechanikai ütés, vágás, 
becsapódás védőszemüveg MSZ EN 166 2

Fűtésszerelő arc - - - - - - -
Fűtésszerelő légzés - - - - - - -
Fűtésszerelő hallás - - - - - - -

Fűtésszerelő test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MSZ EN 342                             1

Fűtésszerelő kéz fizikai mechanikai,
hőmérséklet

szúrás, vágás, 
horzsolás,

hő
védőkesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 388,
MSZ EN 407 3122      X1XXXX (100°C/15s)

2

Fűtésszerelő láb fizikai mechanikai, 
hőmérséklet

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC    SB      'CI  

-
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Gépkocsi rakodó fej fizikai hőmérséklet hideg sapka MSZ EN 340,                  
MSZ EN 342 1

Gépkocsi rakodó szem - - - - - - -

Gépkocsi rakodó arc fizikai hőmérséklet hideg homlokpántos 
polikarbonát arcvédő

MSZ EN 166, 
MSZ EN 167  2

Gépkocsi rakodó légzés - - - - - - -
Gépkocsi rakodó hallás - - - - - - -

Gépkocsi rakodó test fizikai mechanikai ütés, elsodrás láthatósági mellény MSZ EN 471 2

Gépkocsi rakodó test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                         

MSZ EN 342               1

Gépkocsi rakodó test fizikai hőmérséklet,
időjárás eső, hó kabát MSZ EN 340                                       

MSZ EN 343 1

Gépkocsi rakodó kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 388
3122

2

Gépkocsi rakodó kéz fizikai hőmérséklet hideg
védőkesztyű

cseppfolyós mélyhűtőtt nitrogént 
tároló edény mozgatásához

MSZ EN 420,
MSZ EN 388,
MSZ EN 511

2121       23X

2

Gépkocsi rakodó láb fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J)

hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

  SRC     SB     S3     CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Gépkocsi-vezető fej - - - - - - -

Gépkocsi-vezető szem - - - - - - -

Gépkocsi-vezető arc fizikai hőmérséklet hideg homlokpántos 
polikarbonát arcvédő

MSZ EN 166, 
MSZ EN 167  2

Gépkocsi-vezető légzés - - - - - - -
Gépkocsi-vezető hallás - - - - - - -

Gépkocsi-vezető test fizikai mechanikai ütés láthatósági mellény MSZ EN 471 2

Gépkocsi-vezető kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 388
3122

2

Gépkocsi-vezető kéz biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés egyszerhasználatos 

védőkesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-2,

MSZ EN 455
2

Gépkocsi-vezető kéz fizikai hőmérséklet hideg
védőkesztyű

cseppfolyós mélyhűtőtt nitrogént 
tároló edény mozgatásához

MSZ EN 420,
MSZ EN 388,
MSZ EN 511

2121       23X

2

Gépkocsi-vezető láb fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J)

hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

  SRC     SB      'CI     S3

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Gépszerelő fej - - - - - - -

Gépszerelő szem fizikai,
vegyi

mechanikai,
folyadékok

ütés, vágás, 
becsapódás,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166,
MSZ EN 167 2

Gépszerelő arc - - - - - - -

Gépszerelő légzés - - - - - - -

Gépszerelő hallás fizikai zajártalom zaj fültok MSZ EN 352-1

SNR: 30 dB

2

Gépszerelő test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                         

MSZ EN 342               1

Gépszerelő kéz fizikai mechanikai,
hőmérséklet

szúrás, vágás, 
horzsolás,

hő
védőkesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 388,
MSZ EN 407

3122,   X1XXXX (100°C/15s)

2

Gépszerelő láb fizikai mechanikai 
elcsúszás, elesés,

ütés,
szúrás

védőlábbeli
csúszásmentes, olajálló talppal,

orrmerevítővel (200 J),
átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344, 
MSZ EN ISO 20345

 SRC                  SB

     S3

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Gondnok fej fizikai hőmérséklet hideg sapka MSZ EN 340 ,                  
MSZ EN 342 1

Gondnok szem - - - - - - -

Gondnok arc - - - - - - -

Gondnok légzés - - - - - - -

Gondnok hallás - - - - - - -

Gondnok test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
MSZ EN 340        klinikai területen dolgozók 2

Gondnok test fizikai hőmérséklet,
időjárás

hideg,
eső, hó kabát MSZ EN 340 1

Gondnok test fizikai hőmérséklet,
időjárás eső, hó kabát MSZ EN 340                                       

MSZ EN 343 1

Gondnok kéz fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

szúrás, vágás, 
horzsolás,

hideg
védőkesztyű

MSZ EN 420, 
MSZ EN 388, 
MSZ EN 511 3122

2

Gondnok láb fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
hideg

munkalábbeli
csúszásmentes talppal,

hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC  CI   OB   O2   

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Gyógyszerész fej - - - - - - -

Gyógyszerész szem vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőszemüveg MSZ EN 166, 

MSZ EN 167  2

Gyógyszerész arc - - - - - - -

Gyógyszerész légzés vegyi légszennye-
ződés

gáz, gőz,
por, rost

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelemmel, 
 savas gőzök és gázok elleni 

védelemmel,
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149 FFP2,  D, AV, R 2

Gyógyszerész hallás - - - - - - -

Gyógyszerész test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
MSZ EN 340        2

Gyógyszerész kéz vegyi folyadékok merülés egyszer használatos 
nitril kesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-3,

MSZ EN 455 áthatolás: 6 (>280s),
átszivárgás: 2

3

Gyógyszerész láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli 
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347  SRC  OB   O2   

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Hegesztő fej fizikai mechanikai 
ütés, vágás, 
becsapódás, 

zúzódás
védősisak MSZ EN 397 2

Hegesztő szem,
arc fizikai sugárveszély nem ionizáló fejpajzs MSZ EN 166, 

MSZ EN 175 2

Hegesztő szem,
arc fizikai Sugárveszély nem ionizáló elektrooptikai pajzs MSZ EN 175, 

MSZ EN 379 2

Hegesztő légzés - - - - - - -
Hegesztő hallás - - - - - - -

Hegesztő test fizikai hőmérséklet láng hegesztő kötény MSZ EN ISO 11611 2

Hegesztő kéz fizikai mechanikai,
hőmérséklet

szúrás, vágás, 
horzsolás,

láng
védőkesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 388, 
MSZ EN 407

3122,      413X4X (100°C/15s)

2

Hegesztő láb fizikai mechanikai 
elcsúszás, elesés,

ütés,
szúrás

védőlábbeli
csúszásmentes, olajálló talppal,

orrmerevítővel (200 J),
átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344, 
MSZ EN ISO 20345

   SRC                   SB

      S3        HRO

2

Hegesztő láb fizikai hőmérséklet láng lábszárvédő MSZ EN ISO 11611 2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Kárpitos fej - - - - - - -

Kárpitos szem fizikai mechanikai ütés, vágás, 
becsapódás védőszemüveg MSZ EN 166 2

Kárpitos arc - - - - - - -

Kárpitos légzés vegyi légszennye-
ződés por, rost

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelemmel, 
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149

FFP2, D, R

3

Kárpitos hallás fizikai zajártalom zaj füldugó MSZ EN 352-2

SNR: 30 dB

2

Kárpitos hallás fizikai zajártalom zaj fültok MSZ EN 352-1

SNR: 30 dB

2

Kárpitos test - - - - - - -

Kárpitos kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 388
3122

2

Kárpitos láb fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás

védőlábbeli
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344, 
MSZ EN ISO 20345

  SRC    SB     S3  
2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Kémia tanár fej - - - - - - -

Kémia tanár szem vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőszemüveg MSZ EN 166 2

Kémia tanár arc - - - - - - -

Kémia tanár légzés vegyi gázok, gőzök gőz
részecskeszűrő félálarc
savas gőzök és gázok elleni 

védelemmel,
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149

FFP2, AV, R

2

Kémia tanár hallás - - - - - - -

Kémia tanár test - - - - - - -

Kémia tanár kéz vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 374-3 3

Kémia tanár láb - - - - - - -



21/47

Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Konyhai kisegítő fej - - - - - - -
Konyhai kisegítő szem - - - - - - -
Konyhai kisegítő arc - - - - - - -
Konyhai kisegítő légzés - - - - - - -
Konyhai kisegítő hallás - - - - - - -

Konyhai kisegítő test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
MSZ EN 340        klinikai területen dolgozók 2

Konyhai kisegítő kéz fizikai hőmérséklet kontakt és sugárzó 
hő védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 407
4341XX (350°C/15s)

2

Konyhai kisegítő kéz vegyi,
fizikai

folyadékok,
mechanikai

merülés,
szúrás, vágás, 

horzsolás
védőkesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2, 

MSZ EN 388 3122

2

Konyhai kisegítő láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344             
MSZ EN ISO 20347

 SRC    OB  O2

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Könyvkötő fej - - - - - - -

Könyvkötő szem vegyi,
fizikai

folyadékok,
mechanikai

fröccsenés, 
kilövellés,

ütés, vágás, 
becsapódás

védőszemüveg MSZ EN 166,
MSZ EN 167 2

Könyvkötő arc - - - - - - -

Könyvkötő légzés vegyi gázok, gőzök gőz

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelem,
savas gőzök és gázok elleni 

védelemmel,
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149

FFP2, D, AV, R

2

Könyvkötő hallás - - - - - - -
Könyvkötő test - - - - - - -

Könyvkötő kéz vegyi,
fizikai

folyadékok,
mechanikai

merülés,
szúrás, vágás, 

horzsolás
védőkesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2, 

MSZ EN 388 3122

2

Könyvkötő láb - - - - - - -
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Környezetvédelmi 
szakember fej fizikai mechanikai 

ütés, vágás, 
becsapódás, 

zúzódás
védősisak MSZ EN 397 2

Környezetvédelmi 
szakember szem - - - - - - -

Környezetvédelmi 
szakember arc - - - - - - -

Környezetvédelmi 
szakember légzés - - - - - - -

Környezetvédelmi 
szakember hallás - - - - - - -

Környezetvédelmi 
szakember test fizikai hőmérséklet,

időjárás
hideg,
eső, hó kabát

MSZ EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MSZ EN 342                             
MSZ EN 343

1

Környezetvédelmi 
szakember kéz - - - - - - -

Környezetvédelmi 
szakember láb fizikai mechanikai,

hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J), 

átszúrásmentes talplemezzel
hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC    SB    S3   'CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Laboratóriumi 
asszisztens fej - - - - - - -

Laboratóriumi 
asszisztens szem biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Laboratóriumi 
asszisztens arc biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

homlokpántos 
polikarbonát arcvédő

MSZ EN 166, 
MSZ EN 167  2

Laboratóriumi 
asszisztens légzés biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz légzésvédő félálarc MSZ EN 140 3

Laboratóriumi 
asszisztens légzés biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz

szűrőbetétek a légzésvédő 
félálarchoz MSZ EN 141 ABEKP2 3

Laboratóriumi 
asszisztens hallás - - - - - - -

Laboratóriumi 
asszisztens test

biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
MSZ EN 340        klinikai területen dolgozók 2

Laboratóriumi 
asszisztens test biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőkötény
MSZ EN 340, 

MSZ EN 14126,
MSZ EN 13034

3

Laboratóriumi 
asszisztens kéz biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
merülés

egyszer használatos 
nitril kesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2,
MSZ EN 374-3,

MSZ EN 455
áthatolás: 6 (>280s),
átszivárgás: 2

3

Laboratóriumi 
asszisztens láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli

csúszásmentes talppal
MSZ EN ISO 20344             
MSZ EN ISO 20347

 SRC    OB  O2

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Lakatos fej fizikai mechanikai 
ütés, vágás, 
becsapódás, 

zúzódás
védősisak MSZ EN 397 2

Lakatos szem fizikai mechanikai ütés, vágás, 
becsapódás védőszemüveg MSZ EN 166 2

Lakatos arc - - - - - - -
Lakatos légzés - - - - - - -

Lakatos hallás fizikai zajártalom zaj fültok MSZ EN 352-1

SNR: 30 dB

2

Lakatos test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                         

MSZ EN 342               1

Lakatos kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 388
3122

2

Lakatos láb fizikai mechanikai 
elcsúszás, elesés,

ütés,
szúrás

védőlábbeli
csúszásmentes, olajálló talppal,

orrmerevítővel (200 J),
átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344, 
MSZ EN ISO 20345

   SRC              SB

     S3

2



26/47

Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Mosónő fej - - - - - - -
Mosónő szem - - - - - - -
Mosónő arc - - - - - - -

Mosónő légzés - - - - - - -

Mosónő hallás - - - - - - -
Mosónő test - - - - - - -

Mosónő kéz vegyi folyadékok merülés védőkesztyű
MSZ EN 420,

MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2

2

Mosónő láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli 
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC  OB   O2   

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Munkavédelmi 
szakember fej fizikai mechanikai 

ütés, vágás, 
becsapódás, 

zúzódás
védősisak MSZ EN 397 2

Munkavédelmi 
szakember szem - - - - - - -

Munkavédelmi 
szakember arc - - - - - - -

Munkavédelmi 
szakember légzés - - - - - - -

Munkavédelmi 
szakember hallás - - - - - - -

Munkavédelmi 
szakember test fizikai hőmérséklet,

időjárás
hideg,
eső, hó kabát

MSZ EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MSZ EN 342                             
MSZ EN 343

1

Munkavédelmi 
szakember kéz - - - - - - -

Munkavédelmi 
szakember láb fizikai mechanikai,

hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel
hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC    SB    S3   'CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Műtős fej - - - - - - -

Műtős szem biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Műtős arc - - - - - - -

Műtős légzés biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés egészségügyi szájmaszk MSZ EN 14683 2

Műtős hallás - - - - - - -

Műtős test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág
zsilipruha

MSZ EN 340       2

Műtős test biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés védőkötény MSZ EN 340 ,

MSZ EN 14126 2

Műtős kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

egyszerhasználatos 
védőkesztyű

MSZ EN 420, 
MSZ EN 374-2, 

MSZ EN 455
2

Műtős láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC  OB   O2   
2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Orvos fej - - - - - - -

Orvos szem biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Orvos arc biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

homlokpántos 
polikarbonát arcvédő

MSZ EN 166, 
MSZ EN 167  2

Orvos légzés biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés egészségügyi szájmaszk MSZ EN 14683 2

Orvos légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz légzésvédő félálarc MSZ EN 140 3

Orvos légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz

szűrőbetétek a légzésvédő 
félálarchoz MSZ EN 141 ABEKP2 3

Orvos hallás - - - - - - -

Orvos test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág MSZ EN 340       2

Orvos test biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőkötény
MSZ EN 340, 

MSZ EN 14126,
MSZ EN 13034

3

Orvos kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
merülés

egyszer használatos 
nitril kesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2,
MSZ EN 374-3,

MSZ EN 455
áthatolás: 6 (>280s),
átszivárgás: 2

3

Orvos láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC  OB   O2   
2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Óvónő fej - - - - - - -
Óvónő szem - - - - - - -
Óvónő arc - - - - - - -

Óvónő légzés biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés egészségügyi szájmaszk MSZ EN 14683 2

Óvónő hallás - - - - - - -
Óvónő test - - - - - - -

Óvónő kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

egyszerhasználatos 
védőkesztyű

MSZ EN 420, 
MSZ EN 374-2, 

MSZ EN 455
2

Óvónő láb - - - - - - -
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Portás fej fizikai hőmérséklet hideg sapka MSZ EN 340 ,                  
MSZ EN 342 1

Portás szem - - - - - - -
Portás arc - - - - - - -

Portás légzés - - - - - - -

Portás hallás - - - - - - -

Portás test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                         

MSZ EN 342               1

Portás test fizikai hőmérséklet,
időjárás eső, hó kabát MSZ EN 340                                       

MSZ EN 343 1

Portás kéz fizikai mechanikai,
hőmérséklet hideg védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 511 1

Portás láb fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
hideg

védőlábbeli
csúszásmentes talppal,

hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20345

  SRC        SB        S3         CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Preparátor fej - - - - - - -

Preparátor szem biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Preparátor arc biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

homlokpántos 
polikarbonát arcvédő

MSZ EN 166, 
MSZ EN 167  2

Preparátor légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz légzésvédő félálarc MSZ EN 140 3

Preparátor légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz

szűrőbetétek a légzésvédő 
félálarchoz MSZ EN 141 ABEKP2 3

Preparátor hallás - - - - - - -

Preparátor test biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőkötény
MSZ EN 340 , 

MSZ EN 14126,
MSZ EN 13034

3

Preparátor kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
merülés

egyszer használatos 
nitril kesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2,
MSZ EN 374-3,

MSZ EN 455
áthatolás: 6 (>280s),
átszivárgás: 2

3

Preparátor láb - - - - - - -
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Raktáros fej fizikai hőmérséklet hideg sapka MSZ EN 340 ,                  
MSZ EN 342 1

Raktáros szem - - - - - - -
Raktáros arc - - - - - - -
Raktáros légzés - - - - - - -
Raktáros hallás - - - - - - -

Raktáros test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                         

MSZ EN 342               1

Raktáros test fizikai hőmérséklet,
időjárás eső, hó kabát MSZ EN 340                                       

MSZ EN 343 1

Raktáros test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág MSZ EN 340       klinikai területen dolgozók 2

Raktáros kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 388
3122

2

Raktáros láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés,
ütés, szúrás

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC     SB       S3

2



34/47

Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Rendész fej fizikai hőmérséklet hideg sapka MSZ EN 340,                  
MSZ EN 342 1

Rendész szem - - - - - - -

Rendész arc - - - - - - -

Rendész légzés - - - - - - -

Rendész hallás - - - - - - -

Rendész test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                         

MSZ EN 342               1

Rendész test fizikai hőmérséklet,
időjárás eső, hó kabát MSZ EN 340                                       

MSZ EN 343 1

Rendész kéz fizikai mechanikai,
hőmérséklet hideg védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 511 1

Rendész láb fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

elcsúszás, elesés
védőlábbeli,

csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J)

hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

  SRA     SB       'CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Röntgenes fej - - - - - - -

Röntgenes szem fizikai sugárveszély ionizáló ólomszemüveg, 1-es 
optikai osztály

EN 166, OSSKI
szakvélemény

száma 2875/94. 
3

Röntgenes arc - - - - - - -

Röntgenes légzés biológiai biológiai kóroki 
tényezők fertőzés egészségügyi szájmaszk MSZ EN 14683 2

Röntgenes hallás - - - - - - -

Röntgenes test
biológiai, 
fizikai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

fizikai 
szennyeződések,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés, 

szennyező-déssel 
való érintkezés

orvosköpeny,
tunika/orvosing/póló,

orvosnadrág MSZ EN 340       2

Röntgenes test fizikai sugárveszély ionizáló pajzsmirigyvédő MSZ EN 61331-3

0,31 mm ólomegyenértéknek megfelelő

3

Röntgenes test fizikai sugárveszély ionizáló ólomgumi kötény MSZ EN 61331-3

0,31 mm ólomegyenértéknek megfelelő

3

Röntgenes kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

egyszerhasználatos 
védőkesztyű

MSZ EN 420, 
MSZ EN 374-2, 

MSZ EN 455
2

Röntgenes láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC  OB   O2
2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Sugárvédelmi 
szakember fej - - - - - - -

Sugárvédelmi 
szakember szem biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőszemüveg MSZ EN 166, 
MSZ EN 167 2

Sugárvédelmi 
szakember arc - - - - - - -

Sugárvédelmi 
szakember légzés vegyi légszennye-

ződés
fertőzés,
gáz, gőz

részecskeszűrő félálarc
szilárd (por), szerves eredetű 

szagok, savas gőzök elleni 
védelemmel,

újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149

FFP3, D, VO, GA, NR

2

Sugárvédelmi 
szakember hallás - - - - - - -

Sugárvédelmi 
szakember kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 

horzsolás védőkesztyű MSZ EN 420,
MSZ EN 388

3122
2

Sugárvédelmi 
szakember kéz biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

egyszerhasználatos 
védőkesztyű

MSZ EN 420,      MSZ 
EN 421,

MSZ EN 374, 
MSZ EN 455

2

Sugárvédelmi 
szakember test fizikai mechanikai szennyeződés kantáros nadrág, felsőrész MSZ EN 340 1

Sugárvédelmi 
szakember test biológiai,

vegyi

biológiai kóroki 
tényezők, 

vegyi anyagok

fertőzés,
fröccsenés, 
kilövellés

védőoveráll

MSZ EN 340
MSZ EN 13034

MSZ EN ISO 13982-1
MSZ EN 14605
MSZ EN 14126
MSZ EN 1149-5
MSZ EN 1073-2

3

Sugárvédelmi 
szakember láb fizikai mechanikai,

hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel
hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC    SB   S3   'CI

2

Sugárvédelmi 
szakember láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés védőlábbeli, gumicsizma

csúszásmentes talppal
MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20345

 SRC    S4   

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Szőlőmunkás fej - - - - - - -
Szőlőmunkás szem - - - - - - -
Szőlőmunkás arc - - - - - - -

Szőlőmunkás légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennyeződés

fertőzés,
gáz, gőz légzésvédő félálarc MSZ EN 140 3

Szőlőmunkás légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennyeződés

fertőzés,
gáz, gőz

szűrőbetétek a légzésvédő 
félálarchoz MSZ EN 141 ABEKP3 3

Szőlőmunkás hallás - - - - - - -

Szőlőmunkás test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                         

MSZ EN 342               1

Szőlőmunkás test fizikai hőmérséklet,
időjárás eső, hó kabát MSZ EN 340                                       

MSZ EN 343 1

Szőlőmunkás kéz biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

folyadékok

fertőzés,
merülés

egyszer használatos 
nitril kesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2,
MSZ EN 374-3 áthatolás: 6 (>280s),

átszivárgás: 2

3

Szőlőmunkás kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 388
3122

2

Szőlőmunkás kéz fizikai mechanikai,
hőmérséklet

szúrás, vágás, 
horzsolás,

hideg
védőkesztyű

MSZ EN 420, 
MSZ EN 388,
MSZ EN 511

3122

2

Szőlőmunkás láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés,
ütés, szúrás

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC          SB         S3

2

Szőlőmunkás láb fizikai,
vegyi

mechanikai,
folyadékok

elcsúszás, elesés,
ütés, szúrás,
fröccsenés, 
kilövellés

gumicsizma
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344, 
MSZ EN ISO 20345

   SRC            SB        S5

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Takarító fej - - - - - -

Takarító szem vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőszemüveg MSZ EN 166 2

Takarító arc - - - - - - -
Takarító légzés - - - - - - -

Takarító hallás - - - - - - -

Takarító test - - - - - - -

Takarító kéz vegyi folyadékok merülés védőkesztyű
MSZ EN 420,

MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2

2

Takarító láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli 
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC  OB   O2   

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Telepőr fej fizikai hőmérséklet hideg sapka MSZ EN 340                         
MSZ EN 342 1

Telepőr szem - - - - - - -
Telepőr arc - - - - - - -
Telepőr légzés - - - - - - -

Telepőr hallás - - - - - - -

Telepőr test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                         

MSZ EN 342               1

Telepőr test fizikai hőmérséklet,
időjárás eső, hó kabát MSZ EN 340                                       

MSZ EN 343 1

Telepőr kéz fizikai mechanikai,
hőmérséklet hideg védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 511 1

Telepőr láb fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,

átszúrásmentes talplemezzel
hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC       SB        S3          'CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Testnevelő tanár fej fizikai hőmérséklet hideg sapka MSZ EN 340                         
MSZ EN 342 1

Testnevelő tanár szem - - - - - - -

Testnevelő tanár arc - - - - - - -

Testnevelő tanár légzés - - - - - - -

Testnevelő tanár hallás - - - - - - -

Testnevelő tanár test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                         

MSZ EN 342               1

Testnevelő tanár kéz - - - - - - -

Testnevelő tanár láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés
munkalábbeli 

(sport lábbeli)
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344             
MSZ EN ISO 20347

 SRC    OB  O2
2



41/47

Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Tűzvédelmi 
szakember fej fizikai mechanikai 

ütés, vágás, 
becsapódás, 

zúzódás
védősisak MSZ EN 397 2

Tűzvédelmi 
szakember szem - - - - - - -

Tűzvédelmi 
szakember arc - - - - - - -

Tűzvédelmi 
szakember légzés - - - - - - -

Tűzvédelmi 
szakember hallás - - - - - - -

Tűzvédelmi 
szakember test fizikai hőmérséklet,

időjárás
hideg,
eső, hó kabát

MSZ EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MSZ EN 342                             
MSZ EN 343

1

Tűzvédelmi 
szakember kéz - - - - - - -

Tűzvédelmi 
szakember láb fizikai mechanikai,

hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
ütés,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel
hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC    SB  S3   'CI

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Udvaros fej fizikai hőmérséklet hideg sapka MSZ EN 340                                                                                                                                        
MSZ EN 342 1

Udvaros fej fizikai mechanikai 
ütés, vágás, 
becsapódás, 

zúzódás
védősisak MSZ EN 397 2

Udvaros szem - - - - - - -

Udvaros arc fizikai mechanikai 
ütés, vágás, 
becsapódás, 

zúzódás
fémháló MSZ EN 1731 2

Udvaros légzés - - - - - - -

Udvaros hallás fizikai zajártalom zaj fültok MSZ EN 352-1

SNR: 30 dB

2

Udvaros test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                                                                                                   

MSZ EN 342                        1

Udvaros test fizikai hőmérséklet,
időjárás eső, hó kabát MSZ EN 340                                                                                                                          

MSZ EN 343 1

Udvaros kéz fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

szúrás, vágás, 
horzsolás,

hideg
védőkesztyű

MSZ EN 420, 
MSZ EN 388, 
MSZ EN 511 3122

2

Udvaros láb fizikai mechanikai,
hőmérséklet 

elcsúszás, elesés,
ütés,

szúrás,
hideg

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel,
hideg elleni szigeteléssel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

  SRC      SB

    S3      'CI

2



43/47

Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Úszómester fej - - - - - - -
Úszómester szem - - - - - - -
Úszómester arc - - - - - - -
Úszómester légzés - - - - - - -
Úszómester hallás - - - - - - -

Úszómester test - - - - - - -

Úszómester kéz - - - - - - -

Úszómester láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés
munkalábbeli 

(papucs)
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC   OB   O1

2

Úszómester láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés
munkalábbeli 

(gumicsizma)
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344 
MSZ EN ISO 20347

 SRC   OB   O4

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Üvegező fej - - - - - - -

Üvegező szem fizikai mechanikai ütés, vágás, 
becsapódás védőszemüveg MSZ EN 166 2

Üvegező arc - - - - - - -

Üvegező légzés vegyi légszennye-
ződés por, rost

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelemmel, 
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149

FFP1, D, R

2

Üvegező hallás - - - - - - -
Üvegező test - - - - - - -

Üvegező kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás védőkesztyű MSZ EN 420, 

MSZ EN 388
3342

2

Üvegező láb fizikai mechanikai ütés, 
szúrás

védőlábbeli,                 
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

  SRC        SB         S3  

2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Vegyész fej - - - - - - -

Vegyész szem vegyi folyadékok fröccsenés, 
kilövellés védőszemüveg MSZ EN 166 2

Vegyész arc - - - - - - -

Vegyész légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz légzésvédő félálarc MSZ EN 140 3

Vegyész légzés biológiai,
vegyi

biológiai kóroki 
tényezők,

légszennye-ződés

fertőzés,
gáz, gőz

szűrőbetétek a légzésvédő 
félálarchoz MSZ EN 141 ABEKP2 3

Vegyész hallás - - - - - - -

Vegyész test - - - - - - -

Vegyész kéz vegyi folyadékok merülés egyszer használatos 
nitril kesztyű

MSZ EN 420,
MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-3,

MSZ EN 455 áthatolás: 6 (>280s),
átszivárgás: 2

3

Vegyész láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés munkalábbeli 
csúszásmentes talppal

MSZ EN ISO 20344             
MSZ EN ISO 20347

 SRC    OB  O2
2
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Villanyszerelő fej fizikai elektromosság áramütés védősisak MSZ EN 397,
MSZ EN 50365 3

Villanyszerelő szem - - - - - - -
Villanyszerelő arc - - - - - - -
Villanyszerelő légzés - - - - - - -
Villanyszerelő hallás - - - - - - -

Villanyszerelő test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MSZ EN 342                             1

Villanyszerelő kéz fizikai mechanikai,
elektromosság 

szúrás, vágás, 
horzsolás,
áramütés

védőkesztyű
MSZ EN 420,
MSZ EN 388,

MSZ EN 60903
3122

3

Villanyszerelő láb fizikai elektromosság, 
mechanikai

áramütés,
ütés, szúrás

villamos szigetelő lábbeli
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

SRC  SB S3 I  E WRU  P  FO 1000 V 50 HZ

3
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Munkakör/
tevékenységi-kör

Védelem 
iránya

Veszély 
eredete Veszélyek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány 

száma Védelmi képesség jelzése Védelmi 
kategória

Vízvezeték-szerelő fej fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás védősisak MSZ EN 397 2

Vízvezeték-szerelő szem fizikai mechanikai,
folyadékok

ütés, vágás, 
becsapódás védőszemüveg MSZ EN 166 2

Vízvezeték-szerelő arc - - - - - - -

Vízvezeték-szerelő légzés vegyi légszennye-
ződés por, rost

részecskeszűrő félálarc
folyékony és szilárd alkotórészek 

elleni védelemmel, 
újra felhasználható kivitelű

MSZ EN 149

FFP1, D, R

2

Vízvezeték-szerelő hallás - - - - - - -

Vízvezeték-szerelő test fizikai hőmérséklet,
időjárás hideg kabát MSZ EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MSZ EN 342                             1

Vízvezeték-szerelő kéz fizikai mechanikai szúrás, vágás, 
horzsolás mechanikai védőkesztyű MSZ EN 420,

MSZ EN 388
3122

2

Vízvezeték-szerelő kéz vegyi folyadékok merülés védőkesztyű
MSZ EN 420,

MSZ EN 374-1,
MSZ EN 374-2

2

Vízvezeték-szerelő láb fizikai mechanikai elcsúszás, elesés,
ütés, szúrás

védőlábbeli,
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344,
MSZ EN ISO 20345

   SRC          SB          S3

2

Vízvezeték-szerelő láb fizikai,
vegyi

mechanikai,
folyadékok

elcsúszás, elesés,
ütés, szúrás,
fröccsenés, 
kilövellés

gumicsizma
csúszásmentes talppal,
orrmerevítővel (200 J),

átszúrásmentes talplemezzel

MSZ EN ISO 20344, 
MSZ EN ISO 20345

   SRC     SB              S5

2


	javított - 8 MVSZ Egyéni védőeszköz juttatás rendje
	javított - 8 MVSZ Egyéni védőeszköz juttatás rendje (excel)
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