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JOGHELY: 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről (Mvt.)  
 
Mvt. 42. §  

b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, 
azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell 
követelni; 

Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza 
meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

 

DE Munkavédelmi Szabályzat V. fejezet 
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Tevékenység megnevezése Tipikusan a tevékenységet 
végzők munkaköre 

adminisztratív munka (képernyő előtti 
munkavégzés) ügyintéző, titkárnő 
állatgondozás állatgondozó 
anyagmozgatás, rakodás raktáros 
autoklávkezelés, sterilizálás mikrobiológus, laboráns 
boncolás (állat) biológus, laboráns 

fertőző anyaggal végzett laboratóriumi munka 
biológus, vegyész, vegyésztechnikus, 

laboráns, egyetemi hallgató 
festés, mázolás karbantartó, technikus 
fizikusi laboratóriumi munkák fizikus, pedagógus, technikus 

foglalkozás egészségügyi munka 
foglakozás egészségügyi orvos, 

asszisztens 
folyékony nitrogén kezelése fizikus, technikus, vegyésztechnikus 

gázpalackkezelés 
vegyész, vegyésztechnikus, laboráns, 

fizikus 

gépi forgácsolás  
mechanikai műszerész, technikus, 

műszaki oktató 
gépjárművezetés gépkocsivezető 
gépjármű mosás gépkocsivezető 

gyermek gondozás, gyermekfelügyelet 
óvodapedagógusok, dajkák, bölcsődei 

gondozónők 
hegesztés (ívhegesztés) technikus, műszaki oktató 
hegesztés (lánghegesztés, lángvágás) technikus, műszaki oktató 

kemencék (égető-olvasztó, szárító)  
technikus, műszaki oktató, 

vegyésztechnikus 
kémiai laboratóriumi- és gyógyszervegyészeti  
munkák  

vegyész, vegyésztechnikus, egyetemi 
hallgató, laboráns, pedagógus 

kert-, parkgondozás oktatási technikus, udvaros 
konyhai mosogatás mosogató 
konyhai munkák szakács, konyhalány, konyhai dolgozó 
lakatos, karbantartó munkák technikus, mechanikai műszerész 
könyvtári munka, könyvraktár kezelés könyvtáros, könyvraktáros 
leltárellenőrzés leltárellenőr 
lézer készülékek kezelése fizikus 
mosodai munkák  mosónő 
mosogatás laboratóriumban vegyésztechnikus, laboráns 
munkavédelmi tevékenység, ellenőrzés munkavédelmi előadó 
műszaki ellenőrzés műszaki vezető, műszaki ellenőr 
rákkeltő anyaggal végzett laboratóriumi munka vegyész, vegyésztechnikus, laboráns 

röntgensugárzás és izotópos munkák 
fizikus, vegyész, vegyésztechnikus, 

technikus 
raktári munkák  raktárosok, raktárkezelők,   
savazás, lúgozás vegyész, vegyésztechnikus, laboráns 
szemétgyűjtés, konténeres szemét gyűjtés karbantartó, udvaros 
takarítás takarító 
tanítók, oktatók, gimnáziumi tanárok tanárok, tanítók, oktatók 
üvegtechnikusi munkák üvegtechnikus 
vasalás  bölcsődei kisegítő, vasalónő 
villanyszerelés technikus, műszaki oktató, karbantartó 
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Általános irányelvek 
 
Egyéni védőeszköz (a továbbiakban: védőeszköz) minden olyan készülék, felszerelés, 
berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az 
egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés 
céljából. 
 
A munkavédelmi törvény munkáltatói feladatként határozza meg, hogy a veszélyforrások 
ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat 
el kell látni, és használatukat meg kell követelni. 
 
Az egyéni védőeszközt valamennyi munkavállaló és a munkafolyamatban résztvevő részére 
biztosítani kell. 
 
A saját dolgozókkal azonos módon kell védőfelszerelést biztosítani: 

- az ott munkát végző más munkáltató alkalmazásában álló dolgozóknak, ha a 
munkáltatók közötti szerződés így rendelkezik, 

- a szerződés szerinti alkalmi és társadalmi munkát végzőknek, 
- az TEK területén szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat 

töltőknek, 
- az egyetemi hallgatóknak, a szakmunkástanulóknak, 
- a nyári szünidőben alkalmazott iskolai tanulóknak, hallgatóknak 
 
A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevő 
személyeket a kockázat mértékének megfelelően kell az ott dolgozókkal azonos 
módon védőfelszereléssel ellátni. 
 
A munkáltatónak kell biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, 
védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását 
(javítását), pótlását. 
 
Ha a munkahelyen egészséget vagy testi épséget károsító hatás van, illetve léphet fel, 
egyéni védőfelszereléssel kell a munkavállalót ellátni. Ha valamely munkafolyamatnál 
a dolgozót többféle ártalom éri vagy érheti, az ártalmaktól együttesen védő kombinált 
védőfelszerelést kell biztosítani. 
 
Az érintett munkavállaló védőeszköz viselésére történő oktatását dokumentumban kell 
rögzíteni. 
 
Az egyéni védőfelszereléseknek a munkavállaló részére történő kiadása, használatuk 
ellenőrzése a munkát közvetlenül irányító vezető kötelessége. 
 
A dolgozó köteles az egyéni védőfelszerelést az előírásnak megfelelően, 
rendeltetésszerűen használni, és annak jó állapotát megőrizni, azt karbantartani, mivel 
szakszerűtlenség a védőképesség elvesztését eredményezheti. Az egyéni 
védőfelszerelést pénzben megváltani nem szabad. 
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Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a 
rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát 
fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából (kockázatok megszüntethetőek, 
vagy a még elfogadható szintre korlátozhatóak). Ehhez azonban az szükséges, hogy 
kockázatnak kitett dolgozó rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszköz legyen képes az 
egészséget kárósító hatások kivédésére, vagyis rendelkezzen az adott kockázat típusának, és 
mértékének megfelelő védelmi szinttel. 
 
Mindig a használó testi adottságainak megfelelő méretű védőeszközt kell viselni, és 
rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 
 
Azonnal ki kell cserélni minden olyan védőeszközt, amin sérülések, szakadások, repedések 
vagy bármilyen más elváltozások láthatóak. Csak az ép állapotú védőeszköz rendelkezik 
megfelelő védőképességgel. 
 
Az egyéni védőeszköz Tájékoztató (magyar nyelvű) nélkül nem hozható forgalomba. Az 
egyéni védőeszköz egyértelmű azonosítására szolgál (ilyenek: a minősítő bizonyítvány száma, 
és érvényességi ideje; a védelmi képesség; a típusszám; a cikkszám(ok); a formai 
kialakítás(ok) leírása). Vásárlásnál össze kell hasonlítani az egyéni védőeszközön feltüntetett 
adatokat és a Tájékoztatóban leírtakat. 
 
A Tájékoztató rögzíti a védőeszköz időszakos felülvizsgálatának gyakoriságát is annak 
érdekében, hogy hosszabb távon is biztosan használható legyen. Ebbe a körbe tartoznak a 
leesés elleni védőeszközök, a teljes testfelületet védő eszközök, az elektrotechnikai és a 
rezgés elleni védőkesztyűk. 
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Az egyéni védőeszköz és a munkaruha munkavédelmi szempontú összehasonlítása 

  
 

Egyéni védőeszköz Munkaruha  
Juttatását a munkáltató írásban köteles meghatározni, 
mely munkabiztonsági és munka-egészségügyi 
tevékenységnek minősül (a ruházati szolgálat a 
tervezés időszakában be kell, hogy vonja a 
munkavédelmi tisztet és a foglalkozás-egészségügyi 
orvost) 

Juttatása a munkáltató intézkedése alapján, melyet a 
Kollektív Szerződésben kell rögzíteni 
(véleményeztetni kell a képviselettel rendelkező 
szakszervezettel). 

A juttatás alapja a kockázatértékelés, melyet a 
munkáltató köteles elvégeztetni, és évente 
felülvizsgáltatni. Ennek elvégzése munkabiztonsági 
és munka-egészségügyi tevékenységnek minősül. 
Célszerű kikérni a dolgozó véleményét. Próbahordás 
gyakorlatát célszerű alkalmazni. 

A juttatás alapja a Munka Törvénykönyve szerint: 
„Ha a munka a ruházat nagymértékű 
szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a 
munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles 
biztosítani.” A kockázatértékelés itt is alapvető 
követelmény. 

Kell munkavédelmi minősítés. Típusbizonyítvány 
szükséges. 

Munkavédelmi minősítése nincs 

Használata a munkavállaló részére kötelező, ezt a 
munkaadó (közvetlen szolgálati elöljáró is) köteles 
ellenőrizni. A mulasztás szankcionálható. 

Használata nem kötelező, de a tevékenység és a 
munkaterület sajátosságaiból adódóan kötelezővé 
lehet tenni. (Például portaszolgálat). 

Használata oktatást, gyakorlást igényel. 
A munkavállaló adottságait (méreteit) a 
kiválasztásnál figyelembe kell venni. 

Használata nem igényel oktatást. 

Kihordási ideje nincs. A védelmi képességének 
elvesztése után cserélni kell. 

Kihordási ideje van. 

Mosása, tisztítása, karbantartása a munkáltató 
kötelezettsége, szakszerű végrehajtást igényel. 

A munkavállaló moshatja, tisztíthatja. 

A munkahelyről – külön engedély hiányában – tilos 
hazavinni. 

Hazavihető (például kimosni). 

Időszakos felülvizsgálata kötelező lehet, a védelmi 
képesség függvényében. 

Nem igényel külön vizsgálatot. 

A tárolási feltételek meghatározottak. Nem igényel külön előírást. 
A munkavégzés megtiltható vagy megtagadható a 
védőeszköz hiányában. 

Belső szabályozás szerint. 

A védőképesség elvesztése után selejtezés. 
Veszélyes hulladéknak minősül a szennyezés 
mértékétől függően. 

Kihordási idő eltelte után hulladék. A szennyeződés 
mértékétől függően lehet veszélyes hulladék (például 
olajjal szennyezett textília). 
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Védőruha mérettáblázat 
 
 

 
 
Figyelem! 

 

1./ Az egyéni védőeszközt minden esetben a várható legnagyobb terhelés (koncentráció) 
figyelembe vételével kell meghatározni és kiválasztani. 

 

2./ A kiválasztásnál figyelembe kell venni a szabályzat „Védőeszköz megnevezés” és 
„Egyéb” rublikáinak a meghatározásait, javaslatait. 

 

3./ Az egy adott munkakörhöz, tevékenységhez rendelt egyéni védőeszköz meghatározás 
(felsorolás) nem jelenti azt, hogy az összes felsorolt védőeszközt egyszerre és egyidejűleg 
biztosítani kell. Minden esetben a legoptimálisabb védelmet biztosító egyéni védőeszközt 
kell kiválasztani és biztosítani. Természetesen, ha a munkakör vagy a tevékenység 
egyidejűleg több egyéni védőeszköz használatát teszi szükségessé, akkor valamennyit 
egyszerre és egyidejűleg biztosítani kell. 

 

4./ A „Védelmi képesség jelzése” rublikában feltüntetett ábra csak tájékoztató jellegű
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Adminisztratív munka 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Szemvédelem külön jogszabály szerint a képernyő előtti 
munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg  
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás biológiai kockázata 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Szem- és arcvédelem 

Védőszemüveg (Dioptriás szemüveg felett is 
viselhető, lángtaszító PVC keret piros jelző 
színnel, széles látómező. Supravision HC-AF 
bevonattal. Tűzoltósági használat során a 
menekülési idő alatt biztosít védelmet. 
Cserélhető látómezők. Speciális tulajdonságok: 
gáztömör, 120 °C hőmérsékleten ellenáll 4 órán 
keresztül, 200 °C hőmérsékleten ellenáll 90 
másodpercen keresztül) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

  

UVEX 9301 ULTRAVISION 
Gázszivárgás esetén biztosítja a 
szemkörnyék teljes védelmét. 
Véd folyadékok cseppjei és 
fröccsenései, por részecskék, 
gázok és finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd anyagok 
ellen. 

Légzésvédelem 

Szelepes porálarc. Védelem szilárd részecskék 
illetve olaj/vízbázisú ködök ellen. A 3M Cool 
Flow szelep csökkenti az arcrészen belüli felme-
legedést, főleg meleg és párás körülmények 
között. Névleges védelmi tényező: 12xMK 
Összeroskadással szemben ellenálló belső héj. A 
puha arctömítés és az állítható pántok kényel-
mes és megfelelő illeszkedést biztosítanak. 

3 MSZ EN 

149:2002 

 FFP2D  

3M 8825 

KOYOTE K113 egészségvédelmi maszk 
kilégzőszeleppel. A Koyote munkavédelmi 
maszk megfelelő szintű védelmet nyújtanak 
alacsony költség mellett. Megnövelt védőképes-
ségük magasabb biztonságot és nagyobb haté-
konyságot nyújt. Lapos formája megkönnyíti a 
tárolást két használat között. Gyémánt formájú 
mellső része megőrzi a formáját párás-meleg 
környezetben is. Végtelenített fejpántja széles 
mérettartományban használható. Kilégzősze-
lepek növelik a viselő kényelmét párás környe-
zetben és ahol a munka fokozottan intenzív. 

3 MSZ EN 

149:2002 

 FFP3  

Ez a légzésvédő eszköz alkalmasak 
szilárd porok és nem illékony 
folyadékok köde (aeroszol) elleni 
védelemre. A Koyote 
részecskeszűrő munkavédelmi 
maszkok védelmet nyújtanak 
biokémiai anyagok, por alakú 
vegyszerek, finom porok és nem 
illékony folyadék aeroszolok ellen. 
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Munkakör/foglalkozás: Állatgondozás biológiai kockázata 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Védőruha (testvédelem) 

Védőoverall: mikropórusos laminált alapanyag, 
varrásokat lezáró hegesztett szalag, mely 
fokozza a védelmet finom részecskék és 
veszélyes vegyi anyagok permete ellen. 
Biológiai védelem esetére is védelmet nyújt. 
Antisztatikusság a nagyobb biztonság 
érdekében. 

3 

EN340,EN 368, 
EN369, prEN 

13034,  
prEN 13982-

1:2000,  
prEN 13982-

1:2003,  
EN 14605, EN 

14126 
EN 1149-1:1995,  

EN 533:1997  

 
, , , , ,  

3M 4560 [fej feletti vegyszer-
szórás, azbeszt eltávolítás, 
vegyi anyagok kezelése, fertőző 
anyagokkal (vér, szennyezett 
folyadékok, nedves baktériu-
mok) végzett műveletek] 

Kézvédő eszköz 

Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen. 
Nitril, pamuttal bolyhozott belső, recézett külső. 3 

MSZ EN 388 
MSZ EN 374 
MSZ EN 421  

4102      

Ultrafood 497 
Ideális általános, ipari, intézmé-
nyi és laboratóriumi takarítás és 
karbantartáshoz, zöldség-gyü-
mölcs válogatáshoz és egyéb 
élelmiszeripari felhasználáshoz, 
gyengébb savakkal és lúgokkal 
történõ munkákhoz. 

Egyszer használatos védőkesztyű 
Természetes latex, klórozott belső, sima külső. 1 MSZ EN 374 

    

Solo 995 
Ideális élelmiszeripari munkák-
hoz, laboratóriumokba, gyógy-
szergyártáshoz, kórházi rutin-
munkához. 

Lábvédő eszköz Tyvek cipővédő (45 cm-es magas szárú 
cipővédő, csúszásgátló talprész) 1  
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Anyagmozgatás, rakodás * 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Kézvédő eszköz 
Mechanikai védőkesztyű (anyag: tenyéren 
és kézháton színmarhabőr, felső csuklógumí-
rozás) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388  2121  

Védőruha (testvédelem) 
Színes köpeny 
   

1 EN 340    

 

  * Amennyiben a raktározott, illetve szállított anyagok tárgyak anyaga, súlya, mérete illetve a munkakörülmények indokolják, további 
védőeszközöket kell biztosítani, a DE Foglalkozás egészségügyi orvos és GF Munkabiztonsági Önálló Osztály javaslata szerint.
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Autoklávkezelés, sterilizálás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Élelmiszeripari fehér sapka (Hálós tetejű, 
szellőző) 1     

Védőruha (testvédelem) 

Fehér ruha (230 g/m2 100 % pamut 
anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, 
kabát: egyenes fazonú, 3 zsebbel, deréknadrág: 
gumis csípő, övbújtatókkal) 

1 EN 340   

Vászonkötény (erős vászon anyag, 100 % 
pamutból, 110x75 cm-es méret, rögzítés derék 
és nyakszalagokkal,csattal állítható szivacsbélés, 
vastag marhahasíték) 

1    

Poló (190 g/m2  vastagságú, 100 % pamut 
alapanyag, mérettartó, körkötött kivitel, dupla 
varrással, egyenes vonalú, környakas fazon) 

1    

Kézvédő eszköz 

Hővédő kesztyű (Para-Aramid, karbon, 
gyapjú, bőrözött kivitel is, hosszú mandzsetta a 
felkaron is védelmet nyújt) 

3 EN 388 
EN 407 2441 4341xx 

Karbo TECT /L/LL  

Anyag:Para-Aramid, karbon, gyapjú, bőr 
Alkalmazási területek:fém feldplgozóipar, 
nagy pékségek, öntödék, olvasztók, 
szinterkemencék, finomítók, száraz 
kontakthő elleni védelemnél 

Egyszerhasználatos védőkesztyű 
(anyag: 100 % nitril, púdermentes, kidomboro-
dó mintázat; finom műveleteket tesz lehetővé) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 374-2 , ,  

DexPure 801-95 
Alkalmazási területek: zsíros, termékek 
élelmiszeripari feldolgozása (marhahús, 
sertéshús, főtt ételek, sütemények stb.), 
állati és növényi olajokkal összefüggő 
tisztítás, megoldás a latexre allergiás 
személyek számára. 

Mártott kesztyű (interlock pamutra mártott 
bordó NBR nitril, artéria- és körömvédős válto-
zat, rugalmas pamutdzsörzé kézhát, csuklógu-
mírozás) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388  3121  

Mechanikai védőkesztyű (anyag: rendkívül 
puha, vastag színmarhabőr a tenyéren  és 
kézháton is, artéria védő színbőrből, gumírozott, 
elasztikus pamut csuklómandzsetta) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388  3122  
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Munkakör/foglalkozás: Autoklávkezelés, sterilizálás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Lábvédő eszköz 
Acélkaplis félcipő (csúszásmentes fehér Pu 
talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, ütődés-
elnyelő sarok, kényelmes talpbélés)   

2 
MSZ EN 344 
MSZ EN 345 
MSZ EN 347 

, , , , ,   S1 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat) 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem PP sapka (Polipropilén eü. sapka) 1     

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 

Légzésvédelem 

KOYOTE K113 egészségvédelmi maszk 
kilégzőszeleppel. A Koyote munkavédelmi 
maszk megfelelő szintű védelmet nyújtanak 
alacsony költség mellett. Megnövelt védőképes-
ségük magasabb biztonságot és nagyobb haté-
konyságot nyújt. Lapos formája megkönnyíti a 
tárolást két használat között. Gyémánt formájú 
mellső része megőrzi a formáját párás-meleg 
környezetben is. Végtelenített fejpántja széles 
mérettartományban használható. Kilégzősze-
lepek növelik a viselő kényelmét párás környe-
zetben és ahol a munka fokozottan intenzív. 

3 MSZ EN 

149:2002 

 FFP3  

Ez a légzésvédő eszköz alkalmasak 
szilárd porok és nem illékony 
folyadékok köde (aeroszol) elleni 
védelemre. A Koyote 
részecskeszűrő munkavédelmi 
maszkok védelmet nyújtanak 
biokémiai anyagok, por alakú 
vegyszerek, finom porok és nem 
illékony folyadék aeroszolok ellen. 

Védőruha (testvédelem) 

Védőoverall: mikropórusos laminált alapanyag, 
varrásokat lezáró hegesztett szalag, mely 
fokozza a védelmet finom részecskék és 
veszélyes vegyi anyagok permete ellen. 
Biológiai védelem esetére is védelmet nyújt. 
Antisztatikusság a nagyobb biztonság 
érdekében. 

 

3 

EN340,EN 368, 
EN369, prEN 

13034,  
prEN 13982-

1:2000,  
prEN 13982-

1:2003,  
EN 14605, EN 

14126 
EN 1149-1:1995,  

EN 533:1997  

 
, , , , ,  

3M 4560 [fej feletti vegyszer-
szórás, azbeszt eltávolítás, 
vegyi anyagok kezelése, fertőző 
anyagokkal (vér, szennyezett 
folyadékok, nedves baktériu-
mok) végzett műveletek] 

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    
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Munkakör/foglalkozás: Boncolás (állat) 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Kézvédő eszköz 

Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen. 
Nitril, pamuttal bolyhozott belső, recézett külső. 3 

MSZ EN 388 
MSZ EN 374 
MSZ EN 421  

4102      

Ultrafood 497 
Ideális általános, ipari, intézmé-
nyi és laboratóriumi takarítás és 
karbantartáshoz, zöldség-gyü-
mölcs válogatáshoz és egyéb 
élelmiszeripari felhasználáshoz, 
gyengébb savakkal és lúgokkal 
történõ munkákhoz. 

Egyszer használatos védőkesztyű 
Természetes latex, klórozott belső, sima külső. 1 MSZ EN 374 

    

Solo 995 
Ideális élelmiszeripari munkák-
hoz, laboratóriumokba, gyógy-
szergyártáshoz, kórházi rutin-
munkához. 

Lábvédő eszköz Tyvek cipővédő (45 cm-es magas szárú 
cipővédő, csúszásgátló talprész) 1  
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: 
Fertőző anyaggal végzett laboratóriumi 
munka 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Szem- és arcvédelem 

Védőszemüveg (Dioptriás szemüveg felett is 
viselhető, lángtaszító PVC keret piros jelző 
színnel, széles látómező. Supravision HC-AF 
bevonattal. Tűzoltósági használat során a 
menekülési idő alatt biztosít védelmet. 
Cserélhető látómezők. Speciális tulajdonságok: 
gáztömör, 120 °C hőmérsékleten ellenáll 4 órán 
keresztül, 200 °C hőmérsékleten ellenáll 90 
másodpercen keresztül) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

  

UVEX 9301 ULTRAVISION 
Gázszivárgás esetén biztosítja a 
szemkörnyék teljes védelmét. 
Véd folyadékok cseppjei és 
fröccsenései, por részecskék, 
gázok és finom porok, olvadt 
fémek és forró szilárd anyagok 
ellen. 

Légzésvédelem 

Szelepes porálarc. Védelem szilárd részecskék 
illetve olaj/vízbázisú ködök ellen. A 3M Cool 
Flow szelep csökkenti az arcrészen belüli 
felmelegedést, főleg meleg és párás 
körülmények között. Névleges védelmi tényező: 
12xMK Összeroskadással szemben ellenálló 
belső héj. A puha arctömítés és az állítható 
pántok kényelmes és megfelelő illeszkedést 
biztosítanak. 

3 MSZ EN 

149:2002 

 FFP2D  

3M 8825 

KOYOTE K113 egészségvédelmi maszk 
kilégzőszeleppel. A Koyote munkavédelmi 
maszk megfelelő szintű védelmet nyújtanak 
alacsony költség mellett. Megnövelt 
védőképességük magasabb biztonságot és 
nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos formája 
megkönnyíti a tárolást két használat között. 
Gyémánt formájú mellső része megőrzi a 
formáját párás-meleg környezetben is. Végte-
lenített fejpántja széles mérettartományban 
használható. Kilégzőszelepek növelik a viselő 
kényelmét párás környezetben és ahol a munka 
fokozottan intenzív. 

3 MSZ EN 

149:2002 

 FFP3  

Ez a légzésvédő eszköz alkalmasak 
szilárd porok és nem illékony 
folyadékok köde (aeroszol) elleni 
védelemre. A Koyote 
részecskeszűrő munkavédelmi 
maszkok védelmet nyújtanak 
biokémiai anyagok, por alakú 
vegyszerek, finom porok és nem 
illékony folyadék aeroszolok ellen. 
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Munkakör/foglalkozás: 
Fertőző anyaggal végzett laboratóriumi 
munka 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Védőruha (testvédelem) 

Védőoverall: mikropórusos laminált alapanyag, 
varrásokat lezáró hegesztett szalag, mely 
fokozza a védelmet finom részecskék és 
veszélyes vegyi anyagok permete ellen. 
Biológiai védelem esetére is védelmet nyújt. 
Antisztatikusság a nagyobb biztonság 
érdekében. 

3 

EN340,EN 368, 
EN369, prEN 

13034,  
prEN 13982-

1:2000,  
prEN 13982-

1:2003,  
EN 14605, EN 

14126 
EN 1149-1:1995,  

EN 533:1997  

 
, , , , ,  

3M 4560 [fej feletti vegyszer-
szórás, azbeszt eltávolítás, 
vegyi anyagok kezelése, fertőző 
anyagokkal (vér, szennyezett 
folyadékok, nedves 
baktériumok) végzett 
műveletek] 

Kézvédő eszköz 

Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen. 
Nitril, pamuttal bolyhozott belső, recézett külső. 3 

MSZ EN 388 
MSZ EN 374 
MSZ EN 421  

4102      

Ultrafood 497 
Ideális általános, ipari, 
intézményi és laboratóriumi 
takarítás és karbantartáshoz, 
zöldség-gyümölcs válogatáshoz 
és egyéb élelmiszeripari 
felhasználáshoz, gyengébb 
savakkal és lúgokkal történõ 
munkákhoz. 

Egyszer használatos védőkesztyű 
Természetes latex, klórozott belső, sima külső. 1 MSZ EN 374 

    

Solo 995 
Ideális élelmiszeripari 
munkákhoz, laboratóriumokba, 
gyógyszergyártáshoz, kórházi 
rutinmunkához. 

Lábvédő eszköz Tyvek cipővédő (45 cm-es magas szárú 
cipővédő, csúszásgátló talprész) 1  

  

 

 



 – 19 –

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Festés, mázolás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Baseball sapka (pamut alapanyag, kemény 
sild, hátul tépőzárral vagy patenttal állítható) 1    

Szem- és arcvédelem 
Védőszemüveg (Páramentes, vegyszerálló 
polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai 
védelem) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

,  Hublux  

Légzésvédelem 
Szelepes szűrőfélálarc (finom részecskék 
és nem illékony ködök ellen, Gumi-, műanyag-, 
festék, gyógyszergyártás, építés, labor, mg., 
fűrészmalmok, kerámiaipar)  

3 EN 149:2001  FFP1  

Védőruha (testvédelem) 

Mellesnadrág (csatokkal állítható gumis 
vállpánt, oldalgombos gumírozott derék, két 
oldal-, két rátétes, két szerszámtartó- és két far- 
és mellzseb, dupla térdfolt és térdeplőtasak, 
térdvédővel) 

1 MSZ EN 340   

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   

Festőoverall (kiválóan szellőző polipropilén 
anyag, 42 g/m2 , ruhára is vehető, kapucnis, 
kettős húzózárral, deréknál, csuklónál, bokánál 
és kapucninál körben gumírozott) 

1    

Kézvédő eszköz 
Mártott kesztyű (pamutra mártott piros PVC, 
csúszás ellen érdesített tenyér, sav-, lúg-,  és 
benzinálló, 0,8 mm vastag) 

2 
MSZ EN420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1 
 4121; ; ;  36 vagy 40 cm hosszúságban 

Lábvédő eszköz 
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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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Fizikusi laboratóriumi munkák 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Szem- és arcvédelem 
Védőszemüveg (Mechanikai sérülés, irritáló 
anyagok ellen védő száras szemüveg) 
(S= csekély energiájú részecskék ellen) 

2 MSZ EN 166 
MSZ EN 170   

Kézvédő eszköz 
Mechanikai védőkesztyű (anyag: sertés-
hasíték; artéria, köröm- és ökölcsont-védő, 
pamut tenyérbélés) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388 4111  

Lábvédő eszköz 

SAFARI Villanyszerelő félcipő 
Véd 1000V-os 50Hz váltakozó frekvenciájú 
feszültségig áramütés ellen, olajálló, 
csúszásmentes gumitalp, színbőr felsőrész, 
párnázott szártető, acél orrmerevítő és 
talplemez. 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 345  

, , , , ,  

S3 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Foglalkozás egészségügyi munka 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Légzés védelem 

Egészségügyi papír szájmaszk (Egy- és 
kétrétegű kivitel) 1    

Egészségügyi papír szájmaszk, három 
rétegű papír, (műtős) egészségügyi papírmaszk, 
kötőkkel,fehér, zöld és kék színben 

1    

Védőruha (testvédelem) 

Fehér nadrág (230 g/m2 100 % pamut, 
rátétes zsebek) 1 MSZ EN 340   

Női blúz (fehér) 1    
Fehér ruha (230 g/m2 100 % pamut 
anyagból) 1 EN 340   

Fehér köpeny (230 g/m2 100 % pamut 
anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, 
egyenes fazonú, 3 zsebbel, l) 

1 EN 340   

Kézvédő eszköz 
Egyszerhasználatos nitril kesztyű 
(púderozott belső, vegyszerálló, mindkét kézen 
használható, rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 
cm hosszú) 

1    

Lábvédő eszköz 
Klumpa (csúszásmentes fehér PU talp, fehér 
bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrész, 
hasítékbőr talpbélés, csatos sarokpánt) 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 345 , , ,  01 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Folyékony nitrogén kezelése 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Szem- és arcvédelem 
Látómező homlok vagy sisakpánttal (2 
mm vastag, erősített polikarbonát, ötpontos 
illeszkedés a homlok és sisakpánthoz, véd 
fröccsenő savak, lúgok ellen) 

2 MSZ EN 166 , ,   

Kézvédő eszköz 

Hő- és vágásálló ötujjas kesztyű (emelt 
szinten hő- és vágásálló, hurkolt Kevlar szál, hő- 
és vágásbiztos 500 g/m2  közbélés, 500 °C 
kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt 
védelmet, 39 cm hosszú) 

2 
MSZ EN 388 
MSZ EN 420 
MSZ EN 407 

 1343;  ; 

 4341XX 500 °C /15 S 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Gázpalackkezelés 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Kézvédő eszköz 

Mechanikai védőkesztyű (anyag: bolyhos 
PVC; egybeszabott, tenyérfolt nélküli rakodó-
kesztyű, artéria, köröm- és ökölcsont-védő, 
kényelmes pamut tenyérbélés, szellőző és 
csúszásbiztos) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388 2111  
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Gépi forgácsolás 
 

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 

Védőruha (testvédelem) 

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    

Kézvédő eszköz 
Mechanikai védőkesztyű (anyag: 
kopásálló szintetikus bőr; artéria és körömvédő, 
rugalmas, vékony poliészter kézhát, elasztikus 
mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388  3122  

Lábvédő eszköz 

Biztonsági védő bakancs (vízlepergető, 
barna nubukbőr, acél orrmerevítővel, olajálló, 
csúszásmentes TPU/PU talp, kétrétegű PU talp, 
hőálló 180 °C –ig, lélegző Tybrele bélés, 
szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv) 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 345 , , , , ,  SB 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

 
 

Munkakör/foglalkozás: Gépjármű vezetés 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Védőruha (testvédelem) 
Fluo mellény (szellőző könnyű 115 g/m2 
poliészter anyag, jól láthatósági HiViz színben, 5 
cm széles, párhuzamos fényvisszaverő csíkok, 
tépőzárral állítható bőség) 

1 MSZ EN 471 

  

 

Kézvédő eszköz 
Mechanikai védőkesztyű (anyag: rendkívül 
puha, vastag szín marhabőr a tenyéren és 
kézháton is, artériavédő bőrből, gumírozott, 
pamut csukló) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

3122  

pl: rakodás, kerékcsere 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

 
 

Munkakör/foglalkozás: Gépjármű mosás  
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 
Vizsgálati szabvány 

száma 
Védelmi képesség 

jelzése 
Egyéb 

Kézvédő eszköz 
Folyadék álló latex kesztyű (Vital 124) 
Természetes latex: pamuttal bolyhozott belsô,   
recézett külsô a tapadás elôsegítésére   
31 cm hosszú, 0,4 mm vastag 

 

MSZ EN 388, MSZ EN374 és 
MSZ EN 421 szabvány szerint 

minôsítve. 
Ideális általános, ipari, 
intézményi takarítás  
és karbantartáshoz,  
, gyengébb savakkal  
és lúgokkal történõ 

munkákhozhossz: 31 cm  
vastagság: 0,4 mm 

 3131     

 

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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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Gyermekgondozás, gyermekfelügyelet 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Védőruha (testvédelem) 
Fehér ruha (230 g/m2 100 % pamut 
anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, 
kabát: egyenes fazonú, 3 zsebbel, deréknadrág: 
gumis csípő, övbújtatókkal) 

1 EN 340   

Lábvédő eszköz 

Bokáig érő kismama cipő 
Természetes bőr felsőrész. Anatómiailag 
tervezett, bőrrel bevont belső. Kiváló szellőzés. 
Elől-hátul nyitott. Fém csattal és fűzővel. 
 
vagy  
 
Fehér fűzős női félcipő 

2 

EN ISO 
20347:2004 

 
 
 
 

EN 
ISO20347:2004 
szabvány szerint 

minősítve. 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Ívhegesztő 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Védősapka 1    

Szem- és arcvédelem 

Hegesztőpajzs ívhegesztéshez 
(+megfelelő szűrőüveg) 2 MSZ EN 166 

MSZ EN 175   

Elektrooptikai pajzs 2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 175 
MSZ EN 379 

 
Típus: Optrel Ose, Puma vagy 
Jackson 

Sisakra szerelhető hegesztő pajzs 2 MSZ EN 166 
MSZ EN 175   

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

  

Ívvédő álarc 2 MSZ EN 166 
MSZ EN 531   

Védőruha (testvédelem) 

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   

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  

Lábvédő eszköz 

Hegesztő bakancs (kívül víztaszító, vastag 
szín marhabőr, belül puha szín zergebőr felső-
rész,bőr lábfejvédő gyorskioldó csattal, csúszás-
mentes, 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 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

 
 

Munkakör/foglalkozás: Lánghegesztés-lángvágás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem 

Hegesztőkámzsa fejre és nyakra 
- fej- és nyakvédő kámzsa marha hasítékbőrből 
- közvetlen lánghatás ellen 10 sec.-ig véd 
- 100ºC kontakt hő ellen max. 60s-ig biztosít 
védelmet, 1,4 mm vastag, mindig kiváló 
minőségű natúr bőr 

2 EN 352,  
EN 470-1 

  

 

Légzésvédelem  

Aktívszenes szelepes porálarc. 
Részecskeszűrő félálarc hegesztőknek - 
hegesztés közben keletkező fémfüstök és ózon 
ellen. Kifejezetten a hegesztés közben létrejövő 
füst elleni védelemre fejlesztették ki. Az aktív 
szén szűrő kiszűri az ívhegesztés és 
plazmavágás közben létrejött ózont. 
Hegesztőpajzsok alá is illeszkednek. 

3 MSZ EN 

149:2002 

 FFP2   

3M 9925 
Névleges védelmi tényező: 
Szilárd részecskék ellen: 12xMK 
Ózon ellen: 10xMK. 

Szem- és arcvédelem 

Hegesztő szemüveg (biztonsági üveg, 
felhajtható szűrőüveggel. A szemüvegszár 
hossza és dőlésszöge állítható) 

2 MSZ EN 166 
MSZ EN 175 

,   

UVEX 9103 

Hegesztőkámzsa egybeépített 
szemüveggel, színbőr 
Fej-, arc- és nyakvédő kámzsa puha szín 
marhabőrből, mechanikai-, hő- és 
sugárártalmak elleni védelem, beépített 
lánghegesztő szemüveg, felhajtható 5-ös 
lencsével. 

2  
MSZ EN175, 
MSZ EN166, 

   

 

Száras hegesztőszemüveg (hőálló keret és 
szár, lánghegesztő lencse, szellőző 
oldalvédővel) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 169 
MSZ EN 175 ,   

Soudlux 60280 
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Munkakör/foglalkozás: Lánghegesztés-lángvágás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Hegesztő szemüveg 
Keret: hőálló alumínium; Rögzítés: állítható 
gumipánt, Lencse: Ø 50mm átmérőjű, 5-ös 
cserélhető üveg lánghegesztéshez. Szellőzés: 
szellőzőlyukak a keret oldalán 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

 

Alulux 

Hegesztő látómező+ homlokpánt 
2 mm vastag, erősített, 40x20 cm-es, sötét 
polikarbonát, a védősisakra vagy homlokpántra 
öt ponton illeszkedik, nagy felületű, felhajtható 
látómező, felül DIN5-ös, alul víztiszta, kísérő 
munkákhoz. 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 169 
MSZ EN 170 

   

 

Védőruha (testvédelem) 

DUSAN hegesztőruha, lángmentesített 
Termékleírás: 390 g/m2–es, 100% pamut 
védőruházat, késleltetett éghetőségű, nagy 
szakítószilárdságú anyag, mely véd a hegesztés 
során keletkező hő és fröccsenő fémek hatása 
ellen. Szín: szürke/piros, sávoly szövésű. 
Kabát: dupla alkarvédő anyag,  rejtett 
gombolás, 1 zseb,  gombos csuklórész, kihajtott 
gallér. Deréknadrág: dupla comb- és lábszár 
anyag,  rejtett gombolás, 2 zseb,- alul 
cipővédők és biztonsági varrás 

2 
EN 340,  
EN 470-1 

  

 

Hegesztőkötény, 70 x 110 cm 
- közvetlen lánghatás ellen 10 sec.-ig véd 
- egybeszabott marha hasítékbőr 
- nyakpánt és csatos derékpánt 
- 100ºC kontakt hő ellen max. 60s-ig biztosít 
védelmet 
- 1,4 mm vastag, mindig kiváló minőségű natúr 
bőr 

2 
EN 352,  
EN 470 

  

 

Hegesztő karvédő, gumis 
- marha hasítékbőr 
- véd hegesztő munkálatoknál keletkező 
- hőhatás ellen (szikrák és fémolvadékok) 
- 1,2 mm vastag natúr bőr, 45cm hosszú 
- gumizott kivitel 

2 EN 352,  
EN 470 
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Munkakör/foglalkozás: Lánghegesztés-lángvágás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Hegesztő lábszárvédő, tépőzáras 
- 1,2 mm vastag natúr marha hasítékbőr 
- lánghatás ellen 10 s-ig, 250ºC kontakt 
- hőhatás ellen 5 s-ig nyújt védelmet 
- véd hegesztő munkálatoknál keletkező 
- hőhatás ellen (szikrák és fémolvadékok) 
- 35cm hosszú, tépőzáras kivitel. 

2 EN 352,  
EN 470 

  

 

Kézvédő eszköz 

HEGESZTŐKESZTYŰ Láng- és hőálló 
Lángálló marhahasíték hegesztő kesztyű, 12/10-
es vastagság, 15 cm-es mandzsetta, Kevlar® 
szállal varrott, hegesztő plusz hőszigetelő 
béléssel. 100°C/30s 250°C/9s 

3 MSZ EN 388 
MSZ EN 407 

 2122,  413X4X  

 

Lábvédő eszköz 

JIMMY Hegesztőbakancs acélkapli nélkül  
Kívül víztaszító, vastag szín marhabőr, belül 
puha, szín zergebőr felsőrész bőr lábfejvédő 
gyorskioldó csattal, a talp véd 300 °C kontakt 
hő ellen, acél nélküli, antisztatikus lábbeli, 
olajálló, csúszásmentes ragasztott plusz 
erősített varrású gumitalp, szivacsos sarkú, 
színbőr kényelmi talpbetét és szivacsos 
bokarész. 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 347  

, , , ,  

03 EP WRU HRO 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

 

Munkakör/foglalkozás: Kemencék (égető-olvasztó, szárító) 
 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Szemvédelem 
Védőszemüveg (Páramentes, vegyszerálló 
polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai 
védelem) 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

,  Hublux  

Kézvédő eszköz 

Hő- és vágásálló ötujjas kesztyű (emelt 
szinten hő- és vágásálló, hurkolt Kevlar szál, hő- 
és vágásbiztos 500 g/m2  közbélés, 500 °C 
kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt 
védelmet, 39 cm hosszú) 

2 
MSZ EN 388 
MSZ EN 420 
MSZ EN 407 

 1343;  ; 

 4341XX 500 °C /15 S 
 

Mechanikai védőkesztyű (anyag: marha-
hasíték; artéria, köröm- és ökölcsont-védő, 
pamut tenyérbélés) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388  3122  
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: 
Kémiai laboratóriumi- és 
gyógyszervegyészeti  munkák 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Sildes PP sapka (PP. eü. sapka silddel) 1    

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 

Légzésvédelem 

Egyszerhasználatos légzésvédő szűrő-
félálarc (Gumi-, műanyag-, festék, gyógyszer-
gyártás, építés, labor, mezőgazdaság, fűrész-
malmok, kerámiaipar) 

3 EN 149:2001  FFP2 3M 8810 

Védőruha (testvédelem) 

Fehér hosszú ujjú védőköpeny (230 
g/m2 100 % pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros) 1 MSZ EN 340   

Tyvek Classic (véd 1,0 µ-nál nagyobb 
szemcsenagyságú porok és radioaktív 
részecskék ellen, saválló, vegyszereknek 
ellenáll, mindkét oldalon antisztatikus) 

3 

EN 368 
EN 369 

EN 1073-2 
EN 1149 

    

Kézvédő eszköz 

Természetes latexre mártott neoprén 
kesztyű 0,68 mm vastag, velur belső 
rész érdesített tenyér és ujjak 32,3 cm 
hosszú 7-11 méret, (sav-, lúg-, olaj-, 
vegyszerálló, mikroorganizmusok 
elleni védelem,) 

3 

EN 388 
EN 374 
EN 421 

      

 
pl.: BI-colour A87-900 
     Stanzoil NK22 382 

Lábvédő eszköz Cipővédő (gumírozott antisztatikus fehér 
Tyvek anyag) 1    
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

 
Munkakör/foglalkozás: Kert- és parkgondozás 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Szem- és arcvédelem 

Felhajtható homlokpánt 
A 31040-es fültokkal együtt használható, 3 
pozícióban hajtható fel, fej vonalát követő 
védőívelés, izzadságszalag, a fejbőség mérete 
szabályozható,  

2 MSZ EN 166 

  

VISOR és VISOGRILL 
arcvédővel egyaránt 
használható 

Arcvédő rostély 190 x 405 mm 
Sűrű fém szitaszövet homlokpánt 3 pozíciós 
magasság, fej vonalát követő védőívelés, 
izzadságszalag, a fejbőség és boltozati 
magasság mérete szabályozható 

2 MSZ EN 166 

  

(erdészeti munkához, kontakt 
hő ellen), 

Hallásvédelem 

3140 fültok  
(rugalmas, erősített, sárga ABS fültok, párnázott 
fejpánttal, kényelmes, bőrérzetű PVC párnázott 
belső, állítható fejbőség és boltozati magasság, 
Súly: 178 g) 

2 MSZ EN 352 

  SNR: 25 dB  

 

Védőruházat 

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 
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Munkakör/foglalkozás: Kert- és parkgondozás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fényvisszaverő póló 
Szellőző, könnyű 65% poliészter, 35% pamut 
anyag, 5 cm széles 3M Scotchlite fényvisszaverő 
csíkok, egyenes vonalú szabás 

1  

  

 

Polárral bélelt sárga fluo mellény 
fényvisszaverő csíkokkal 
5 cm széles 3M Scotchlite fényvisszaverő csíkok, 
kifordítható mellény, polárbéléssel 

1  

  

Közút melletti munkák 

Kézvédő eszköz 

Mechanikai védőkesztyű (anyag: marha-
hasíték; artéria, köröm- és ökölcsont-védő, 
pamut tenyérbélés) 

2 
MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

 3111  

 

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; ; ;  

 

Vékony poliamid kertészkesztyű 
csúszásgátló PVC-vel pontozva 1  
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Munkakör/foglalkozás: Kert- és parkgondozás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Lábvédő eszköz 

ACÉLBETÉTES PVC Csizma 
PVC anyag, acél orrmerevítő és talplemez, 
átszúrás elleni bokaerősítés, -20°C-ig minősítve, 
csizmabéléssel téliesíthető. 

2 MSZ EN 345 

 
, , , , ,  

S5 

PAOLO Védőbakancs 
Acél orrmerevítő, acél talplemez, antisztatikus, 
olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU talp, 
szivacsos bokarész 

2 MSZ EN 345 
 

, , , , ,  

SP1 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Konyhai mosogatás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Élelmiszeripari fehér sapka (Hálós tetejű, 
szellőző) 1    

Védőruha (testvédelem) 
Élelmiszeripari kötény (fehér) 1  ,   
Élelmiszeripari védőköpeny (fehér) 1  ,   

Kézvédő eszköz 

Mártott kesztyű (rózsaszínű, természetes 
latex, pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg és 
más háztartási vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 
0,4 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér) 

2 MSZ EN420 
MSZ EN 388  1011; ;   

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; ; ;   

Lábvédő eszköz 

Élelmiszeripari csizma (nitril anyag, élelmi-
szeripari ártalmak; tejsav, állati eredetű zsírok, 
növényi olajok, vegyszerek ellen) 

2 MSZ EN 347 , ,    

Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő 
folyadékok, mosogató-, takarító vegyszerek 
ellen védő csúszásmentes talpú cipő) 

2 MSZ EN ISO 
20344 ,  , ,   
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Konyhai munkák 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Élelmiszeripari fehér sapka (Hálós tetejű, 
szellőző) 1     

Védőruha (testvédelem) 
Fehér nadrág (230 g/m2 100 % pamut, 
rátétes zsebek) 1 MSZ EN 340   

Élelmiszeripari kötény (fehér) 1  ,   

Kézvédő eszköz 

Mártott kesztyű (pamutra mártott,  saválló, 
narancs színű krepp latex, 1,8 mm vastag, 32 
cm hosszú, csuklóban szűkített, vágásbiztos, 
megerősített csúszás elleni érdesítés, vegyszer-
álló, mikroorganizmusok elleni védelem) 

2 

MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1-2-
3 

 3241; ; ;    

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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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Lakatos munkák 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem 

Baseball sapka (pamut alapanyag, kemény 
sild, hátul tépőzárral vagy patenttal állítható) 1    

Védősisak (magasban v. aknában végzett 
munkához, 3 pontos, állítható rögzítőszíjjal, 
rövid silddel, 6 ponton felfüggesztett, állítható 
fejkosár, 400 V, -20 °C és + 50 °C között 
használható) 

2 EN 397   Albatros 

Szem- és arcvédelem Száras szemüveg (repülő, pattanó szilárd 
részecskék, mechanikai ártalmak ellen) 2 MSZ EN 166  UVEX 9195 SKYPER 

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

Védőruha (testvédelem) 

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    

Kézvédő eszköz 
Mechanikai védőkesztyű (anyag: 
kopásálló szintetikus bőr; artéria és körömvédő, 
rugalmas, vékony poliészter kézhát, elasztikus 
mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388  3122  

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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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Könyvtári munka, könyvraktár kezelés 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Légzésvédelem Affinity Plus részecskeszűrő félálarc 3 EN 149:2001  FFP 1 és FFP 2 

A légzésvédő eszközök árban 
legkedvezőbb változatát 
kínálják az Affinity Plus sorozat 
szűrős félálarcai. Az 
elektrosztatikus szűrőanyag 
megbízható védelmet nyújt a 
por ellen csekély belégzési 
ellenállás mellett. Az 
egyszerűbb alkalmazást a 
rögzített gumiszalagok, 
valamint egy fémpánt biztosítja, 
amellyel az orr résznél történő 
jobb felfekvés is beállítható. 

Védőruha (testvédelem) védőköpeny 1  ,   

Kézvédő eszköz 

Mechanikai védőkesztyű (anyag: pamut 
és poliészter; erős vászon kézhát, hüvelyk és 
mandzsetta, artéria-, köröm és ökölcsont-védő, 
csúszásgátló pettyekkel ellátott tenyér és 
mutatóujj megerősítés) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388  1232  

Lábvédő eszköz 
Basic fekete félcipő 
Marhabőr felsőrész. Antisztatikus, csúszásgátló, 
olaj- és vegyszerálló, kétrétegű poliuretán talp. 

2 MSZ EN 347 

, , ,   
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Leltárellenőrzés 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Védőruha (testvédelem) 

 

Fehér nadrág (230 g/m2 100 % pamut, 
rátétes zsebek) 1 MSZ EN 340   

Fehér köpeny (230 g/m2 100 % pamut, 4/4-
es 120 cm-es galléros) 1 MSZ EN 340   

Poló (190 g/m2  vastagságú, 100 % pamut 
alapanyag, mérettartó, körkötött kivitel, dupla 
varrással, egyenes vonalú, környakas fazon) 

1    

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   
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 Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Lézer készülékek kezelése 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Szem- és arcvédelem 

2-es, 3A, 38 és 4-es osztályú lézergyártmányok 
sugárzásától a szemet védőszemüveggel kell 
védeni. A szemüveg azonosító címkéje 
egyértelműen tudassa, hogy az milyen osztályú 
lézerhez, milyen hullámhosszon használható. 

 

MSZ-EN 207 - 
lézersugárzás 
elleni szűrők 
MSZ-EN 208 - 
lézer 
berendezések 
elleni szűrők 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Mosás, mosodai munkák 
 

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) 

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    

Élelmiszeripari kötény (fehér) 1  ,   
Fehér mellesnadrág (230 g/m2 100 % 
pamut, gumis csípő, övbújtatókkal) 1 MSZ EN 340   

Fehér kabát (230 g/m2 100 % pamut, 
egyenes fazonú, három zsebbel) 1 MSZ EN 340   

Kézvédő eszköz 

Mártott kesztyű (pamutra kétszer mártott,  
zöld polimer, sav-, lúg-, olaj-, vegyszerálló, mik-
roorganizmusok elleni védelem, forró folya-
dékban is használható, érdesített, csúszásbiztos 
külső neoprén réteg) 

2 

MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1-2-
3 

 3111; ; ;   27, 40 cm hosszúságban 

Lábvédő eszköz 

Dunlop PVC védőcsizma (fehér 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 , , , ,   

Klumpa (csúszásmentes fehér PU talp, fehér 
bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrész, 
hasítékbőr talpbélés, csatos sarokpánt) 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 345 , , ,   

Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő 
folyadékok, takarító vegyszerek ellen védő cipő) 2 MSZ EN ISO 

20344 ,    
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Mosogatás laboratóriumban 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Sildes PP sapka (PP. eü. sapka silddel) 1    

Szem- és arcvédelem 

Vegyszerálló látómező. 1 mm vastag, 
víztiszta acetát látómező - méret: 310x180 mm, 
- mindkét oldalán páramentes, - kiváló 
vegyszerálló tulajdonságokkal  40°C és + 100 °C 
között használható 

2 MSZ EN 166 

  

Peltor V4D 

Légzésvédelem 

Egyszerhasználatos légzésvédő szűrő-
félálarc (Gumi-, műanyag-, festék, gyógyszer-
gyártás, építés, labor, mezőgazdaság, fűrész-
malmok, kerámiaipar) 

3 EN 149:2001  FFP2 3M 8810 

Védőruha (testvédelem) 

Fehér hosszú ujjú védőköpeny (230 
g/m2 100 % pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros) 1 MSZ EN 340   

Tyvek Classic (véd 1,0 µ-nál nagyobb 
szemcsenagyságú porok és radioaktív 
részecskék ellen, saválló, vegyszereknek 
ellenáll, mindkét oldalon antisztatikus) 

3 

EN 368 
EN 369 

EN 1073-2 
EN 1149 

    

Kézvédő eszköz 

Mártott kesztyű (pamutra kétszer mártott,  
zöld polimer, sav-, lúg-, olaj-, vegyszerálló, mik-
roorganizmusok elleni védelem, forró folya-
dékban is használható, érdesített, csúszásbiztos 
külső neoprén réteg) 

2 

MSZ EN 420 
MSZ EN 388 
MSZ EN 374-

1-2-3 

 3111; ; ;    

Lábvédő eszköz Cipővédő (gumírozott antisztatikus fehér 
Tyvek anyag) 1    
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

 

Munkakör/foglalkozás: Munkavédelmi tevékenység, ellenőrzés 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 
kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 
Védelmi képesség jelzése Egyéb 

Szem- és arcvédelem 

Védőszemüveg Szuperkönnyű súlyú, állítható 
dőlésszögű látómező és szemüvegszár 
jellemzi. Divatos formája miatt közkedvelt 
modell. Választható látómezők, melyek 
egyszerűen cserélhetők. 1. optikai osztály. 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

  

Pl. UVEX 9195 SKYPER 
Véd repülő, pattanó 
szilárd részecskék mec-
hanikai ártalma ellen. 

Fejvédelem 

Munkavédelmi sisak (Extra könnyű kivitelű 
textilpántos védősisak. Szellőzési rendszere a 
mellső és hátsó oldalon található nyílások 
segítségével gondoskodik a friss levegő 
cirkulációjáról. A szellőzőnyílások egyedileg 
szabályozhatók egészen a teljes 
elzárhatóságig. Védelmet biztosít 5 kN 
energiájú eső, zuhanó tárgyak ütőhatása 
ellen.) 

2 EN 397 

  

UVEX AIRWING 9762 

Lábvédő eszköz 
 

Védőcipő Kétrétegű PU talp, puha színbőr 
felsőrész, acél orrmerevítő, ütődéselnyelő 
sarok, antisztatikus, kényelmes belső 
talpbélés, olajálló csúszásmentes talp. 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 345  

, , , , ,  

Pl. MITO S2 
Védőcipő, bőr, sav és 
olajálló talp, 

PVC védőcsizma 
PVC anyag, fröccsöntött talp, saválló: 30 % 
kénsav, 20 % sósav, lúgálló: 20 % 
nátriumhidroxid, -20 °C-ig minősítve, 
csizmabéléssel téliesít-hető. Kiváló csúszás-, 
kopás- és vegyszerállóság a talpmintázatra 
nem tapad. Nedvszívó talpbetét 
kiemelkedő hőszigetelő képesség. 
 

2 

MSZ EN 347 
MSZ EN 374 
EN 20345 
EN 20347 , , , ,   

Pl. Dunlop 
 

Védőruha 
(testvédelem) 

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   
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Műszaki ellenőrzés 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem 

Munkavédelmi sisak (Extra könnyű kivitelű 
textilpántos védősisak. Szellőzési rendszere a 
mellső és hátsó oldalon található nyílások 
segítségével gondoskodik a friss levegő 
cirkulációjáról. A szellőzőnyílások egyedileg 
szabályozhatók egészen a teljes elzárhatóságig. 
Védelmet biztosít 5 kN energiájú eső, zuhanó 
tárgyak ütőhatása ellen.) 

2 EN 397 ,  UVEX AIRWING 9762 

Védőruha (testvédelem) 

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   

Lábvédő eszköz 
Basic fekete biztonsági félcipő 
Marhabőr felsőrész. Antisztatikus, csúszásgátló, 
olaj- és vegyszerálló, kétrétegű poliuretán talp. 

2 MSZ EN 347 
 

, , , , ,  

S1 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: 
Rákkeltő anyaggal végzett laboratóriumi 
munka 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Sildes PP sapka (PP. eü. sapka silddel) 1    

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 

Légzésvédelem 
Szelepes szűrőfélálarc (olaj, vízbázisú 
ködök, füstök ellen, Festékgyártás, gyógyszer-
gyártás, laboratórium, kertészetek) 

3 EN 149:2001  FFP2 3M 9322 

Védőruha (testvédelem) 

Fehér hosszú ujjú védőköpeny (230 
g/m2 100 % pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros) 1 MSZ EN 340   

Tyvek Classic (véd 1,0 µ-nál nagyobb 
szemcsenagyságú porok és radioaktív 
részecskék ellen, saválló, vegyszereknek 
ellenáll, mindkét oldalon antisztatikus) 

3 

EN 368 
EN 369 

EN 1073-2 
EN 1149 

    

Kézvédő eszköz 

Mártott kesztyű (pamutra mártott, saválló, 
narancs színű krepp latex, 1,8 mm vastag, 32 
cm hosszú, csuklóban szűkített, vágásbiztos, 
megerősített csúszás elleni érdesítés, vegyszer-
álló, mikroorganizmusok elleni védelem) 

2 

MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1-2-
3 

 3241; ; ;    

Lábvédő eszköz Cipővédő (gumírozott antisztatikus fehér 
Tyvek anyag) 1    
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Röntgensugárzás és izotópos munkák 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Sildes PP sapka (PP. eü. sapka silddel) 1    

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 

A szem és környékének védelmére, akár 
dioptriás, akár bifokális 
kivitelben is. Típus: RSB 7 (65 gr. 0,75 mm Pb) 
és RSB 8 (85 gr. 0,75 mm Pb 
oldalvédelem: 0,50 mm Pb) 

    

Légzésvédelem 
Szelepes szűrőfélálarc (olaj, vízbázisú 
ködök, füstök ellen, Festékgyártás, gyógyszer-
gyártás, laboratórium, kertészetek) 

3 EN 149:2001  FFP2 3M 9322 

Védőruha (testvédelem) 

Fehér hosszú ujjú védőköpeny (230 
g/m2 100 % pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros) 1 MSZ EN 340   

film dózismérő, gyűrűdoziméter     
Tyvek Classic (véd 1,0 µ-nál nagyobb 
szemcsenagyságú porok és radioaktív 
részecskék ellen, saválló, vegyszereknek 
ellenáll, mindkét oldalon antisztatikus) 

3 

EN 368 
EN 369 

EN 1073-2 
EN 1149 

    

speciális ólom gumikötény     
pajzsmirigy védő     

Kézvédő eszköz 

Mártott kesztyű (pamutra mártott, saválló, 
narancs színű krepp latex, 1,8 mm vastag, 32 
cm hosszú, csuklóban szűkített, vágásbiztos, 
megerősített csúszás elleni érdesítés, vegyszer-
álló, mikroorganizmusok elleni védelem) 

2 

MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1-2-
3 

 3241; ; ;    

Ólom gumikesztyű , varrásnélküli ólomgumiból, 
nagy rugalmasságú többrétegű anyagból 
hegesztett kivitelben, valamint latexbe zárva 
(intraoperatív radiológiai célokra). 

 

MSZ-EN 421 - 
ionizáló sugárzás 
elleni védelem 

 

  

Lábvédő eszköz Cipővédő (gumírozott antisztatikus fehér Tyvek 
anyag) 1    
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Raktári munkák 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Baseball sapka (pamut alapanyag, kemény 
sild, hátul tépőzárral vagy patenttal állítható) 1    

Védőruha (testvédelem) 

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

1 MSZ EN 340   

Poló (190 g/m2  vastagságú, 100 % pamut 
alapanyag, mérettartó, körkötött kivitel, dupla 
varrással, egyenes vonalú, környakas fazon) 

1    

Vászonkötény (erős vászon anyag, 100 % 
pamutból, 110x75 cm-es méret, rögzítés derék 
és nyakszalagokkal,csattal állítható szivacsbélés, 
vastag marhahasíték) 

1    

Kézvédő eszköz 

Mechanikai védőkesztyű (anyag: kopásál-
ló szintetikus bőr; artéria és körömvédő, 
rugalmas, vékony poliészter kézhát, elasztikus 
mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel) 

2 MSZ EN 420 
MSZ EN 388  3122  

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 EN 420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1-2-
3 

MSZ EN 511 

 4131; ; ; ; 111   

Lábvédő eszköz 

Biztonsági védőcipő bőrből (acél lábujj-
védő leeső tárgyak ellen, acél talplemez talpá-
tszúrás ellen, olajálló, csúszásmentes, kétrétegű 
PU talp, antisztatikus, szivacsos bokarész és 
békanyelv) 

2 
MSZ EN 344 
MSZ EN 345 
MSZ EN 347 

, , , , ,  SP1 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Savazás, lúgozás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem Sildes PP sapka (PP. eü. sapka silddel) 1    

Szem- és arcvédelem 

Vegyszerálló látómező. 1 mm vastag, 
víztiszta acetát látómező - méret: 310x180 mm, 
- mindkét oldalán páramentes, - kiváló 
vegyszerálló tulajdonságokkal  40°C és + 100 °C 
között használható 

2 MSZ EN 166 

  

Peltor V4D 

Légzésvédelem 

Aktívszenes szelepes porálarc. Speciális 
légzésvédő - alacsony koncentrációjú gőzök és 
gázok kellemetlen hatásai ellen, részecskék 
elleni védelemmel. Az alacsony koncentrációjú 
gőzök és gázok kellemetlen hatásait csökkenti. 
Az aktívszenes szűrőbetét kiszűri meghatározott 
gőzök és gázok alacsony koncentrációját. 
Összeroskadással szemben ellenálló belső héj. 
Kétpántos felépítése, orrcsipesze kiváló illeszke-
dést biztosít a különböző arctípusokra. A 3M 
Cool Flow szelep csökkenti az arcrészen belüli 
felmelegedést főleg meleg és párás 
körülmények között. 

3 MSZ EN 

149:2002 

 FFP1  

3M 9914 
Névleges védelmi tényező: 
szerves gőzök ellen: MK érték 
alatti koncentrációig. Szilárd 
részecskék ellen: 4xMK* 

Védőruha (testvédelem) 

Fehér hosszú ujjú védőköpeny (230 
g/m2 100 % pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros) 1 MSZ EN 340   

Tyvek Classic (véd 1,0 µ-nál nagyobb 
szemcsenagyságú porok és radioaktív 
részecskék ellen, saválló, vegyszereknek 
ellenáll, mindkét oldalon antisztatikus) 

3 

EN 368 
EN 369 

EN 1073-2 
EN 1149 

    

Kézvédő eszköz 
Béleletlen neoprén védőkesztyű (puha, 
klórral kezelt belső, rugalmasság és sokoldalú-
ság a vegyszerek széles skálájára vonatkozóan) 

2 

MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-2 
MSZ EN 374-3 

2121, AKL , ,   

Lábvédő eszköz Cipővédő (gumírozott antisztatikus fehér 
Tyvek anyag) 1    
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

  

Munkakör/foglalkozás: 
Szemétgyűjtés, konténeres szemét 
gyűjtés 

 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem 
Baseball sapka 
Baseball sapka pamut, több színben, állítható 
pánt. Fényvisszaverő csíkokkal. Javasolt közúti 
használatra.  

1  

 

 

Légzésvédelem 
Egészségügyi papír szájmaszk (kétrétegű 
higiénikus egészségügyi papírmaszk; két 
gumipánttal) 

1  

  

 

Védőruha (testvédelem) 

MERCURE Munkakabát  
100% pamut, 340 g/m2, mérettartó, sávoly 
szövésű, szín: királykék, egyenes fazonú, rejtett 
gombolású kivite, gombos csuklórész, kihajtott 
gallér, zsebek: 1 belső, 3 külső, mindkét oldalon 
duplán szegett, biztonsági varrással 

1 EN 340 

 

 

MERCURE Deréknadrág  
100% pamut, 340 g/m2,mérettartó, sávoly 
szövésű, szín: királykék, övbújtatók, biztonsági 
varrás az ülepen, zsebek: két oldalon, egy-egy 
szerszám – és farzseb mindkét oldalon duplán 
szegett, biztonsági varrással 

1 EN 340 

 

 

Fluo esőoverall (150 g/m2  könnyű poliészter 
anyag, vízhatlan, olajálló, varrott plusz 
hegesztett kezeslábas, 5 cm széles 
fényvisszaverő csíkok, jól láthatósági színek, két 
zseb, zipzáros záródás, állítható kapucni) 

1 MSZ EN 471 
MSZ EN 343 

, ,   
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Polárral bélelt sárga fluo mellény 
fényvisszaverő csíkokkal 
5 cm széles 3M Scotchlite fényvisszaverő csíkok, 
kifordítható mellény, polárbéléssel 

1  

  

 

Kézvédő eszköz 

Mártott kesztyű (pamutra kétszer mártott, 
zöld polimer, sav-, lúg-, olaj-, vegyszerálló, mik-
roorganizmusok elleni védelem, forró folya-
dékban is használható, érdesített, csúszásbiztos 
külső neoprén réteg) 

2 
MSZ EN420 
MSZ EN 388 

MSZ EN 374-1-2-
3 

 3111; ; ;   

 

Mechanikai védőkesztyű (anyag: marha-
hasíték; artéria, köröm- és ökölcsont-védő, 
pamut tenyérbélés) 

2 
MSZ EN 420 
MSZ EN 388 

 3111  

 

Lábvédő eszköz 

MITO Védőcipő 
Kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél 
orrmerevítő, ütődéselnyelő sarok, antisztatikus, 
kényelmes belső talpbélés, olajálló 
csúszásmentes talp. 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 345  

, , , , ,  

S2 
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

 

 

Munkakör/foglalkozás: Takarítás 
 
 

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 
mikroorganizmusok ellen, 30 cm 
hosszú, 0,45 mm vastag, csúszás 
ellen érdesített tenyér) 

2 
MSZ EN420 
MSZ EN 388  1011; ; ;   

Lábvédő eszköz 

Védőcipő (elcsúszás ellen, 
fröccsenő folyadékok, takarító 
vegyszerek ellen védő cipő) 

2 
MSZ EN ISO 

20344 ,    

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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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: tanítók, oktatók, gimnáziumi tanárok 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Védőruha (testvédelem) Fehér köpeny (230 g/m2 100 % pamut, 4/4-
es 120 cm-es galléros) 1 MSZ EN 340   
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Egyéni véd őeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás:  Üvegtechnikusi munkák 
 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi 
kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 
Védelmi képesség jelzése Egyéb 

Szemvédelem 
Lánghegesztő szemüveg 
Keret: hőálló műanyag; Lencse: karcmentes 
polikarbonát, 2,2 mm vastag, 5-ös skálaszámú, 
lánghegesztő; Oldalvédő: szellőző, lehajtható 

2 
MSZ EN 166 
MSZ EN 170 
MSZ EN 172 

  

Luxavis 5 

Légzésvédelem 
Szelepes szűrőfélálarc (finom 
részecskék és nem illékony ködök 
ellen)  

3 EN 149:2001  FFP1 3M 8812 

Védőruha (testvédelem) Bőrkötény (hasított bőr, egész, 
90x100 cm) 

2 EN 412   

Kézvédő eszköz 

Mechanikai védőkesztyű (anyag: 
marhahasíték tenyér; megerősítés a 
mutató és hüvelykujjon, artéria, 
köröm- és ökölcsont-védő, pamut 
tenyérbélés) 

2 
MSZ EN 420 
MSZ EN 388 3122  

Vágásbiztos kesztyű (vékony 
duplaszálas, KEVLAR, gumírozott 
mandzsetta) 

2 
MSZ EN 388 
MSZ EN 420 
MSZ EN 407 

 3342;  ;  3XXXXX  

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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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

 

Munkakör/foglalkozás: Vasalás 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Védőruha (testvédelem) 

Élelmiszeripari kötény (fehér) 1  ,   
Fehér mellesnadrág (230 g/m2 100 % 
pamut, gumis csípő, övbújtatókkal) 1 MSZ EN 340   

Fehér kabát (230 g/m2 100 % pamut, 
egyenes fazonú, három zsebbel) 1 MSZ EN 340   

Kézvédő eszköz Textilkesztyű (100 %-os fehér pamut, 23 cm 
hosszú) 2 MSZ EN 420   

Lábvédő eszköz 

Klumpa (csúszásmentes fehér PU talp, fehér 
bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrész, 
hasítékbőr talpbélés, csatos sarokpánt) 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 345 , , ,   

Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő 
folyadékok, takarító vegyszerek ellen védő cipő) 2 MSZ EN ISO 

20344 ,    
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Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása 

Munkakör/foglalkozás: Villanyszerelés 
 

Védelem iránya Védőeszköz megnevezése 
Védelmi 

kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi képesség 
jelzése 

Egyéb 

Fejvédelem 
Szigetelő védősisak (védelmet nyújt 1000V 
váltakozó feszültségű villamos vezeték 
balesetszerű érintése esetén, véd 0,5 kN 
erőhatással zuhanó tárgyak ütőhatása ellen) 

2 EN 397 ,  LD, MM Oceanic II 

Kézvédő eszköz Elektromosság ellen védő kesztyű 
(vizsgálati-/ munkafeszültség 5000 V/1000 V) 2 EN 60903   

Lábvédő eszköz 

Villanyszerelő bakancs (1000V-os, 50 Hz 
frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés 
ellen véd, kívül víztaszító, vastag szín marhabőr, 
orrmerevítő nélkül, átszúrásmentes, szigetelt 
talplemezzel, olajálló, varrott plusz ragasztott 
gumitalp, szivacsos színbőr talpbetét és 
bokarész) 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 347 , , , , ,  03 E P WRU 

Villanyszerelő cipő (1000V-os, 50 Hz 
frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés 
ellen véd, kívül víztaszító, vastag szín marhabőr, 
orrmerevítő nélkül, átszúrásmentes, szigetelt 
talplemezzel, olajálló, varrott plusz ragasztott 
gumitalp, szivacsos színbőr talpbetét és 
bokarész) 

2 MSZ EN 344 
MSZ EN 347 , , , , ,  03 E P WRU 

 
 


