
 

6. sz. HÍRLEVÉL  

Az egyéni védőeszközökről   

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Széchényi 2020 program keretében a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon belül közétette „A 

munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” tárgyú felhívást, melyre a 

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetsége konzorciumi partnerség keretében a 

„számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása” nemzetgazdasági 

ágazatban a GINOP5.3.4-16-2016-00013 azonosítószámú projektet 

valósítja meg. 

 

Az előző hírlevélben a munkavédelem területén mutattuk be a 
jogszabályokban is rögzített érdekvédelem és érdekképviselet formáit, és 
fontosabb feladatait. A témakört nagyon fontosnak és hangsúlyosnak 
tartva néhány nagyon fontos gondolatot ebből a témakörből 
ismétlésképpen az érdekképviseleti tevékenységünk alapjait megteremtő 
rendelkezéseket hangsúlyozzuk. Bemutatjuk továbbá az egyéni 
védőeszközök vonatkozásában a legfontosabb információkat elsősorban 
a szabályozás tekintetében. 

A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében 
történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt 
jóhiszeműen tett bejelentéséért. E védelem megilleti a munkabiztonsági, 
illetve munkaegészségügyi szaktevékenységet, továbbá az egyéb előírt 
feladatokat ellátó munkavállalókat is.  
 
A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére 

jogosultak maguk közül képviselőt, képviselőket 

választani. 



 

A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek érvényesüléséről széles eszköztár igénybevételével 

meggyőződni. 

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a 
munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa. 
 
A munkavédelmi képviselőt jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti!  
 
Röviden az egyéni védőeszközökről:  

 
Milyen feladatai vannak a munkáltatónak az egyéni védőeszközökkel 

(EVE) kapcsolatban? 
 
EVE minden olyan eszközt, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart 
magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a 
technológiából eredő kockázatokat elkerülje, illetve az egészséget nem 
veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá ezek kiegészítő elemeit. 
 
 
Mikor kell használni az egyéni védőeszközt? 
Amennyiben megelőzést szolgáló műszaki, illetve szervezési intézkedések 
nem elegendők, úgy a munkáltató a kockázatokkal szemben védelmet 
nyújtó védőeszközökkel látja el munkavállalóit. Az EVE személyes 
használatra szolgál, kihordási ideje nincs. 
A munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, 
javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz 
használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen. 
Sok munkáltató, munkavállaló nem tudja, hogy a munkáltató előzetesen 
köteles tájékoztatni a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről 
és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, 
továbbá gondoskodik arról, hogy a munkavállaló megtanulja a 
védőeszköz használat módját. A tájékoztatást és a 
gyakorlati képzést a munkáltató írásban köteles 
dokumentálni és a munkavállalóval aláíratni.  



 

 
A munkáltatónak EVE jegyzéket kell kiadni. Ennek elkészítése 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység. 

  

Az egyéni védőeszközök legfontosabb védelmi funkciói: 

 fejvédelem, 

 hallásvédelem, 

 szem- és arcvédelem, 

 a légutak védelme, 

 a kéz és a kar védelme, 

 a lábfej és a lábszár védelme, 

 a comb védelme, 

 a bőr védelme, 

 a hát és a nyak és a váll védelme, 

 a törzs és a has védelme, 

 az egész test védelme, (leesés elleni védelem, izoláció) 
 

Milyen kockázatok esetén nyújt védelmet az EVE? 

A fizikai kockázatok ellen: 

  Mechanikai hatások (leesés, ütés, vágás, becsapódás, zúzódás,  
    szúrás, vágás, horzsolás, rezgés, elcsúszás, elesés,) 

   Hőmérsékleti hatások (meleg, hideg, kontakt- és sugárzó hő). 

   A villamos áram hatásai. 

   Sugárzások (ionizáló és nem ionizáló) 

   Zaj, 
 

 Kémiai kockázatok 

  Légszennyezés (por, rost, füst,) 

  Folyadékok (merülés, fröccsenés, csapódás) 

  Gázok, gőzök, aerosolok. 
 

 



 

Biológiai kockázatok  

  Baktériumok, 

  Vírusok, 

  Paraziták, 

 Gombák,  
Az egyéni védőeszközök a védelem 
minősége szempontjából ma már igen 
széles skálát fednek le, de ennek ellenére a 
munkáltatónak arra kell törekedni, hogy 
elsősorban ne egyéni védőeszközzel, 
hanem más módon (műszaki, szervezési 
eszközökkel) gondoskodjon a biztonságról. 
 
 

 

 


