Egyéni védőeszköz használatával végezhető tevékenységek listája

(Nem teljes lista azokról a tevékenységekről és tevékenységi területekről, amelyek végzésekor
az egyéni védőeszközök biztosítása szükséges lehet (*)
(*) A kockázatértékelés elvégzése során nyer megállapítást, hogy ezen rendelet alapján
szükséges-e egyéni védőeszköz használata.)
I. FIZIKAI KOCKÁZATOK
Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

FIZIKAI – MECHANIKAI KOCKÁZATOK
Leeső vagy kirepülő
tárgyak által okozott
ütés, valamilyen
akadállyal való
ütközés és nagynyo
mású folya déksugár

Koponya
Védősisak

— Állványokon, állványok alatt vagy azok mellett
és a magasban végzett munka
— Vázszerkezeti munka és közúti munka

— Magasépítés
— Mélyépítés

— Zsaluzat készítése és lebontása

— Gépek gyártása, üzembe
helyezése és karbantar tása

— Állványzat összeszerelése és felépítése

— Hajógyártás

— Összeszerelési és üzembe helyezési munkák

— Bányászati munkák

— Bontási munkák

— Energiatermelés

— Robbantóanyaggal végzett munkák

— Infrastruktúrák építése és
karbantartása

— Aknákban, árkokban, tárnákban és alag
utakban végzett munka
— Liftek, emelő berendezések, daruk és szállító
szalagok mellett végzett munka
— Munkavégzés földalatti munkahelyeken, kőbá
nyákban, külszíni fejtéseken
— Ipari kemencéknél, tartályoknál, gépekkel,
silóknál, bunkereknél és csővezetékeknél
végzett munka
— Állatok levágása és darabolása a vágóhídon
— Rakomány kezelése vagy szállítása és tárolás
— Erdészeti munka
— Acélhidakon, acél épületszerkezeteken, hidra
ulikus acélszerkezeteken, nagyolvasztóknál,
acélművekben és hengerművekben, nagy
tartályoknál, nagy átmérőjű csővezetékeken,
kazántelepeken és erőművekben végzett munka
— Föld- és kőmunkák
— Szögbelövő géppel végzett munka
— Nagyolvasztóknál, közvetlen kohászati
üzemekben, acél- és hengerművekben, kohók
ban, kovácsműhelyekben és öntödékben végzett
munka, süllyesztékes kovácsolás
— Kétkerekű kerékpár és géperejű hajtás nélküli
kerékpár használatát feltételező munka

— Vas- és acélipar
— Vágóhidak
— Vasúti rendező munka
— Kikötők, szállítás és logisztika
— Erdészeti ágazat

Kockázatok

Érintett testrész Az
egyéni védő
eszköz típusa

Szem és/vagy arc
Védőszemüveg,
szemvédő és
arcvédő maszk

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

— Hegesztés, csiszolás és vágás

— Magasépítés

— Kézi kalapálás

— Mélyépítés

— Tömítés és vésés

— Gépek gyártása, üzembe
helyezése és karbantartása

— Kőfejtés és megmunkálás
— Szögbelövő géppel végzett munka
— Törmelékeltávolító és -aprító gépekkel való
munkavégzés
— Süllyesztékes kovácsolás
— Törmelék eltávolítása és feldarabolása
— Csiszolóanyagok szórása
— Aljnövényzet-tisztító vagy láncfűrész haszná
lata
— Fogászati és sebészeti eljárások

— Hajógyártás
— Bányászati munkák
— Energiatermelés
— Infrastruktúrák építése és
karbantartása
— Vas- és acélipar
— Fém- és faipar
— Kőfaragás
— Kertészeti ágazat
— Egészségügy
— Erdészet

Lábfej és láb
(részei)
Biztonsági vagy
védő orrmereví
tővel felszerelt
lábbeli (cipő/
bakancs stb.)
A lábközépcsont
védelmét bizto
sító lábbeli

— Vázszerkezeti munka és közúti munka

— Magasépítés

— Zsaluzat készítése és lebontása

— Mélyépítés

— Állványzat összeszerelése és üzembe helye
zése

— Gépek gyártása, üzembe
helyezése és karbantartása

— Bontási munkák

— Hajógyártás

— Robbantóanyaggal végzett munkák

— Bányászati munkák

— Kőfejtés és -megmunkálás

— Energiatermelés

— Állatok levágása és darabolása

— Infrastruktúrák építése és
karbantartása

— Szállítás és raktározás
— Öntőformákkal végzett munka a kerámia
iparban
— Fagyasztott hústömbökkel és konzervdobo
zokkal végzett munka
— Síküveg és öblösüveg áruk gyártása, megmun
kálása és feldolgozása
— Átépítési és karbantartási munkák
— Erdészeti munka
— Betonnal és előregyártott elemekkel végzett
munka, beleértve a zsaluzást és annak lebon
tását
— Az építési vállalkozó telephelyén vagy raktá
rában végzett munka
— Tetőfedő munka
— Acélhidakon, acél épületszerkezeteken,
oszlopokon, tornyokon, lifteken, hidraulikus
acélszerkezeteken, nagyolvasztóknál, acélmű
vekben és hengerművekben, nagy tartályok
nál, nagy átmérőjű csővezetékeken, darukon,
kazántelepeken és erőművekben végzett
munka

— Vas- és acélipar
— Vágóhidak
— Logisztikai vállalatok
— Feldolgozóipar
— Üveggyártás
— Erdészeti ágazat

Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

— Kemenceépítés, fűtő és szellőző berendezések
beszerelése, fémek szerelése
— Nagyolvasztóknál,
közvetlen
kohászati
üzemekben, acél- és hengerművekben, kohók
ban, kovácsműhelyekben, préskovácsoló,
melegsajtoló és dróthúzó üzemekben végzett
munka
— Kőbányákban, külszíni fejtéseken, kőszén
készlet elszállításánál végzett munka
— Öntőformákkal végzett munka a kerámia
iparban
— Égetőkemencék bélelése a kerámiaiparban
— Vasúti rendező munka
Elcsúszásos balesetek

Lábfej
Csúszásbiztos
lábbeli

— Csúszós felületen végzett munkák

— Magasépítés

— Párás környezetben végzett munkák

— Mélyépítés
— Hajógyártás
— Vágóhíd
— Takarítóágazat
— Élelmiszeripar
— Kertészeti ágazat
— Halászati ágazat

Magasból történő leesés

Az egész test
A magasból
történő leesés
megelőzésére
vagy megállítá
sára tervezett
egyéni védőesz
közök

— Állványon végzett munka

— Magasépítés

— Előregyártott elemek összeszerelése

— Mélyépítés

— Oszlopokon végzett munka

— Hajógyártás

— Tetőfedő munka

— Infrastruktúrák karbantar
tása

— Függőleges vagy lejtős felületeken végzett
munka
— Daru magasban lévő vezetőfülkéjében végzett
munka
— Raktári anyagmozgató eszköz magasan lévő
fülkéjében végzett munka
— Fúrótornyok magasan fekvő részein végzett
munka
— Aknákban és szennyvízcsatornákban végzett
munka

Rezgés

Kéz
Védőkesztyű

— Kézi irányítású eszközökkel végzett munka

— Feldolgozóipar
— Magasépítési munkák
— Mélyépítési munkák

Testrész statikus össze
nyomása

Térd (láb részei)
Térdvédő

— Kockakövek, csempék és burkolólapok
elhelyezése

— Magasépítés
— Mélyépítés

Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Lábfej
Orrmerevítővel
felszerelt lábbeli

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

— Bontási munkák

— Magasépítés

— Rakománykezelés

— Mélyépítés
— Szállítás és raktározás
— Karbantartás

Mechanikai sérülések
(horzsolás, szúrás, vágás,
harapás, sebe sülés vagy
késszúrás)

Szem és/vagy arc
Védőszemüveg,
szemvédő,
arcvédő maszk

Kéz
Mechanikai
védőkesztyűk

— Kézi irányítású eszközökkel végzett munka

— Magasépítés

— Hegesztés és kovácsolás

— Mélyépítés

— Csiszolás és vágáss

— Hajógyártás

— Vésés

— Bányászati munkák

— Kőfejtés és megmunkálás

— Energiatermelés

— Törmelékeltávolító és aprító gépekkel való
munkavégzés

— Infrastruktúrák karbantar
tása

— Süllyesztékes kovácsolás

— Vas- és acélipar

— Törmelék eltávolítása és feldarabolása

— Fém- és faipar

— Csiszolóanyagok szórása

— Kőfaragás

— Aljnövényzet-tisztító vagy láncfűrész haszná
lata

— Kertészeti ágazat

— Acélkeretekkel végzett munka

— Magasépítés

— Erdészet

— Éles tárgyak kezelése, kivéve azokat a gépe — Mélyépítés
ket, ahol fennáll annak veszélye, hogy a kesz
— Hajógyártás
tyűt elkapja a gép
— Késsel végzett feldolgozáskor valamint
vágóhídon végzett rendszeres vágási munka

— Infrastruktúrák karbantar
tása

— Vágógépek késeinek cseréje

— Feldolgozóipar

— Erdészeti munka

— Élelmiszeripar

— Kertészeti munka

— Vágóhidak
— Erdészeti ágazat

Alkar
Karvédő

— Csontozás és vágás

— Élelmiszeripar
— Vágóhidak

Törzs/has/láb
Védőkötény,
lábszárvédő
Behatolással
szemben ellen
álló nadrág
(vágásbiztos
nadrág)

— Késsel végzett feldolgozáskor valamint
vágóhídon végzett rendszeres vágási munka
— Erdészeti munka

— Élelmiszeripar
— Vágóhidak
— Erdészeti ágazat

Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Lábfej
Behatolással
szemben ellen
álló lábbeli

Ágazat és tevékenységi terület

— Vázszerkezeti munka és közúti munka

— Magasépítés

— Bontási munkák

— Mélyépítés

— Zsaluzat készítése és lebontása

— Hajógyártás

— Erdészeti munka

— Bányászati munkák
— Erdészeti ágazat

Belegaba lyodás és
beszorulás

Az egész test
Mozgó
gépalkatré
szekbe való
belegabalyodás
kockázata esetén
haszná landó
védőru házat

— Gép részeibe való belegabalyodás

— Gépgyártás

— Gép részeibe való beszorulás

— Nehézgépek gyártása

— Ruházatnak a gép részeibe való beszorulása

— Mérnöki ágazat

— Elsodródás

— Építőipar
— Mezőgazdaság

FIZIKAI – ZAJ OKOZTA KOCKÁZATOK
Zaj

Fül
Hallásvédők

— Fémprésekkel végzett munka
— Pneumatikus fúrókalapáccsal végzett munka
— A repülőterek földi személyzetének munkája
— Szerszámgépekkel végzett munkák
— Robbantóanyaggal végzett munkák
— Cölöpverés
— Fa- és textilipari munkák

— Fémipar
— Feldolgozóipar
— Magasépítés
— Mélyépítés
— Repüléstechnikai ágazat
— Bányászati munkák

FIZIKAI – HŐMÉRSÉKLET OKOZTA KOCKÁZATOK
Hő és/vagy tűz

Arc/az egész fej
— Magas hőmérséklet, sugárzó hő vagy tűz
Hegesztési
jelenlétében végzett munka
fejvédő,
Sisak/sapka hő
— Olvasztott anyagokkal vagy azok közelében
vagy tűz ellen,
végzett munka
védőkámzsa hő
és/vagy láng ellen — Műanyaghegesztő pisztollyal végzett munka

Törzs/has/láb
Védőkötény,
lábszárvédő

— Vas- és acélipar
— Fémipar
— Karbantartási szolgálta
tások
— Feldolgozóipar

— Hegesztés és kovácsolás

— Vas- és acélipar

— Öntés

— Fémipar
— Karbantartási szolgálta
tások
— Feldolgozóipar

Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Kéz
Védőkesztyű hő
és/vagy láng
ellen

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

— Hegesztés és kovácsolás

— Vas- és acélipar

— Magas hőmérséklet, sugárzó hő vagy tűz
jelenlétében végzett munka

— Fémipar

— Olvasztott anyagokkal vagy azok közelében
végzett munka
Alkar
Karvédő

Ágazat és tevékenységi terület

— Karbantartási szolgálta
tások
— Feldolgozóipar

— Hegesztés és kovácsolás

— Vas- és acélipar

— Olvasztott anyagokkal vagy azok közelében
végzett munka

— Fémipar
— Karbantartási szolgálta
tások
— Feldolgozóipar

Lábfej
Lábbeli hő és/
vagy láng ellen

— Olvasztott anyagokkal vagy azok közelében
végzett munka

— Vas- és acélipar
— Fémipar
— Karbantartási szolgálta
tások
— Feldolgozóipar

Test egésze/része
Védőruházat hő
és/vagy láng
ellen
Hideg

Kéz
Védőkesztyű
hideg ellen
Lábfej
Lábbeli hideg
ellen

— Magas hőmérséklet, sugárzó hő vagy tűz
jelenlétében végzett munka

— Vas- és acélipar
— Fémipar
— Erdészeti ágazat

— Szabadtéri munkavégzés rendkívüli hidegben

— Magasépítés

— Hűtőkamrákban végzett munka

— Mélyépítés

— Kriogén folyadékokkal végzett munka

— Hajógyártás
— Bányászati munkák
— Élelmiszeripar
— Mezőgazdasági és halá
szati ágazat

Test egésze/
része,
beleértve a
fejet is
Védőruházat
hideg ellen

— Szabadtéri munkavégzés hideg időjárási viszo
nyok között
— Hűtőkamrákban végzett munka

— Magasépítés
— Mélyépítés
— Hajógyártás
— Bányászati munkák
— Élelmiszeripar
— Mezőgazdasági és halá
szati ágazat
— Szállítás és raktározás

FIZIKAI – ELEKTROMOSSÁG OKOZTA KOCKÁZATOK
Áramütés (közvetlen
vagy közvetett
érintkezés)

Az egész fej
Elektromos
szigetelésű
sisak
Kéz
Elektromos
szigetelésű
kesztyű

— Feszültség alatti munkavégzés vagy elekt
romos feszültség alatt álló alkatrészek
közelében történő munkavégzés
— Elektromos rendszeren történő
munkavégzés

— Energiatermelés
— Villamos energia szállí
tása és elosztása
— Ipari létesítmények
karbantartása
— Magasépítés
— Mélyépítés

Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

Lábfej
Elektromos
szigetelésű
lábbeli

Statikus elekt romosság

Teljes test/kéz/
lábfej
Feszültség alatt
lévő, legfeljebb
800 kV (AC) és
600 kV (DC)
névleges teljesít
ményű berende
zéseken való
munkavégzéshez
szakképzett
személyek általi
viselésre szánt
vezetőképes
egyéni védőesz
közök
Kéz
Antisztatikus
kesztyű
Műanyaggal
és gumival
végzett munka
Konténerbe
öntés, gyűjtés
vagy töltés
Erős töltésű
elemek,
például
szállítószalago
k közelében
történő
munka
végzés
Robbanó
anyagok
kezelése

— Feldolgozóipar

— Lábfej

— Takarmányipar

— Antisztatikus/vezető
lábbeli

— Zsákoló és csomagoló üzemek
— Robbanóanyagok gyártása, tárolása vagy szál
lítása

— Az egész test
— Antisztatikus ruházat

FIZIKAI – SUGÁRZÁS OKOZTA KOCKÁZATOK
Nem ionizáló sugárzás,
beleértve a napfényt (a
közvetlen belenézésen
kívül)

Fej
Sapka és sisak

— Szabadtéri munkavégzés

— Halászat és mezőgazdaság
— Magasépítés
— Mélyépítés

Szem
Védőszemüveg,
szemvédő és
arcvédő maszk

— Sugárzó hő mellett végzett munka

— Vas- és acélipar

— Olvasztókemencével végzett műveletek

— Feldolgozóipar

— Lézerrel végzett munka

— Halászat és mezőgazdaság

— Szabadtéri munkavégzés
— Hegesztés és lángvágás
— Üvegfúvás
— Germicid lámpák
Teljes test (bőr
Egyéni védőesz
közök
természetes és
mesterséges
UV-sugárzás
ellen

— Szabadtéri munkavégzés

— Magasépítés

— Elektromos hegesztés

— Mélyépítés

— Germicid lámpák

— Hajógyártás

— Xenon lámpák

— Bányászati munkák
— Energiatermelés
— Infrastruktúrák karbantartása

Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

— Halászat és mezőgaz
daság
— Erdészeti ágazat
— Kertészeti ágazat
— Élelmiszeripar
— Műanyagipar
— Nyomdaipar
Ionizáló sugárzás

Szem
Védőszemüveg/
szemvédő ioni
záló sugárzás
ellen

— Röntgenberendezések kezelése

— Egészségügy

— Orvosi röntgendiagnózis közelében végzett
munka

— Állategészségügy

— Radioaktív termékekkel végzett munka

Kéz
Védőkesztyű
ionizáló
sugárzás ellen
Törzs/has/a test
egy része
Védőkötény
röntgensugárzás
ellen
/kabát/mellény/
szoknya rönt
gensugárzás
ellen

— Radioaktívhulladékfeldolgozó létesítmény
— Energiatermelés

— Röntgenberendezések kezelése

— Egészségügy

— Orvosi röntgendiagnózis közelében végzett
munka

— Állategészségügy
— Fogászat
— Urológia
— Sebészet
— Intervenciós radiológia
— Laboratóriumok

Fej
Fejfedő és sapka
Egyéni védőesz
közök többek
között az
agytumor kiala
kulásának
megelőzésére

— Orvosi röntgenvizsgálatokat végző
munkahelyek és létesítmények

— Egészségügy
— Állategészségügy
— Fogászat
— Urológia
— Sebészet
— Intervenciós radiológia

A test egy része
— Röntgenberendezések kezelése
A pajzsmirigy
védelmét bizto
— Orvosi röntgendiagnózis közelében végzett
sító egyéni
munka
védőeszközök Az
ivarmirigyek
védelmét bizto
sító egyéni
védőeszközök

Az egész test
— Orvosi röntgendiagnózis közelében végzett
Védőruházat
munka
ionizáló sugárzás
ellen
— Radioaktív termékekkel végzett munka

— Egészségügy
— Állategészségügy

— Energiatermelés
— Radioaktívhulladékfeldolgozó létesítmény

II. KÉMIAI KOCKÁZATOK (beleértve a nanoanyagokat is)
Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

KÉMIAI – AEROSZOLOK OKOZTA KOCKÁZATOK
Szilárd anyagok (por,
gáz, füst, rost és
nanoanya gok)

Légzőszervek
Légzésvédő
eszközök
részecskék elleni
védelemre

— Bontási munkák

— Magasépítés

— Robbantóanyaggal végzett munkák

— Mélyépítés

— Felületek csiszolása és fényezése

— Hajógyártás

— Azbeszt jelenlétében végzett munka

— Bányászati munkák

— Nanorészecskékből álló/azokat tartalmazó
anyagok felhasználása

— Vas- és acélipar

— Hegesztés
— Kéményseprés
— Olvasztóemencék és öntőüstök bélelésével
végzett munka, ahol por képződhet

Kéz
Vegyszerálló
védőkesztyű,
valamint kiegé
szítő és
segédeszközként
védőkrém
Az egész test
Védőruházat
szilárd
részecskék ellen

Szem
Védőszemüveg/
szemvédő és
arcvédő maszk

— Fém- és faipar
— Gépjárműipar
— Kőfaragás
— Gyógyszeripar

— Nyersvas csapolás közelében végzett munka,
ahol nehézfémgőz képződhet

— Egészségügyi szolgálta
tások

— Nagyolvasztó adagolójának közelében végzett
munka

— Citosztatikumok készí
tése

— Azbeszt jelenlétében végzett munka

— Magasépítés

— Nanorészecskékből álló/azokat tartalmazó
anyagok felhasználása

— Mélyépítés
— Hajógyártás
— Ipari létesítmények
karbantartása

— Bontási munkák

— Magasépítés

— Azbeszt jelenlétében végzett munka

— Mélyépítés

— Nanorészecskékből álló/azokat tartalmazó
anyagok felhasználása

— Hajógyártás

— Kéményseprés

— Ipari létesítmények
karbantartása

— Növényvédő szerek készítése

— Mezőgazdaság

— Faipari munkák

— Bányászat

— Útmunkálatok

— Fém- és faipar
— Mélyépítés

Kockázatok

Folyékony anyagok
(ködök és párák)

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Légzőszervek
Légzésvédő
eszközök
részecskék elleni
védelemre

Kéz
Vegyszerálló
védőkesztyű

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

— Felületkezelés (pl. lakkozás/festés, szemcsesz
órás)
— Felülettisztítás

Ágazat és tevékenységi terület

— Fémipar
— Feldolgozóipar
— Gépjárműipar

— Felületkezelés

— Fémipar

— Felülettisztítás

— Feldolgozóipar

— Folyékony spray-kkel végzett munka

— Gépjárműipar

— Savakkal és maró hatású oldatokkal, fertőtle
nítő szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel
végzett munka
Az egész test
Vegyszerálló
védőruházat

— Felületkezelés

— Fémipar

— Felülettisztítás

— Feldolgozóipar
— Gépjárműipar

KÉMIAI – FOLYADÉKOK OKOZTA KOCKÁZATOK
Merülés Fröccsenés,
permetezés és
nagynyomású
folyadéksugár

Kéz
Vegyszerálló
védőkesztyű

— Folyékony spray-vel végzett munka

— Textil- és ruhaipar

— Savakkal, maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő — Takarítóágazat
szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel
— Gépjárműipar
végzett munka
— Bevonóanyagok feldolgozása

— Szépségipar és fodrászat

— Bőrcserzés
— Fodrászati és szépségszalonokban történő
munkavégzés
Alkar
Vegyszerálló
karvédő

— Savakkal, maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő — Takarítóágazat
szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel
— Vegyipar
végzett munka
— Takarítóágazat
— Gépjárműipar

Lábfej
Vegyszerálló
bakancs

— Folyékony spray-vel végzett munka

Az egész test
Vegyszerálló
védőruházat

— Folyékony spray-vel végzett munka

— Textil- és ruhaipar

— Savakkal, maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő — Takarítóágazat
szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel
— Gépjárműipar
végzett munka

— Takarítóágazat

— Savakkal, maró hatású oldatokkal, fertőtlenítő — Vegyipar
szerekkel és maró hatású tisztítószerekkel
— Takarítóágazat
végzett munka
— Gépjárműipar
— Mezőgazdaság

Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

KÉMIAI – GÁZOK ÉS GŐZÖK OKOZTA KOCKÁZATOK
Gázok és gőzök

Légzőszervek
Légzésvédő
eszközök gázok
elleni védelemre

— Felületkezelés (pl. lakkozás/festés, szemcseszórás)
— Felülettisztítás
— Erjesztő és lepárló helyiségekben végzett
munka
— Tartályokban és rothasztó tartályokban végzett
munka

— Fémipar
— Gépjárműipar
— Feldolgozóipar
— Takarítóágazat
— Alkoholtartalmú italok
gyártása

— Tartályokban, szűk helyiségekben és gáztüze — Szennyvíztisztító telepek
lésű ipari kemencékben végzett munka, ahol — Hulladékkezelő létesít
gázok képződhetnek, vagy nincs elég oxigén
mény
— Kéményseprés

— Vegyipar

— Fertőtlenítőszerek és maró hatású tisztító
szerek

— Petrolkémiai ipar

— Gázkonverter és torokgázvezeték közelében
végzett munka
Kéz
Vegyszerálló
védőkesztyű

— Felületkezelés

— Fémipar

— Felülettisztítás

— Gépjárműipar

— Erjesztő és lepárló helyiségekben végzett
munka

— Feldolgozóipar

— Tartályokban és rothasztó tartályokban végzett
munka

— Alkoholtartalmú italok
gyártása

— Szennyvíztisztító telepek
— Tartályokban, szűk helyiségekben és gáztüze
lésű ipari kemencékben végzett munka, ahol — Hulladékkezelő létesít
mény
gázok képződhetnek, vagy nincs elég oxigén
— Vegyipar
— Petrolkémiai ipar
Az egész test
Vegyszerálló
védőruházat

— Felületkezelés

— Fémipar

— Felülettisztítás

— Gépjárműipar

— Erjesztő és lepárló helyiségekben végzett
munka

— Feldolgozóipar

— Tartályokban és rothasztó tartályokban végzett
munka

— Alkoholtartalmú italok
gyártása

— Szennyvíztisztító telepek
— Tartályokban, szűk helyiségekben és gáztüze
lésű ipari kemencékben végzett munka, ahol — Hulladékkezelő létesít
mény
gázok képződhetnek, vagy nincs elég oxigén
— Vegyipar
— Petrolkémiai ipar
Szem
Védőszemüveg,
szemvédő és
arcvédő maszk

— Festékszórás

— Gépjárműipar

— Faipari munkák

— Feldolgozóipar

— Bányászati műveletek

— Bányaipar
— Vegyipar
— Petrolkémiai ipar

III. BIOLÓGIAI ANYAGOK
Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

BIOLÓGIAI ANYAGOK – AEROSZOLOK OKOZTA KOCKÁZATOK

Szilárd és folyékony
anyagok

Légzőszervek
Légzésvédő
eszközök
részecskék elleni
védelemre

— Az emberi testtel, illetve az állati testned
vekkel és szövetekkel való érintkezést feltéte
lező munka
— Biológiai anyag jelenlétében történő munka
végzés

— Egészségügy
— Állatklinikák
— Orvosi elemző laboratóri
umok
— Kutatólaboratóriumok
— Idősotthonok
— Otthonápolási szolgálta
tások
— Szennyvíztisztító telepek
— Hulladékkezelő
mény

létesít

— Élelmiszeripar
— Biokémiai termelés

Kéz
Védőkesztyű
mikroorganiz
musok ellen
Test egésze/része
Védőruházat
biológiai
anyagok ellen
Szem és/vagy arc
Védőszemüveg,
szemvédő és
arcvédő maszk

— Az emberi testtel, illetve az állati testned — Egészségügy
vekkel és szövetekkel való érintkezést feltéte
— Állatklinikák
lező munka
— Biológiai anyag jelenlétében történő munka — Orvosi elemző laboratóri
umok
végzés
— Kutatólaboratóriumok
— Idősotthonok
— Otthonápolási szolgálta
tások
— Szennyvíztisztító telepek
— Hulladékkezelő létesít
mény
— Élelmiszeripar

BIOLÓGIAI ANYAGOK – FOLYADÉKOK OKOZTA KOCKÁZATOK
Közvetlen és közvetett
érintkezés

Kéz
Védőkesztyű
mikroorganiz
musok ellen
Test egésze/része
Védőruházat
biológiai
anyagok ellen
Szem és/vagy arc
Szemvédő és
arcvédő maszk

— Az emberi testtel, illetve az állati testned — Egészségügy
vekkel és szövetekkel (harapás, csípés útján)
— Állatklinikák
való érintkezést feltételező munka
— Biológiai anyag jelenlétében történő munka — Orvosi elemző laboratóri
umok
végzés
— Kutatólaboratóriumok
— Idősotthonok
— Otthonápolási szolgálta
tások
— Szennyvíztisztító telepek
— Hulladékkezelő létesít
mény
— Élelmiszeripar
— Erdészeti ágazat

Kockázatok

Fröccsenés, permetezés
és nagynyomású
folyadéksugár

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Kéz
Védőkesztyű
mikroorganiz
musok ellen

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

— Az emberi testtel, illetve az állati testned — Egészségügy
vekkel és szövetekkel való érintkezést feltéte
— Állatklinikák
lező munka
— Orvosi elemző laboratóri
— Biológiai anyag jelenlétében történő munka
umok
végzés
— Kutatólaboratóriumok
— Idősotthonok
— Otthonápolási szolgálta
tások
— Szennyvíztisztító telepek
— Hulladékkezelő
mény

létesít

— Élelmiszeripar
Alkar
Karvédő mikro
organizmusok
ellen

— Az emberi testtel, illetve az állati testned — Egészségügy
vekkel és szövetekkel való érintkezést feltéte
— Állatklinikák
lező munka
— Orvosi elemző laboratóri
— Biológiai anyag jelenlétében történő munka
umok
végzés
— Kutatólaboratóriumok
— Idősotthonok
— Otthonápolási szolgálta
tások
— Szennyvíztisztító telepek
— Hulladékkezelő
mény

létesít

— Élelmiszeripar
Lábfej/láb
Csizmavédő és
lábszárvédő

— Az emberi testtel, illetve az állati testned — Egészségügy
vekkel és szövetekkel való érintkezést feltéte
— Állatklinikák
lező munka
— Orvosi elemző laboratóri
— Biológiai anyag jelenlétében történő munka
umok
végzés
— Kutatólaboratóriumok
— Idősotthonok
— Otthonápolási szolgálta
tások
— Szennyvíztisztító telepek
— Hulladékkezelő
mény

létesít

— Élelmiszeripar
Az egész test
Védőruházat
biológiai
anyagok ellen

— Az emberi testtel, illetve az állati testned — Egészségügy
vekkel és szövetekkel való érintkezést feltéte
— Állatklinikák
lező munka
— Orvosi elemző laboratóri
— Biológiai anyag jelenlétében történő munka
umok
végzés
— Kutatólaboratóriumok
— Idősotthonok
— Otthonápolási szolgálta
tások
— Szennyvíztisztító telepek
— Hulladékkezelő létesít
mény
— Élelmiszeripar

Kockázatok

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Ágazat és tevékenységi terület

BIOLÓGIAI ANYAGOK – ANYAGOK, SZEMÉLYEK, ÁLLATOK STB. OKOZTA KOCKÁZATOK
Közvetlen és közvetett
érintkezés

Kéz
Védőkesztyű
mikroorganiz
musok ellen
Test egésze/része
Védőruházat
biológiai
anyagok ellen
Szem és/vagy arc
Szemvédő és
arcvédő maszk

— Az emberi testtel, illetve az állati testned — Egészségügy
vekkel és szövetekkel (harapás, csípés útján)
— Állatklinikák
való érintkezést feltételező munka
— Biológiai anyag jelenlétében történő munka — Orvosi elemző laboratóri
umok
végzés
— Kutatólaboratóriumok
— Idősotthonok
— Otthonápolási szolgálta
tások
— Szennyvíztisztító telepek
— Hulladékkezelő létesít
mény
— Élelmiszeripar
— Erdészeti ágazat

IV. EGYÉB KOCKÁZATOK

Kockázatok

Láthatóság hiánya

Oxigénhiány

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

Az egész test
— Mozgó járművek közelében végzett munka
A viselő jó látha
tóságát biztosító — Aszfaltozás és útfestés
egyéni védőesz
— Vasútépítési munkák
közök

Légzőszervek
Szigetelő légzés
védő eszközök

Ágazat és tevékenységi terület

— Magasépítés
— Mélyépítés
— Hajógyártás

— Szállítóeszközök vezetése

— Bányászati munkák

— A repülőterek földi személyzetének munkája

— Árufuvarozási és
személyszállítási szolgál
tatások

— Zárt térben végzett munka

— Alkoholtartalmú italok
gyártása

— Erjesztő és lepárló helyiségekben végzett
munka
— Tartályokban és rothasztó tartályokban végzett
munka
— Tartályokban, szűk helyiségekben és gáztüze
lésű ipari kemencékben végzett munka, ahol
gázok képződhetnek, vagy nincs elég oxigén

— Mélyépítés
— Vegyipar
— Petrolkémiai ipar

— Aknákban, szennyvízcsatornákban és egyéb
olyan föld alatti területen végzett munka,
amely szennyvízzel áll kapcsolatban

Légzőszervek
Búvárfelszerelés

— Víz alatti munka

— Mélyépítés

Kockázatok

Vízbe fulladás

Érintett testrész
Az egyéni védő
eszköz típusa

Az egész test
Mentőmellény

Példák olyan tevékenységekre, amelyek esetében a
megfelelő típusú egyéni védőeszköz használata szükséges
lehet (*)

— Vízen vagy víz közelében végzett munka

Ágazat és tevékenységi terület

— Tengeren végzett munka

— Halászati ágazat
— Repüléstechnikai ágazat

— Repülőgépen végzett munka

— Magasépítés
— Mélyépítés
— Hajógyártás
— Dokkok és kikötők

