Tájékoztató az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatának elvégzéséről
(2018. április 21.)
2018. április 21-én hatályát vesztette az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet.
„13. § (3) Az ellenőrző vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az adott védőeszköz védelmi
szintje megfelel-e az EK-típustanúsítványban meghatározottaknak.
„13. § (6) A használó kérelmére a védőeszköz időszakos felülvizsgálatát a gyártó vagy
bejelentett szervezet végzi el.”
2018. április 21-én teljes terjedelmében alkalmazni kell az egyéni védőeszközökről és a
89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/425 rendeletét (2016. március 9.), amely nem rendelkezik arról, hogy
kinek van jogosultsága elvégezni az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatát.
Alapelvek:
A vonatkozó biztonsági szabályzatokban és műszaki szabványokban foglaltak szerint kell
eljárni.
például:
Egyéni védőeszköz
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Időszakos
felülvizsgálat
elvégzésének
ciklusideje
(maximum)
Alpintechnika
során 11/2003 (IX.12) FMM 6 hónap [14. § (2)]
használt felszerelések és rendelet – alpintechnikai
biztonsági szabályzat
egyéni védőeszközök
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a
karbantartásra,
az
időszakos vizsgálatra, a
javításra, a megjelölésre,
a
csomagolásra
vonatkozó
általános
követelmények
szabványa.
havonta
1585:2016 6
Villamos berendezések MSZ
üzemeltetése
során Villamos berendezések [4.6.102.7]
(EN
használt
egyéni üzemeltetése
50110-1:2013
és
védőeszközök
nemzeti kiegészítései)
- munkahelyzet
beállító deréköv
Leesés elleni
védőeszközök

Ki végezheti el
az
időszakos
felülvizsgálatot?
a vonatkozó
dokumentáció
szerint általában
a gyártó vagy a
gyártó által
dokumentáltan
kiképzett,
kompetens
személy
a gyártó vagy a
gyártó
által
dokumentáltan
kiképzett,
kompetens
személy

- teljes testhevederzet
- rögzítőkötelek,
mentőeszközök
- mászószerszám
47/1999 (VIII. 4.) GM
Emelőberendezések
Emelőgép
önmentő
készülék rendelet
Biztonsági Szabályzat
mentőkötelek
kiadásáról
III.
fejezet
Emelőberendezések
Villamosan
szigetelő MSZ EN 60903:2004
anyagú védőkesztyűk
Feszültség
alatti
munkavégzés.
Szigetelőanyagú
kesztyűk
Légzésvédelmi egyéni MSZ EN 132 – MSZ
védőeszközök
EN 138 szabványsorozat

6 havonta
fejezet 3.4.7.]

[III.

max. 6 hónap [E5]

12 hónap (a legtöbb
légzésvédő eszköz
esetén
a
használatban töltött
idő alapján írják elő
a
vizsgálat
gyakoriságát.)

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.)
FMM rendelet 14. § (1) és (2) bekezdében foglaltak szerint:
„(1) A munkáltató köteles gondoskodni az alpintechnika során használt felszerelések és
egyéni védőeszközök – e rendeletben, illetőleg a más jogszabályokban meghatározott, illetve a
gyártó vagy forgalmazó által előírt – karbantartásáról, időszakos felülvizsgálatáról és
sajátosságainak megfelelő tárolásáról.
(2) A felszerelések időszakos felülvizsgálatát a vonatkozó dokumentáció szerint kell
elvégezni, az egyéni védőeszközök biztonságos állapotát pedig legalább 6 havonta ellenőrizni
kell. A felülvizsgálatot azokra az eszközökre is el kell végezni, amelyet a munkavállalók nem
használtak (tárolt felszerelések). Az időszakos felülvizsgálat megállapításait írásban kell
rögzíteni.”
Az MSZ EN 365:2005 (Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A
használatra, a karbantartásra, az időszakos vizsgálatra, a javításra, a megjelölésre és a
csomagolásra vonatkozó általános követelmények) szabvány 4.1., 4.4., valamint a 4.7.
pontjában foglaltak szerint:
- az időszakos felülvizsgálatokat legalább 12 havonta ajánlott elvégezni,
- az időszakos felülvizsgálatot a gyártóknak kell elvégezniük,
- a gyártók tarthatnak tréningeket, oktatásokat annak érdekében, hogy kiképezzék és
feljogosítsanak személyeket az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére,
- a gyártónak kell elkészítenie az időszakos felülvizsgálatra vonatkozó utasításokat,
- az időszakos felülvizsgálat elvégzéséhez a gyártónak minden szükséges információt
rendelkezésre kell bocsátania pl. utasításokat, ellenőrző listákat, a tartalék alkatrészek
listáját, a szükséges speciális szerszámok megnevezését.

Megjegyzés:
Jogalkalmazói álláspontunk szerint, amennyiben az egyéni védőeszköz időszakos
felülvizsgálatával kapcsolatos előírást olyan nemzeti szabvány tartalmazza, amely a) érvényét
vesztette és a tárgyat érintően nem adtak ki újabb szabványt, vagy b) a szabvány nem teljes
terjedelmében magyar nyelvű, úgy a szabványban foglaltak betartásával a munkáltató
szakmailag helyesen jár el, eleget téve az Mvt. 18. § (1) bekezdésében hivatkozott
tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartására
vonatkozó előírásnak. Ugyanakkor a munkavédelmi hatóság az Mvt. 11. §-ra figyelemmel
csak a teljes terjedelmében magyar nyelvű nemzeti szabványban foglalt – vagy azzal
munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű – követelmény megvalósítását kéri számon
a munkáltatótól, tekintettel arra, hogy a nem magyar nyelven közzétett szabvány előírás a
szöveg többféle értelmezésének lehetősége miatt nem tekinthető egyértelmű
követelményrendszernek.

