4. SZ. MELLÉKLET

Védőeszköz/Védőruha juttatás
Munkakör
Oktató-kutató, tanszéki
mérnök, ha laborral
kapcsolatos kémiai jellegű
gyakorlati munkája van
Gyakorlatvezető, aki kijár
gyakorlatra____________
Központi készletben tárolva
Laboratóriumban dolgozó
laboráns
Labortartozék
munkahelyi készletben
laboránsok és a
környezetvédelmi felelős
részére

Fűtők

Központi készletben tárolva
fűtők és gépkocsivezetők
részére, valamint lőgyakorlaton résztvevőknek
Villanyszerelő,
hivatalsegéd
Udvaros

Gépkocsivezetők

Lőgyakorlat védőeszközei
központi készletben tárolva

Védőeszköz/védőruha megnevezés
Fehér köpeny (504)

Db szám
pár/készlet
1 db

Fehér köpeny (MSZ-EN 340)
Gumicsizma (MSZ-EN 345)________________
Esőkabát (MSZ-EN 340, kategória 1)
Fehér köpeny és nadrág (504)
Védőlábbeli (csúszásveszély kockázata esetén)
Szemöblítő palack folyadékkal (205)
Látásjavító szemüveggel viselhető
védőszemüveg (166) vagy védőálarc
Védőkesztyű 3 fajta (mechanikai, sav elleni,
vegyszerálló)
Hőálló védőkesztyű (611)
Sav elleni védőkötény (511)
Légzésvédő keretálarc szűrőbetéttel (302)
Védőbakancs (orrmerevítős, csúszásmentes,
olajálló) (702)
Kétrészes munkaruha (MSZ-EN 340) ________
Hallásvédő fültok (MSZ-EN 352)
Védőkesztyű 2 fajta: mechanikai és hőhatás
elleni

1 db
1 pár
1 db
1 db
1 db
1 készlet

Villanyszerelő védőlábbeli
Védőkesztyű - munkakör és tevékenység alapján
Kétrészes munkaruha (MSZ-EN 340)
Védőálarc vagy védőszemüveg (MSZ-EN 166)
Kétrészes munkaruha (MSZ-EN 340)
Védőbakancs (orrmerevítős, csúszásmentes,
olajálló) (702)
Téli dzseki (kategória 1)
Védőkesztyű - munkakör és tevékenység alapján
Védőlábbeli (csúszásmentes talpú)
Kétrészes munkaruha (MSZ-EN 340)
Gumicsizma (MSZ-EN 345)
Esőkabát (MSZ-EN 340, kategória 1)
Védőszemüveg
Biztonsági mellény

1 pár
1 pár
1 db
1 db
1 db
1 pár

1 db
1-1 pár
1 pár
1 db
1 db
1 pár
1 db
5 db
1-1 db

1 db
1 pár
1 pár
1 db
1 pár
1 db
4 db
2 db
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A védőfelszerelés a zárójelbe tett szám alapján beazonosítható az Egyéni védőeszközök
jegyzékéből (5. sz. melléklet).

A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei:
1. A védőeszköz beszerzése a munkáltató feladata.
2. A védőeszköz használatához kapcsolódó karbantartást a viselője (munkavállaló)
köteles elvégezni.
3. A védőeszköz veszélyt jelentő szennyeződésének tisztításáról a munkáltató
gondoskodik.
4. A kiadott egyéni védőeszköz bizonylatolását a Gazdasági Szervezet végzi (kiadás,
csere).
5. A gyakorlati helyen történő munkavégzést az intézetvezetők igazolják le.
6. Védőruha juttatásban részesült munkavállaló elszámolási kötelezettséggel tartozik.
A védőruha elhasználódását az egységvezetőnek jelenteni kell.
7. A selejtezésről, tárolásról, megsemmisítéséről a munkáltató gondoskodik.
Akinek munkaruhaként kiadásra kerültek a fent felsoroltak, az a továbbiakban azt
védőruhaként használja.
Ezzel egyidejűleg a munkaruha juttatás megszüntetésre kerül.
Jelen mellékletet a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának Tanácsa a
2011. június 23-ai ülésén az 52/2010-2011. sz. Kari Tanácsi Határozattal fogadta el.
A kari függelék és annak jelen melléklete a Kari Tanács által történt elfogadás
napján lép hatályba.
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Szervezeti egység
Egyéni védőeszközök átadás-átvétele
A
munkavállaló
neve:…………………………………………………………………………
Munkaköre:………………………………………………………………………………
…...
Védőeszköz
megnevezése

Mennyiség
(db, pár)

Az átvétel
dátuma

A visszavétel
dátuma/
megsemmisülés oka

Aláírása

Alulírott elismerem, hogy az általam ellátott munkakörben, végzett tevékenység során
előforduló baleseti és egészségkárosító kockázatok jellegéről, mértékéről – amelyek
ellen a számomra biztosított védőeszköz védelmet nyújt - tájékoztatást kaptam. A
védőeszközről a magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkáltató
rendelkezésemre bocsátotta. A védőeszköz juttatására, használatára vonatkozó
szabályozás alapján a munkavállalók által betartandó előírásokat megismertem. A
védőeszköz használatáról gyakorlati oktatásban részesültem. Tudomásul veszem, hogy
a számomra biztosított egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően a kockázati
tényezők fennállásáig folyamatosan kell használom.
Hódmezővásárhely, 20……év…………………………hó……….nap.

……………………………….
Az oktatást végző aláírása

……………………………..
A munkavállaló aláírása
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