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Egyéni védőeszköz beszerzés 

tervezése és végrehajtása

Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat

Egyéni és Katonai Védőeszköz 
Ellátási Terv (EVET)

Szervezeti Éves Beszerzési Terv

Beszerzési eljárás
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Az MH BHD egyéni védőeszköz 

ellátási kötelezettsége:

• MH BHD Központi Zenekar és Helyőrségi Zenekar

• MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység (Honvéd Díszzászlóalj)

• MH BHD Támogató Zászlóalj (üzemanyagkút, sátortelepítés, kertészeti 

tevékenység)

• MH BHD MP Rendész Zászlóalj mobil rendész részleg (technikai oszlopkísérés 

sziréna)

• MH BHD Szállító Zászlóalj (gépjármű javító műhely)

• MH BHD élelmezési raktárak és konyhák,  lövészetek biztosítása 

• Katasztrófavédelmi tevékenységek .



2008. A párbeszéd kezdete.

Eset: Zenekarok hallásvédő eszközeinek beszerzése.

2009-2012 között. 

A munkavédelmi tiszt és a logisztikai szakemberek 

együttműködésének további fejlesztése.

Akadályozó tényezők.

2013.  

Megfelelő együttműködés. ☺

Az együttműködés fontossága.



• 2012-ben XY szerződéses őrvezető kegyeleti díszsortűz közben a szakorvosi 

vizsgálat alapján akut akusztikus traumát szenvedett.

• A részére kiadott hallásvédő eszközt (Earline 30205) a vizsgálatok szerint 

szabályosan viselte.

• Az eszköz 2007. évben lett beszerezve megfelelőségi tanúsítványa nem volt.

• A 2012. évben a központi ruházati raktárban végrehajtott ellenőrzés során 

megállapítást nyert, hogy a lövés elleni zajvédelem céljára 2011. évben beszerzett 

egyéni védőeszközök megfelelnek az EVET-ben meghatározott feltételeknek, de 

ezek nem védenek meg a statikus zajtól. 

• A következő beszerzésnél kötelezték a Logisztikai Főnököt a beszerzésnél 

mintadarab bekérésére és a Díszzászlóalj parancsnok és a munkavédelmi tiszt 

bevonására. (Combat Arms)

Miért fontos a megfelelő 
kommunikáció?

(baleseti jegyzőkönyv)



Együttműködő logisztikus 

Együttműködő 

biztonság-technikus 

Elégedett hatóság 

(elégedett parancsnok ☺) Egészséges 

dolgozó!

Miért fontos a megfelelő 
kommunikáció?



Köszönöm a figyelmet!


