
 

LÉGZÉSVÉDELEM 

A varroa atka elleni védekezés miatt egyre veszélyesebb vegyszereket 
szert, valamint technológiát találni, ami 
hatást. Az amitráz tartalmú szerek már régebben is hatékonynak bizonyultak, de a méhészek 
védelmével nem foglalkozott senki, mert ez a szer nem okozott azonnali vagy gyors 
egészségkárosodást. Az oxálsav esetében
hatásait. A méhészeti egyesületeknek és 
egyre több méhész értesül. 

Ezek a vegyszerek elsődlegesen a légzőszerveken keresztül jutn
védekezésben a légzésvédők (maszkok) 
méhészet nem hasonlítható igazán egyik ipari területhez sem, e
készített igazán jó, megbízható szakirodalmat. Az elmúlt 5
megismertem a leggyakoribb igényeket, problémákat
összefoglalt tájékoztatóra mekkora igény lenne.
közel 10 éves légzésvédelemre összpontosult, munkavé

A légzésvédő kiválasztása szaktevékenység, ezért 
milyen eszközt érdemes használni.
előképzettség és szakmai tapasztalat nélkül, ezért fordul
adnak el a felhasználóknak. A nem megfelelő légzésvédő viselése hamis biztonságérzetet kelt és ez 
gyakran veszélyesebb, mintha védőeszköz nélkül végezné a méhész az adott műveletet.

Honnan tudhatják a méhészek, hogy légzésvédőt kellene használniuk? Akár a vegyszerek biztonsági 
adatlapjából, használati utasításából, a kijuttató eszköz (például furettó) tájékoztatójábó
leírásokban csak annyit írnak légzésvédelemről, hogy „légzésvédő maszk használata kötelező”. Legjobb 
esetben meghatározzák, hogy teljesálarcot kell használni, ami védi a szemet és az arcot
az aktívszenes szűrőbetétet, de a jelölé

6 éve még a méhészek többsége csodálkozva kérdezte 
egy légzésvédő láttán, hogy „Minek ez a méhésznek?” 
Mára már alapvető dolog a méhészek között, hogy 
használnak valamilyen légzésvédőt
róla, hogy a vegyi anyagok, amikkel dolgoznak, 
veszélyesek. Most már a jellemző kérdések „Milyen 
légzésvédőt vegyek oxálsav ellen?” Milyen szűrőt 
használjak amitrázos füstöléshez?” 
pozitív változás, hogy a „Melyik a legolcsóbb?” helyett a 
kérdés „Melyik a legjobb álarc?” 

 

 

 

LÉGZÉSVÉDELEM – amit a méhészeknek tudni kell

A varroa atka elleni védekezés miatt egyre veszélyesebb vegyszereket kell bevetni és n
technológiát találni, ami csak az atkákat pusztítja el és a méhekre nem fejt ki káros 

Az amitráz tartalmú szerek már régebben is hatékonynak bizonyultak, de a méhészek 
védelmével nem foglalkozott senki, mert ez a szer nem okozott azonnali vagy gyors 

v esetében már más a helyzet, mivel hamar érezteti 
. A méhészeti egyesületeknek és konferenciáknak hála ezekről a veszélyekről, kockázatokról 

Ezek a vegyszerek elsődlegesen a légzőszerveken keresztül jutnak a szervezetünkbe, ezért a 
(maszkok) használata a legfontosabb. Mivel légzésvédelmi szempontból a 

méhészet nem hasonlítható igazán egyik ipari területhez sem, ezért ebben a témában még senki s
szakirodalmat. Az elmúlt 5-6 évben rengeteg méhésszel 

megismertem a leggyakoribb igényeket, problémákat és azzal is szembesültem, hogy egy jól 
összefoglalt tájékoztatóra mekkora igény lenne. Ezt a hiányt szeretném ezzel a

zésvédelemre összpontosult, munkavédelmi tapasztalataimat foglalom össze.

A légzésvédő kiválasztása szaktevékenység, ezért szükséges kompetens személytől érdeklődni, hogy 
érdemes használni. Sajnálatos módon több cég kínál légzésvédőt a méhészeknek 

előképzettség és szakmai tapasztalat nélkül, ezért fordulhat elő az, hogy nem megfelelő szűrőbetétet 
nak. A nem megfelelő légzésvédő viselése hamis biztonságérzetet kelt és ez 

esebb, mintha védőeszköz nélkül végezné a méhész az adott műveletet.

a méhészek, hogy légzésvédőt kellene használniuk? Akár a vegyszerek biztonsági 
adatlapjából, használati utasításából, a kijuttató eszköz (például furettó) tájékoztatójábó
leírásokban csak annyit írnak légzésvédelemről, hogy „légzésvédő maszk használata kötelező”. Legjobb 
esetben meghatározzák, hogy teljesálarcot kell használni, ami védi a szemet és az arcot

elölésekről, pontosabb típusokról nem ejtenek szót

6 éve még a méhészek többsége csodálkozva kérdezte 
egy légzésvédő láttán, hogy „Minek ez a méhésznek?” 
Mára már alapvető dolog a méhészek között, hogy 
használnak valamilyen légzésvédőt, és mindenki tud 

la, hogy a vegyi anyagok, amikkel dolgoznak, 
veszélyesek. Most már a jellemző kérdések „Milyen 
légzésvédőt vegyek oxálsav ellen?” Milyen szűrőt 
használjak amitrázos füstöléshez?” De ami szintén 
pozitív változás, hogy a „Melyik a legolcsóbb?” helyett a 

 

amit a méhészeknek tudni kell 

kell bevetni és nehéz olyan 
csak az atkákat pusztítja el és a méhekre nem fejt ki káros 

Az amitráz tartalmú szerek már régebben is hatékonynak bizonyultak, de a méhészek 
védelmével nem foglalkozott senki, mert ez a szer nem okozott azonnali vagy gyors 

, mivel hamar érezteti kellemetlen 
ezekről a veszélyekről, kockázatokról 

ak a szervezetünkbe, ezért a 
használata a legfontosabb. Mivel légzésvédelmi szempontból a 

zért ebben a témában még senki sem 
6 évben rengeteg méhésszel beszélgettem, 

azzal is szembesültem, hogy egy jól 
szeretném ezzel a cikkel pótolni, melyben 

lataimat foglalom össze. 

kompetens személytől érdeklődni, hogy 
több cég kínál légzésvédőt a méhészeknek 

elő az, hogy nem megfelelő szűrőbetétet 
nak. A nem megfelelő légzésvédő viselése hamis biztonságérzetet kelt és ez 

esebb, mintha védőeszköz nélkül végezné a méhész az adott műveletet. 

a méhészek, hogy légzésvédőt kellene használniuk? Akár a vegyszerek biztonsági 
adatlapjából, használati utasításából, a kijuttató eszköz (például furettó) tájékoztatójából, de ezekben a 
leírásokban csak annyit írnak légzésvédelemről, hogy „légzésvédő maszk használata kötelező”. Legjobb 
esetben meghatározzák, hogy teljesálarcot kell használni, ami védi a szemet és az arcot, és említik még 

sekről, pontosabb típusokról nem ejtenek szót. 



 

A vegyszerek egészségügyi hatásai

A vegyszerek egészségügyi hatásai
tüneteket okozó, mérgezés, valamint a 
egészségkárosodás, amik közé sorolják a különböző allergiákat is
módon lehetnek jelen a levegőben: 
veszélyességük szerint általában mérgezőek, 

A gázok és gőzök irritálhatják a légzőszervek nyálkahártyáit, a szemet és a bőrt, a tüdőbe is 
bejuthatnak, ahol komoly károsodásokat idézhetnek elő
idegrendszerben is gyógyíthatatlan károsodást okozhatnak.

A levegőben lebegő részecskék lehetnek szilárd vagy folyékony halmazállapotúak
köd, pára vagy mikroorganizmusok
részecskék nem érnek le a tüdőbe
részecskék viszont lerakódhatnak 
tüdőt, egyre nehezebbé téve a légzést, továbbá 
Ennek megelőzése érdekében ajánlott a
mikron alatti részecskéket is kiszűri

A légzésvédők egyéni védőeszközök (munkavédelmi eszközök)
használatukat, valamint termékszabványok szigorú követelményei szerint gyártják, minősítik és 
ellenőrzik őket. Magyarországon csak CE jellel ellátott európai szabványok szerint tanúsított 
légzésvédőt szabad értékesíteni. Ha valaki munkavállal
biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel (pl. légzésvédő). Kötelezően el kell 
készíteni a munkavédelmi kockázatértékelést és az egyéni védőeszközök juttatási rendjét. Ez a feladat 
szaktevékenység, csak munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakember készítheti el. Viszont, 
törvény sajnos nem rendelkezik arról, ha
szinten méhészkedik így nem kötelező munkavé
megelőzésének érdekében a légzésvédő használata nem hagyható el.

Légzésvédők 

Mérgező gázok és gőzök ellen - ha nincs jelen porszennyezés 
részecskeszűrők biztosítanak megfelelő védelmet. Egyidejű gáz és részecske szennyezés esetén 
kombinált szűrő véd megfelelően a káros anyagoktól. Alapvető feltétel, hogy a légzésvédő eszközök 
például félálarcok, a szükséges módon illeszkedjenek viselőjük arcához. A megfelelő szűrőbetét 
kiválasztása szintén elengedhetetlen feltétele a hatékony védelemnek, ami nélkül elképzelhetetlen a 
munkavégzés olyan munkahelyeken, ahol a dolgozókat egészségre káros hatású anyagok példáu
magas koncentrációjú gázok vagy gőzök veszélyeztetik. A kombinált szűrők gázok, gőzök és részec
ellen nyújtanak védelmet, melyek g
szűrőbetétek megfelelő félálarcokkal, vagy teljes
készüléket. 

A vegyszerek egészségügyi hatásai 

A vegyszerek egészségügyi hatásai közé tartozik az akut, azaz rövid idő alatt észrevehető, heveny 
, valamint a krónikus, azaz hosszútávon jelentkező 

közé sorolják a különböző allergiákat is. Ezek a szennyező
 gáz, gőz formájában vagy szilárd és folyékony 

mérgezőek, maróak, irritálóak vagy rákkeltőek

A gázok és gőzök irritálhatják a légzőszervek nyálkahártyáit, a szemet és a bőrt, a tüdőbe is 
károsodásokat idézhetnek elő, továbbá innen a véráramba kerülve akár az 

yógyíthatatlan károsodást okozhatnak. 

A levegőben lebegő részecskék lehetnek szilárd vagy folyékony halmazállapotúak
mikroorganizmusok, szemünk számára láthatóak vagy láthatatlanok.

be csak a légcsőig jutnak, a legveszélyesebbek az 1 
 a tüdőben. Ezek a nagyon finom porok hosszú idő alatt telíthetik a 

e nehezebbé téve a légzést, továbbá daganatos megbetegedésért
Ennek megelőzése érdekében ajánlott a „P3” típusú részecskeszűrő használata, ami a legapróbb, 
mikron alatti részecskéket is kiszűri. 

Munkavédelmi alapok 

A légzésvédők egyéni védőeszközök (munkavédelmi eszközök), melyeknek jogszabályok 
termékszabványok szigorú követelményei szerint gyártják, minősítik és 

Magyarországon csak CE jellel ellátott európai szabványok szerint tanúsított 
Ha valaki munkavállalóként dolgozik, a munkáltatója köteles ellátni a 

biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel (pl. légzésvédő). Kötelezően el kell 
készíteni a munkavédelmi kockázatértékelést és az egyéni védőeszközök juttatási rendjét. Ez a feladat 

kenység, csak munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakember készítheti el. Viszont, 
törvény sajnos nem rendelkezik arról, ha valaki egyéni vállalkozóként, őstermelőként vagy hobbi 

nem kötelező munkavédelmi eszközt alkalmaznia, d
megelőzésének érdekében a légzésvédő használata nem hagyható el. 

Légzésvédők megfelelő használata 

ha nincs jelen porszennyezés - a gázszűrők, mérgező porok ellen a 
részecskeszűrők biztosítanak megfelelő védelmet. Egyidejű gáz és részecske szennyezés esetén 
kombinált szűrő véd megfelelően a káros anyagoktól. Alapvető feltétel, hogy a légzésvédő eszközök 

ges módon illeszkedjenek viselőjük arcához. A megfelelő szűrőbetét 
kiválasztása szintén elengedhetetlen feltétele a hatékony védelemnek, ami nélkül elképzelhetetlen a 
munkavégzés olyan munkahelyeken, ahol a dolgozókat egészségre káros hatású anyagok példáu
magas koncentrációjú gázok vagy gőzök veszélyeztetik. A kombinált szűrők gázok, gőzök és részec
ellen nyújtanak védelmet, melyek gázszűrőből és az elé helyezett részecske szűrőből épülnek fel. A 

álarcokkal, vagy teljesálarcokkal együtt képeznek egy komplett légzésvédő 

 

 

, azaz rövid idő alatt észrevehető, heveny 
, azaz hosszútávon jelentkező szimptómákat kiváltó 

Ezek a szennyezőanyagok különböző 
folyékony részecskékként, amik 

maróak, irritálóak vagy rákkeltőek lehetnek. 

A gázok és gőzök irritálhatják a légzőszervek nyálkahártyáit, a szemet és a bőrt, a tüdőbe is 
innen a véráramba kerülve akár az 

A levegőben lebegő részecskék lehetnek szilárd vagy folyékony halmazállapotúak, aeroszol, por, füst, 
zemünk számára láthatóak vagy láthatatlanok. A nagyobb 

, a legveszélyesebbek az 1 mikronnál kisebb 
a tüdőben. Ezek a nagyon finom porok hosszú idő alatt telíthetik a 

ért is felelősek lehetnek. 
használata, ami a legapróbb, 1 

jogszabályok követelik meg 
termékszabványok szigorú követelményei szerint gyártják, minősítik és 

Magyarországon csak CE jellel ellátott európai szabványok szerint tanúsított 
óként dolgozik, a munkáltatója köteles ellátni a 

biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel (pl. légzésvédő). Kötelezően el kell 
készíteni a munkavédelmi kockázatértékelést és az egyéni védőeszközök juttatási rendjét. Ez a feladat 

kenység, csak munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakember készítheti el. Viszont, a 
valaki egyéni vállalkozóként, őstermelőként vagy hobbi 

delmi eszközt alkalmaznia, de az egészségkárosodás 

a gázszűrők, mérgező porok ellen a 
részecskeszűrők biztosítanak megfelelő védelmet. Egyidejű gáz és részecske szennyezés esetén a 
kombinált szűrő véd megfelelően a káros anyagoktól. Alapvető feltétel, hogy a légzésvédő eszközök 

ges módon illeszkedjenek viselőjük arcához. A megfelelő szűrőbetét 
kiválasztása szintén elengedhetetlen feltétele a hatékony védelemnek, ami nélkül elképzelhetetlen a 
munkavégzés olyan munkahelyeken, ahol a dolgozókat egészségre káros hatású anyagok például 
magas koncentrációjú gázok vagy gőzök veszélyeztetik. A kombinált szűrők gázok, gőzök és részecskék 

ázszűrőből és az elé helyezett részecske szűrőből épülnek fel. A 
kkal együtt képeznek egy komplett légzésvédő 



 

A megfelelő illeszkedés ellenőrzése

Negatív nyomásos ellenőrzés érdekében v
szűrőbetét csatlakozó nyílását a tenyerünkkel, majd
arc körül nem tapasztalunk szivárgást, akkor az álarc megfelelően működik. Ha szivárog a levegő, 
akkor próbáljunk állítani a pántok szorosságán. Ha így sem érhető el a megfelelő védelem, akkor ne 
használjuk az álarcot. Pozitív nyomással úgy győződhetünk meg a maszk hatékonyságáról, hogy a
kilégző szelepet befogjuk a tenyerünkkel 
nem szivárog sehol, az illeszkedés jó és a szelepek is jól működ

Részecskeszűrő félálarcok 

A részecskeszűrő félálarcok (ún. pormaszkok) szűrőanyagból készülnek
használatos. A kényelmesebb verziók
kell beállítani egy orrcsipesz jellegű fémdarabbal a megfelelő illeszkedést. Ezek a
részecskék ellen védenek, de nem nyújtanak védelmet a mérgező gázok és gőzök belégzése ellen. Azok 
sem, amelyeknek anyagában aktív
kellemetlen szagok irritáló hatását csökkentik, de
egyikéhez sem javaslom a használatukat. A félálarcokkal összehasonlítva 
sokkal kisebb a védelmi tényezőjük a nem megbízható illeszkedés miatt. Senkit 
ne tévesszen meg az árkülönbség, a 
pedig tisztítható és akár évekig lehet 
„P3” részecskeszűrők használati ideje sokszorosa egy eldobható pormaszknak.

A félálarcok a legtöbb esetben cserél
készülnek, csak a légzőszerveinket védik, mert
zsinórmenetes szűrőbetétekből csak 300
félálarcokkal. Ami nem zsinórmenetes 
csatlakozók lehetnek bajonett zárasa
készül. Az ikerszűrős modelleknek
ezáltal kényelmesebbek az előre betekerhető szűrős verzióktól. 
a védőszemüvegek vagy a dioptriás szemüveg
gumipántos szemvédők viselése már nem mindig kényelmes és 
biztonságos, mert az az orr résznél nem fér el a 
kipróbálás után bizonyosodhatunk meg. 
a félálarcok viselésénél, hogy a 
illeszkedését és könnyebben fordulhat elő alászívás.

 

A megfelelő illeszkedés ellenőrzése 

Negatív nyomásos ellenőrzés érdekében vegyük fel az álarcot szűrőbetét nélkül és f
nyílását a tenyerünkkel, majd lélegezzünk be. Ha tudunk vákuumot képezni és az 

arc körül nem tapasztalunk szivárgást, akkor az álarc megfelelően működik. Ha szivárog a levegő, 
akkor próbáljunk állítani a pántok szorosságán. Ha így sem érhető el a megfelelő védelem, akkor ne 

Pozitív nyomással úgy győződhetünk meg a maszk hatékonyságáról, hogy a
a tenyerünkkel és a levegőt kifelé fújjuk. Ha az álarc távolodik az arcunktól, de 

nem szivárog sehol, az illeszkedés jó és a szelepek is jól működnek. 

észecskeszűrő félálarcok (pormaszkok) 

(ún. pormaszkok) szűrőanyagból készülnek és a legtöbb típus egyszer
verziók kilégző szeleppel szereltek. Általában az orr részen magunknak 

egy orrcsipesz jellegű fémdarabbal a megfelelő illeszkedést. Ezek a
em nyújtanak védelmet a mérgező gázok és gőzök belégzése ellen. Azok 

sem, amelyeknek anyagában aktívszén töltet van. Ezek a változatok csak a 
ó hatását csökkentik, de a méhészeti munkák 

egyikéhez sem javaslom a használatukat. A félálarcokkal összehasonlítva 
sokkal kisebb a védelmi tényezőjük a nem megbízható illeszkedés miatt. Senkit 

, a pormaszk nem használható újra, a félálarc 
tisztítható és akár évekig lehet alkalmazni, továbbá a hozzájuk kapható 

„P3” részecskeszűrők használati ideje sokszorosa egy eldobható pormaszknak.

Félálarcok 

legtöbb esetben cserélhető szűrőbetéttel rendelkeznek, tar
készülnek, csak a légzőszerveinket védik, mert az orr és a száj körül illeszkednek
zsinórmenetes szűrőbetétekből csak 300 g súlynál könnyebb szűrőket szabad használni a 

zsinórmenetes csatlakozású, azok nem kompatibilisek más márkákkal
bajonett zárasak, bepattintósak vagy betekerhető amiből többféle menetes is 

nek, ahol két oldalt helyezkednek el a szűrők, jobb a s
betekerhető szűrős verzióktól. Félálarcokkal általában jól illeszkednek 

a védőszemüvegek vagy a dioptriás szemüvegek, viszont a zárt 
gumipántos szemvédők viselése már nem mindig kényelmes és 

az orr résznél nem fér el a félálarctól, melyről csak 
kipróbálás után bizonyosodhatunk meg. Amire mindenképp figyelnünk kell 

 szakáll vagy borosta rontja az álarc 
könnyebben fordulhat elő alászívás.  

 

 

 

 

együk fel az álarcot szűrőbetét nélkül és fogjuk be a 
lélegezzünk be. Ha tudunk vákuumot képezni és az 

arc körül nem tapasztalunk szivárgást, akkor az álarc megfelelően működik. Ha szivárog a levegő, 
akkor próbáljunk állítani a pántok szorosságán. Ha így sem érhető el a megfelelő védelem, akkor ne 

Pozitív nyomással úgy győződhetünk meg a maszk hatékonyságáról, hogy a 
a az álarc távolodik az arcunktól, de 

és a legtöbb típus egyszer 
ltalában az orr részen magunknak 

egy orrcsipesz jellegű fémdarabbal a megfelelő illeszkedést. Ezek az álarcok csak a 
em nyújtanak védelmet a mérgező gázok és gőzök belégzése ellen. Azok 

töltet van. Ezek a változatok csak a 
méhészeti munkák 

egyikéhez sem javaslom a használatukat. A félálarcokkal összehasonlítva 
sokkal kisebb a védelmi tényezőjük a nem megbízható illeszkedés miatt. Senkit 

, a félálarc 
kapható 

„P3” részecskeszűrők használati ideje sokszorosa egy eldobható pormaszknak.  

betéttel rendelkeznek, tartós rugalmas anyagból 
illeszkednek. Szabványos 

g súlynál könnyebb szűrőket szabad használni a 
csatlakozású, azok nem kompatibilisek más márkákkal, ezek a 

amiből többféle menetes is 
, ahol két oldalt helyezkednek el a szűrők, jobb a súlyelosztása, 

Félálarcokkal általában jól illeszkednek 



 

Amikor a szem és az arc védelmére is szükség van teljesálarcot (ún. gázálarcot) kell 
alkalmazni. A teljesálarcok felépítésének
félálarchoz hasonló belső álarc, ami az orr és a száj körül
belső álarc hivatott megelőzni a látómezőnek a
szűrőbetéten vagy szűrőbetéteken keresztül haladva a belégző szelepen vagy 
szelepeken át először a külső álarcba jut
álarc belégző szelepein keresztül a belső álarcba. E
szén-dioxiddal dúsított levegőt pedig 
ki. Tehát a levegő csak egy irányban halad, ezá
feldúsulása. Minden használat előtt ellenőrizni kell az ál
a tömítések és a szelepek állapotát (ki
rugalmasságát, a szűrőbetét adott feladatra való 
félálarcoknál, a teljesálarcok illeszkedését is rontja a borosta vagy szakáll
a dioptriás szemüveget sem lehet 
belső szemüvegkeretet, amelybe elkészíttethetjük a dioptriás lencsénket

A biztonság szempontjából számottevő különbségek nincsenek az egyes típusok között, mivel 
mindegyik álarcnak teljesíteni kell a szabványok alapkövetelményeit. A legnagyobb különbségek a 
kényelemben és az árakban, valamint az
kialakításon kívül a felhasznált anyagok minőségétől és a súlyától is függ. A szűrőbetétek 
elhelyezkedése is fontos szempont lehet, mert minél közelebb helyezkedik el a szűrő súlypontja a 
fejünkhöz, annál kevésbé húzza a fejünket és terheli meg
általában természetes gumi, EPDM vagy szilikon
jelentősége, de nem akkora, mint amennyire a gyártók ezt hangoztatják
fejpántok rögzítési pontjainak számában,
érzékelni a különbséget, viszont a kioldó csatok minőségét és használhatóságát az első 
érezzük. A látómező anyaga lehet polikarbonát, plexi, triplex üveg, de fontosabb külö
hogy mennyire látunk ki az álarcból.  
erre lehetőség van a nagyobb méhészeti vásárokban és cégünk budapesti székhelyén.

Az álarcokhoz kapható szűrőbetéteknek 3 
kombináltszűrő. A részecskeszűrőkben 
a gázszűrőket pedig aktívszénnel 
mindig a levegő áthaladási iránya szerint előbb a részecskeszűrő választja le a szilárd vagy folyékony 
mechanikai elemeket, majd a gázszűrő megköti a gázokat, gőzöket. 
részecskék ellen, mint ahogyan a részecskeszűrő betétek sem vé

A gyártók termékei között lehetnek különbségek bármilyen szűrőbetétről is legyen szó, de 
mindegyiknek a szabványok követelményeinek keretein belül kell maradniuk.
nagyobb aktívszén töltet eredményezhet nagyobb felvevő kapacitást 
előfordulhat, hogy a műanyag vagy fém ház súlyából adódik a különbség. A
a könnyebb vagy nehezebb átszívást jelenti 
ha ugyanolyan jelölésű szűrőket veszünk alapul

Teljesálarcok 

és az arc védelmére is szükség van teljesálarcot (ún. gázálarcot) kell 
A teljesálarcok felépítésének lényege, hogy belül helyezkedik el

félálarchoz hasonló belső álarc, ami az orr és a száj körül szorosan illeszkedik. Ez a 
látómezőnek a bepárásodását. A beszívott levegő a 

szűrőbetéten vagy szűrőbetéteken keresztül haladva a belégző szelepen vagy 
szelepeken át először a külső álarcba jut, az arcunk és a látómező közé, innen a belső 

esztül a belső álarcba. Ezt a levegőt belélegezzük, a tüdőnkből kilélegzett 
pedig a belső álarcból közvetlenül a kilégző szelepen keresztül 

Tehát a levegő csak egy irányban halad, ezáltal kiküszöbölhető a párásodás és a szén
előtt ellenőrizni kell az álarc állapotát és sértetlenségét.

a tömítések és a szelepek állapotát (ki- és belégző szelepek), a látómező tisztaságát, 
adott feladatra való alkalmasságát és annak szavatossági idejét.
illeszkedését is rontja a borosta vagy szakáll, valamint

 viselni. Van rá megoldás, mert mindegyik teljesálarchoz le
elkészíttethetjük a dioptriás lencsénket.  

szempontjából számottevő különbségek nincsenek az egyes típusok között, mivel 
mindegyik álarcnak teljesíteni kell a szabványok alapkövetelményeit. A legnagyobb különbségek a 

valamint az utólagos költségekben rejlenek. Az álarcok
kialakításon kívül a felhasznált anyagok minőségétől és a súlyától is függ. A szűrőbetétek 
elhelyezkedése is fontos szempont lehet, mert minél közelebb helyezkedik el a szűrő súlypontja a 

é húzza a fejünket és terheli meg nyaki és tarkóizmainkat. 
természetes gumi, EPDM vagy szilikon, amiknek a tartósságban és

de nem akkora, mint amennyire a gyártók ezt hangoztatják. 
ak számában, ami lehet 4, 5 vagy 6 pontos rögzítésű. Rövidtávon nehéz 

kioldó csatok minőségét és használhatóságát az első 
A látómező anyaga lehet polikarbonát, plexi, triplex üveg, de fontosabb külö

hogy mennyire látunk ki az álarcból.  A teljesálarc vásárlása előtt érdemes felpróbálni többféle típust, 
erre lehetőség van a nagyobb méhészeti vásárokban és cégünk budapesti székhelyén.

Szűrőbetétek 

Az álarcokhoz kapható szűrőbetéteknek 3 féle típusa létezik: részecskeszűrő
kombináltszűrő. A részecskeszűrőkben papír alapú, hajtogatott vagy szivacsszerű anyag 

aktívszénnel töltik. Ezt a két technológiát ötvözik a kombinált szűrőkben
g a levegő áthaladási iránya szerint előbb a részecskeszűrő választja le a szilárd vagy folyékony 

majd a gázszűrő megköti a gázokat, gőzöket. A gázszűrő
részecskék ellen, mint ahogyan a részecskeszűrő betétek sem védenek gázok, gőzök ellen.

A gyártók termékei között lehetnek különbségek bármilyen szűrőbetétről is legyen szó, de 
mindegyiknek a szabványok követelményeinek keretein belül kell maradniuk.

eredményezhet nagyobb felvevő kapacitást vagyis hosszabb élettartamot
, hogy a műanyag vagy fém ház súlyából adódik a különbség. A légzési ellenállás

a könnyebb vagy nehezebb átszívást jelenti - is vannak különbségek, de ezek mérté
veszünk alapul.  

 

és az arc védelmére is szükség van teljesálarcot (ún. gázálarcot) kell 
helyezkedik el egy 

edik. Ez a 
bepárásodását. A beszívott levegő a 

szűrőbetéten vagy szűrőbetéteken keresztül haladva a belégző szelepen vagy 
az arcunk és a látómező közé, innen a belső 

zt a levegőt belélegezzük, a tüdőnkből kilélegzett 
a kilégző szelepen keresztül juttatjuk 

a párásodás és a szén-dioxid 
arc állapotát és sértetlenségét. Vizsgáljuk meg 

és belégző szelepek), a látómező tisztaságát, a fejszalagok 
szavatossági idejét. Mint a 

, valamint teljesálarccal még 
megoldás, mert mindegyik teljesálarchoz lehet kapni 

szempontjából számottevő különbségek nincsenek az egyes típusok között, mivel 
mindegyik álarcnak teljesíteni kell a szabványok alapkövetelményeit. A legnagyobb különbségek a 

. Az álarcok kényelme a 
kialakításon kívül a felhasznált anyagok minőségétől és a súlyától is függ. A szűrőbetétek 
elhelyezkedése is fontos szempont lehet, mert minél közelebb helyezkedik el a szűrő súlypontja a 

izmainkat. Az álarcok anyaga 
tartósságban és kényelemben van 

 Különbségek lehetnek a 
lehet 4, 5 vagy 6 pontos rögzítésű. Rövidtávon nehéz 

kioldó csatok minőségét és használhatóságát az első alkalommal is 
A látómező anyaga lehet polikarbonát, plexi, triplex üveg, de fontosabb különbség a mérete, 

előtt érdemes felpróbálni többféle típust, 
erre lehetőség van a nagyobb méhészeti vásárokban és cégünk budapesti székhelyén. 

észecskeszűrő, gázszűrő és 
hajtogatott vagy szivacsszerű anyag helyezkedik el, 

kombinált szűrőkben, ahol 
g a levegő áthaladási iránya szerint előbb a részecskeszűrő választja le a szilárd vagy folyékony 

ázszűrő betétek nem védenek 
denek gázok, gőzök ellen. 

A gyártók termékei között lehetnek különbségek bármilyen szűrőbetétről is legyen szó, de 
mindegyiknek a szabványok követelményeinek keretein belül kell maradniuk. A nagyobb súly azaz 

vagyis hosszabb élettartamot, de 
égzési ellenállásban - ami 

is vannak különbségek, de ezek mértéke sem számottevő, 



 

Milyen szűrőbetétet válassz

Ha amitráz hatóanyagú szert használunk, akkor az „A” jelű barna színcsíkos betéteket keressük, amihez erősen 
ajánlott a „P3” típusú részecskeszűrő vagy 
„E” jelű citromsárga és a „P3” fehér színcsíkos 
esetleg többféle anyagot is használunk, akkor olyan szűrőt válasszunk, amin a barna, ci
megtalálható. Ha többféle színcsík is van a szűrőnkön, az nem okoz problémát, a gyártók a gazdaságosság
szem előtt tartva készítik ezeket.  

Jelenleg nem ismerünk olyan ipari 
folyamatot, ahol az oxálsavból gőzt 
hoznak létre, ezt a technológiát egyelőre 
csak a méhészetben alkalmazzák. Ennek 
következtében kevés ismerettel 
rendelkezünk a veszélyekről és élettani 
hatásokról. Mivel az oxálsavat por 
állagban értékesítik, ezért a 
szakirodalomban „P3” jelű 
részecskeszűrőt javasolnak ellene, mivel nem számolnak azzal, hogy megváltozott halmazállapotban 
fel, vagyis szublimálni fogják, amire 
egészíteni aktívszenes szűrővel is.  

Meddig használható egy szűrőbetét? A válasz

T = Az idő percekben kifejezve
G = A gázszűrő kapacitása szennyeződések befogadására (g)
V = A belégzés mértéke (l/perc) 
C = A szennyező anyag 

A gyártók azért nem tudják megmondani egy s
érték. Nem mindegy, hogy mennyit használjuk a szűrőnket, de ami még ennél is bonyolultabb, hogy mekkora a 
szennyező anyag koncentrációja a levegőben. A levegőbe kerülő gáz gyorsan hígul, így gyorsan változik a 
koncentrációja is. A szűrő használati ideje tehát a környezeti levegőben lévő káros anyagoktól, azok fajtájától, 
mennyiségétől, a használó által végzett munka in
szűrőbetét több paraméterétől is függ, tehát marad a tapasztalati úton való tájékozó
szűrőbetét csere. A méhészeknél nem tapasztalhattunk
egyik gázszűrőnél sem. Az átlagos használati idők fél év és másfél év közöttiek.

Milyen szűrőbetétet válasszunk? 

Ha amitráz hatóanyagú szert használunk, akkor az „A” jelű barna színcsíkos betéteket keressük, amihez erősen 
vagy előszűrő. Ha oxálsavat használunk és gáz vagy 

„P3” fehér színcsíkos részecskeszűrőt keressük a szűrőbetét oldalán
esetleg többféle anyagot is használunk, akkor olyan szűrőt válasszunk, amin a barna, ci
megtalálható. Ha többféle színcsík is van a szűrőnkön, az nem okoz problémát, a gyártók a gazdaságosság

Jelenleg nem ismerünk olyan ipari 
folyamatot, ahol az oxálsavból gőzt 

egyelőre 
Ennek 

kevés ismerettel 
rendelkezünk a veszélyekről és élettani 

por 
, ezért a 
„P3” jelű 

mivel nem számolnak azzal, hogy megváltozott halmazállapotban 
, amire már nem elégséges a részecskeszűrő, hanem mindenképpen ki kell 

rőbetét? A választ az alábbi összetett képlet kiszámításával kapjuk

T = Az idő percekben kifejezve 
G = A gázszűrő kapacitása szennyeződések befogadására (g)
V = A belégzés mértéke (l/perc)  Közepes munkavégzés esetén 30

C = A szennyező anyag levegőbeli koncentrációja (ppm)

nem tudják megmondani egy szűrőbetét pontos élettartamát, mert a 
érték. Nem mindegy, hogy mennyit használjuk a szűrőnket, de ami még ennél is bonyolultabb, hogy mekkora a 

anyag koncentrációja a levegőben. A levegőbe kerülő gáz gyorsan hígul, így gyorsan változik a 
koncentrációja is. A szűrő használati ideje tehát a környezeti levegőben lévő káros anyagoktól, azok fajtájától, 

a használó által végzett munka intenzitásától, a levegő hőmérsékletétől, páratartalmától és a 
függ, tehát marad a tapasztalati úton való tájékozó

nem tapasztalhattunk eddig még extrém gyors (néhány napos/
egyik gázszűrőnél sem. Az átlagos használati idők fél év és másfél év közöttiek.  

Gázszűrő betétek jelölései 

A barna Szerves gázok és gőzök ellen. (forráspont >65

B szürke Szervetlen gázok és gőzök ellen.

E sárga Savas gázok és gőzök ellen. pl. oxálsav

K zöld Ammónia és szerves amin-származékok ellen.

P fehér Részecskék ellen. 

NO kék Nitrogén oxidok ellen. Önmagában nem használható.

Hg piros Higany ellen. Önmagában nem használható. Max. 50 óra

CO fekete Szénmonoxid ellen. Max. 20 perc

AX barna Alacsony forráspontú (<65ºC) szerves gázok ellen.

 

Ha amitráz hatóanyagú szert használunk, akkor az „A” jelű barna színcsíkos betéteket keressük, amihez erősen 
Ha oxálsavat használunk és gáz vagy gőz képződik, akkor az 

keressük a szűrőbetét oldalán. Ha mindkettőt 
esetleg többféle anyagot is használunk, akkor olyan szűrőt válasszunk, amin a barna, citromsárga és fehér csík is 
megtalálható. Ha többféle színcsík is van a szűrőnkön, az nem okoz problémát, a gyártók a gazdaságosságot 

mivel nem számolnak azzal, hogy megváltozott halmazállapotban használják 
, hanem mindenképpen ki kell 

képlet kiszámításával kapjuk: 

G = A gázszűrő kapacitása szennyeződések befogadására (g) 
Közepes munkavégzés esetén 30-50 l/perc 

levegőbeli koncentrációja (ppm) 

 képletben túl sok a változó 
érték. Nem mindegy, hogy mennyit használjuk a szűrőnket, de ami még ennél is bonyolultabb, hogy mekkora a 

anyag koncentrációja a levegőben. A levegőbe kerülő gáz gyorsan hígul, így gyorsan változik a 
koncentrációja is. A szűrő használati ideje tehát a környezeti levegőben lévő káros anyagoktól, azok fajtájától, 

tenzitásától, a levegő hőmérsékletétől, páratartalmától és a 
függ, tehát marad a tapasztalati úton való tájékozódás vagy a gyakoribb 

extrém gyors (néhány napos/hetes) telítődést 

 

Szerves gázok és gőzök ellen. (forráspont >65ºC) pl. amitráz 

Szervetlen gázok és gőzök ellen. 

gázok és gőzök ellen. pl. oxálsav 

származékok ellen. 

Nitrogén oxidok ellen. Önmagában nem használható. 

Higany ellen. Önmagában nem használható. Max. 50 óra 

ellen. Max. 20 perc 

Alacsony forráspontú (<65ºC) szerves gázok ellen. 



 

A gázszűrőbetétet mindenképpen ki kell 
mert ekkor már telítődött benne az aktívszén. 
amelyek nem érzékelhetőek, a használat ideje alatt speciális szabályokat, és gondos eljárási módot kell 
alkalmazni. A részecskeszűrő betét egy mechanikai szűrő és akkor kell kicserélni, amikor a légzési 
ellenállás túlságosan megemelkedik

A munka befejezése után tisztítsuk meg 
vagy ronggyal az álarcot. Kaphatók fertőtlenítő nedves törlőkendők is, amikkel a tisztítás gyorsabban és 
kényelmesebben elvégezhető, ha az álarcunk nem túlságosan szennyezett.  Ügyeljünk 
membránok (ki- és belégző szelepek) 
Nagyon fontos, hogy a látómezőt megvé
dobozban tartani és a legtöbb típusho
nincsen túl nagy jelentősége, az élettartamot és a használati időt kis mértékben befolyásolja. A lényeg, hogy ne 
legyen szennyezett légtérben és szélsőséges környezeti viszonyok között.

PAPR – azaz rásegítéssel működő légzésvédők

Még nagyon kevesen használnak ilyen eszközöket a 
méhészek közül, de úgy gondolom néhány szót 
érdemes erről ejteni, mert ha az anyagi vonzatától 
elvonatkoztatunk, akkor ezeknél kényelmesebb 
eszközt nem lehetne említeni. A legbiztonságosabb 
légzésvédelmi eszközök a szűrési elven működő
közül az ún. rásegítéssel működők, 
ventillátoros egység szívja át a levegőt a 
szűrőbetéteken keresztül és juttatja el a felhasználó 
légzőszerveihez az álarcba, kámzsába vagy arcvédőbe. 
A rásegítéssel működő légzésvédőknek 
hátránya, hogy jelenleg egy jó minőségű komplett 
készülék használatra készen kámzsával és szűrőbetéttel 
vételárat. Ha a gázálarc használati időtartama egyhuzamban nem haladja meg a 30
nem érdemes ilyen eszköz vásárlásán gondolkodni.

A legfontosabb, hogy olyan légzésvédőt válasszunk, ami a lehetőségekhez képest kényelmesen 
illeszkedik az arcunkhoz, és figyelni kell, hogy ne lehessen sehol sem alászívás,
szűrőbetéten keresztül juthasson az álarcunkba. A szűrőbetétek kiválasztásánál 
számunkra megfelelő színcsíkok szerepeljenek a szűrő oldalfalán. A
leírtak szerint alkalmazzuk és a szűrőbetéteket a 
ezeket az alapvető szabályokat betartjuk
és ezzel megóvhatjuk egészségünket a vegyszerek káros hatásaitól.

 

mindenképpen ki kell cserélni, ha szagot, ízt, vagy ingerlő hatást kezd
mert ekkor már telítődött benne az aktívszén. Ha a szűrőt olyan ártalmas gázok ellen alkalmazzuk, 
amelyek nem érzékelhetőek, a használat ideje alatt speciális szabályokat, és gondos eljárási módot kell 

betét egy mechanikai szűrő és akkor kell kicserélni, amikor a légzési 
állás túlságosan megemelkedik, vagyis nehezebben kapunk levegőt rajta keresztül. 

A légzésvédők tárolása 

A munka befejezése után tisztítsuk meg langyos, mosogatószeres vízzel átitatott, nem karcoló anyagú szivaccsal 
az álarcot. Kaphatók fertőtlenítő nedves törlőkendők is, amikkel a tisztítás gyorsabban és 

kényelmesebben elvégezhető, ha az álarcunk nem túlságosan szennyezett.  Ügyeljünk 
 sértetlenségére és hagyjuk megszáradni az álarcot szoba

Nagyon fontos, hogy a látómezőt megvédjük a mechanikai sérülésektől, ezért célszerű gázálarc táskában vagy 
dobozban tartani és a legtöbb típushoz látómező védőfólia is kapható. A szűrőbetétek légmentes lezárásának 

csen túl nagy jelentősége, az élettartamot és a használati időt kis mértékben befolyásolja. A lényeg, hogy ne 
legyen szennyezett légtérben és szélsőséges környezeti viszonyok között. 

azaz rásegítéssel működő légzésvédők 

k ilyen eszközöket a 
méhészek közül, de úgy gondolom néhány szót 
érdemes erről ejteni, mert ha az anyagi vonzatától 
elvonatkoztatunk, akkor ezeknél kényelmesebb 

. A legbiztonságosabb 
légzésvédelmi eszközök a szűrési elven működőek 
közül az ún. rásegítéssel működők, amik esetében egy 
ventillátoros egység szívja át a levegőt a 
szűrőbetéteken keresztül és juttatja el a felhasználó 
légzőszerveihez az álarcba, kámzsába vagy arcvédőbe. 
A rásegítéssel működő légzésvédőknek egyetlen 

egy jó minőségű komplett 
készülék használatra készen kámzsával és szűrőbetéttel jelenleg eléri a bruttó 300.000 forint 
vételárat. Ha a gázálarc használati időtartama egyhuzamban nem haladja meg a 30

eszköz vásárlásán gondolkodni.  

Összegzésül 

legfontosabb, hogy olyan légzésvédőt válasszunk, ami a lehetőségekhez képest kényelmesen 
figyelni kell, hogy ne lehessen sehol sem alászívás,

sztül juthasson az álarcunkba. A szűrőbetétek kiválasztásánál 
számunkra megfelelő színcsíkok szerepeljenek a szűrő oldalfalán. Az eszközöket a tájékoztatóban 

szűrőbetéteket a használati utasításban leírtak alapján
szabályokat betartjuk, az esetleges kockázatokat minimális szintre csökkenthetjük

és ezzel megóvhatjuk egészségünket a vegyszerek káros hatásaitól. 

 

cserélni, ha szagot, ízt, vagy ingerlő hatást kezdünk érzékelni, 
szűrőt olyan ártalmas gázok ellen alkalmazzuk, 

amelyek nem érzékelhetőek, a használat ideje alatt speciális szabályokat, és gondos eljárási módot kell 
betét egy mechanikai szűrő és akkor kell kicserélni, amikor a légzési 

vagyis nehezebben kapunk levegőt rajta keresztül.  

langyos, mosogatószeres vízzel átitatott, nem karcoló anyagú szivaccsal 
az álarcot. Kaphatók fertőtlenítő nedves törlőkendők is, amikkel a tisztítás gyorsabban és 

kényelmesebben elvégezhető, ha az álarcunk nem túlságosan szennyezett.  Ügyeljünk a vékony szelep 
záradni az álarcot szobahőmérsékleten. 

élszerű gázálarc táskában vagy 
. A szűrőbetétek légmentes lezárásának 

csen túl nagy jelentősége, az élettartamot és a használati időt kis mértékben befolyásolja. A lényeg, hogy ne 

 

eléri a bruttó 300.000 forint 
vételárat. Ha a gázálarc használati időtartama egyhuzamban nem haladja meg a 30-60 percet, akkor 

legfontosabb, hogy olyan légzésvédőt válasszunk, ami a lehetőségekhez képest kényelmesen 
figyelni kell, hogy ne lehessen sehol sem alászívás, tehát a levegő csak a 

sztül juthasson az álarcunkba. A szűrőbetétek kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy a 
z eszközöket a tájékoztatóban 

írtak alapján cseréljük. Ha 
kockázatokat minimális szintre csökkenthetjük, 

Fekete Róbert 
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