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 Előszó  
 
 
 
Napjainkban egyre többen felismerik azt a tényt, hogy a 
munkával kapcsolatos balesetek és betegségek 
számának csökkentése érdekében gyakorlati 
intézkedéseket kell tenni a munkahelyeken. Növekvő 
figyelem fordul az ergonómiai alapelvek alkalmazása 
felé, mivel ezen alapelvek segítségével hatékonyan 
javítani lehet a munkafeltételeket és a 
termelékenységet. Mind a fejlett, mind a fejlődő 
országokban egyre több tapasztalat gyűlik össze az 
ergonómia munkahelyi alkalmazásának terén, 
mégpedig különféle iparágakban és ipari helyzetekben, 
és ezek kézzelfogható eredményeket hoznak a 
munkahelyi balesetek, a munkával kapcsolatos 
betegségek és a nagyobb ipari balesetek 
visszaszorításában, valamint a nem kielégítő 
munkafeltételek javításában. Az Ergonómiai ellenőrző 
pontok című kiadványt azzal a céllal állítottuk össze, 
hogy praktikus és alacsony költséggel járó 
megoldásokat ajánljunk az ergonómiai problémákra, 
különösen a kis- és közepes méretű vállalatok 
számára. 

Ez a kézikönyv számos praktikus és alacsony 
költséggel megvalósított ergonómiai fejlesztési példán 
alapul. Világszerte sok ilyen példát találhatunk, többek 
között ergonómiailag tervezett szerszámokat, 
kézikocsikat, anyagmozgatási technikákat, 
munkaállomás-elrendezéseket, munkakörnyezeteket, 
munkahelyi szociális létesítményeket és csoportos 
munkavégzési módszereket. A helyben megvalósított 
ésszerűsítésekből leszűrt tapasztalatok jól 
kiegészítik a képzett szakemberek által kidolgozott 
ergonómiai megoldásokat. Egyre nyilvánvalóbb, hogy 
a műhelyekben megvalósított ésszerűsítéseket más 
munkahelyeken is be kell mutatni, hogy ott is végre 
tudjanak hajtani hasonló fejlesztéseket. Reméljük, hogy 
az Ergonómiai ellenőrző pontok használata ösztönözni 
fogja az értékes tapasztalatok megosztását,  

és segíteni fog abban, hogy a vállalatok 
szisztematikusabban alkalmazzák az ergonómiai 
alapelveket. 

Ez a kézikönyv 132 ergonómiai beavatkozást 
mutat be, melyeknek az a céljuk, hogy költséges vagy 
túlzottan kifinomult megoldások alkalmazása nélkül is 
kedvező hatást fejtsenek ki. A hangsúlyt olyan reális 
megoldásokra helyeztük, amelyek rugalmasan 
alkalmazhatók, és hozzájárulnak a munkafeltételek és a 
termelékenység javításához. Az átdolgozott szöveg és 
illusztrációk, valamint az újabb pontok az Ergonómiai 
ellenőrző pontok első kiadását alkalmazó szakemberek 
sokrétű tapasztalatait is tükrözik. A Nemzetközi 
Ergonómiai Szövetség és az International Labour Office 
közötti szoros együttműködés gyümölcsözőnek 
bizonyult, így sikerült elérni, hogy a második kiadás 
naprakész legyen, és megoldást kínáljon a munkahelyi 
ergonómiai kockázatok kezelésében jelentkező 
legsürgetőbb problémákra. 

Bízunk benne, hogy az Ergonómiai ellenőrző 
pontok továbbra is inspirálni fogja a vállalati vezetőket, 
a közvetlen munkahelyi vezetőket, a munkásokat, az 
oktatókat, valamint az ergonómiai, a foglalkozás-
biztonsági és a foglalkozás-egészségügyi 
szakembereket, és segíteni fog nekik abban, hogy 
megosszák egymással a gyakorlati információkat és a 
tapasztalatokat, és széles körben terjesszék az 
ergonómiailag helyes munkahelyi ésszerűsítéseket. 
 
 
 
 

Seiji Machida 
Igazgató 

Biztonság és Egészség a Munkahelyen és a 
Környezetünkben Program (SafeWork) 

International Labour Office 
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 Előszó a magyar kiadáshoz 
 
 
 

A korszerű munkahelyi biztonság és egészségme-
nedzsment is csak partnerség-gel, az érintetteknek a 
kialakítási és döntési folyamatokba való bevonásával, 
aktív részvételével lehet sikeres. A különböző felhasz-
nálói csoportok számára ezért szükséges, hogy az 
ismeretterjesztés különböző formái a népszerűtől a 
tudományosig terjedő széles spektrumban elérhetőek 
legyenek.  
 

„Ergonómiai ellenőrző pontok” c. ILO kiadvány 
rendszerezett szerkezetével és nagyszámú példaanya-
gával szemléletesen tartalmazza mindazt az alapvető 
is-meretet a munkahelyek ergonómiai ésszerűsítéséről, 
amit egy, a munkahelyek biztonságával és egészség-
védelmével foglalkozó szakembernek el kell sajátíta-
nia. A munka világában megkövetelt hatékony mód-
szeralkalmazásnak megfe-lelve segít helyes képet ki-
alakítani arról, hogy mi is az ergonómia, hol a helye, mi 
a szerepe és melyek helyes alkalmazásának szempont-
jai. Hozzásegít ezzel ahhoz, hogy a legfontosabb ösz-
szefüggések megértetésével az érintett vezető-ket és 
dolgozókat támogatni tudják a leggyakoribb munkahelyi 
biztonsági és egészségügyi kockázatok felismerésében 
és kezelésében. 
 

 

Az ergonómiai szemlélet és gyakorlat ilyen jellegű, 
könnyen áttekinthető és al-kalmazható összefoglalása 
eddig hiányzott a munkafeltételek fejlesztésére irá-
nyuló hazai kézikönyvekből, oktatási anyagokból. Ezért 
is tiszteletre méltó az Óbudai Egyetem támogatása, 
amelynek révén sor kerülhetett a kézikönyv ma-gyar 
nyelvű változatának első kiadására. A Magyar Ergonó-
miai Társaság nevé-ben elismerésemet szeretném 
kifejezni az egyetem azon nemes törekvéséhez, hogy 
hozzájárultak az ergonómia széles spektrumán belül az 
elméletek, mód-szertanok és gyakorlati technikák kö-
zötti összekötő hidak megalapozásához. 
 
 
 
 

Kaucsek György 
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 Előszó a második kiadáshoz 
 
 
Ez a könyv az Ergonómiai ellenőrző pontok átdolgozott 
és bővített kiadása, melyet a Nemzetközi Ergonómiai 
Szövetség (IEA) és az International Labour Office (ILO) 
állított össze azzal a céllal, hogy praktikus munkahelyi 
ésszerűsítéseket mutasson be ergonómiai szemszög-
ből. 

Az Ergonómiai ellenőrző pontok 1996-ban kiadott 
első kiadása az egész világon kedvező fogadtatásra 
talált, és több mint egy tucat nyelvre lefordították, töb-
bek között arabra, indonézre, malájra, kínaira, észtre, 
farszira, franciára, japánra, koreaira, lengyelre, portu-
gálra, oroszra, spanyolra, thaira, törökre és vietnamira. 
Ázsia, Afrika és Latin-Amerika számos iparilag fejlődő 
országában használták oktatási programokban, és a 
fejlődő országok számos kisvállalata arról számolt be, 
hogy hasznosnak bizonyult számukra a kézikönyvben 
ismertetett, alacsony költséggel járó ötletek alkalmazá-
sa. Az iparosodott országok munkahelyi ergonómiával 
foglalkozó szakemberei szintén hasznos eszköznek 
találták az ellenőrző pontokat, amelyekkel javítani tud-
ták a munkafeltételeket, valamint a kis- és közepes 
méretű vállalatoknál alkalmazott munkamódszereket. A 
tanfolyamok során bebizonyosodott, hogy az ellenőrző 
pontok segítségével hatékonyan meg lehet tanítani a 
helyi szakembereket arra, hogy reális megoldásokat 
találjanak a különböző munkahelyi szituációkban felme-
rülő ergonómiai problémákra. Az egyes pontok átfogó 
jellege lehetővé teszi, hogy minden konkrét helyzetben 
megtaláljuk a praktikus megoldásokat az ergonómiai 
problémákra, még akkor is, ha a prioritások igen eltérő-
ek. 

2004-ben, mivel az ezt megelőző évtizedben az 
ergonómia jelentős fejlődésen ment keresztül, és mivel 
számos visszajelzés érkezett a foglalkozás-biztonsági 
és –egészségügyi, valamint az ergonómiai szakembe-
rektől, az ILO - az IEA Nemzetközi Fejlesztési Bizottsá-
gával karöltve - megkezdte az 1996-os kiadás alapos 
felülvizsgálatát. Az IEA felállított egy munkacsoportot 
Kazutaka Kogi vezetésével, és megbízta őket, hogy 
teremtsék meg az alapjait az ILO és az IEA által történő 
közös felülvizsgálatnak, melyre 2005-ben az indonéziai 
Bali szigetén került sor. A workshopot David Caple, a 
Nemzetközi Fejlesztési Bizottság elnöke (IEA), valamint 
Shengli Niu, az ILO munkatársa vezették. 

A második kiadás elkészítésére létrehozott mun-
kacsoport az alábbi tagokból állt: 

— Sara Arphorn, Mahidol Egyetem, Bangkok, Thai-
föld; 

— Jose Maria Batino, Munkaügyi és Foglalkoztatási 
Minisztérium, Manila, Fülöp-szigetek; 

— David C. Caple, David Caple & Associates, Ke-
let-Ivanhoe, Ausztrália; 

— Pierre Falzon, Nemzetközi Ergonómiai Szövet-
ség, Párizs, Franciaország; 

— Martin Helander, Nanyang Műszaki Egyetem, 
Szingapúr; 

— Toru Itani, Nagoyai Egyetem, Nagoya, Japán; 
— Akiyoshi Ito, Foglalkozás-egészségügyi és Kör-

nyezetvédelmi Egyetem, Kitakyushu, Japán; 
— Tsuyoshi Kawakami, az ILO ázsiai és csendes-

óceáni regionális irodája, Bangkok, Thaiföld; 
— Ton That Khai, Foglalkozás-egészségügyi és 

Környezetvédelmi Központ, Cantho, Vietnam; 
— Halimahtun M. Khalid, Damai Sciences, Kuala 

Lumpur, Malajzia; 
— Kazutaka Kogi, Munkaügytudományi Intézet, 

Kawasaki, Japán; 
— Sudthida Krungkraiwong, A Munkafeltételek és a 

Környezet Javítását Vizsgáló Intézet, Bangkok, 
Thaiföld; 

— Shengli Niu, ILO, Genf, Svájc; 
— Theresia Pawitra, Surabaya Egyetem, Surabaya, 

Indonézia; 
— Budi Santoso Goutama, Surabaya Egyetem, 

Surabaya, Indonézia; 
— Barbara Silverstein, Washington állam Munka-

ügyi és Ipari Minisztériuma, Egyesült Államok; 
— Sutjana, Udayana Egyetem, Denpasar, Indoné-

zia; 
— Errna Tresnaningsih, Foglalkozás-egészségügyi 

Divízió, Dzsakarta, Indonézia. 
 
 
A konzultáció eredményeképpen 132 átdolgozott ellen-
őrző pontot állítottak össze a második kiadáshoz. Az 
első kiadás 128 pontjából 104-et megtartottak, 8 új 
pontot pedig két-két korábbi pont összevonásával hoz-
tak létre. Az első kiadás alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok alapján a csoport további 20 új pontot 
dolgozott ki. Az újonnan kidolgozott pontok 
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a következő témákra vonatkoznak: számítógépes mun-
kaállomások, villás targoncák vezetése és vezetőfülkéi, 
magasban végzett munka, hideg munkakörnyezet, lég-
kondicionáló rendszerek, irodai munkaterületek, veszé-
lyes vegyi anyagok tárolására alkalmazott tartályok 
felcímkézése, hulladékok újrahasznosítása, zárt terek, 
tűzoltó készülékek, evakuálási tervek, fizikai munka, a 
női és férfi dolgozók teljes bevonása, migráns munká-
sok, fiatal munkások, kulturális kérdések és kockázat-
kezelő rendszerek. 

A második kiadás további újdonsága, hogy mind-
egyik pont felsorolja azokat a kockázatokat/tüneteket, 
amelyekre a javasolt ergonómiai megoldások választ 
kívánnak adni. A helyi viszonyoktól függően így a fel-
használók kiválaszthatják a saját munkahelyüknek 
megfelelő praktikus ésszerűsítéseket, és összeállíthat-
ják a saját ellenőrző jegyzéküket. Az ellenőrző pontok 
és az ergonómiai ellenőrző jegyzék használatának kü-
lönféle módjait a „Javaslatok a kézikönyv használatá-
hoz” című fejezet írja le a xiii+xviii. oldalakon. 

Az ellenőrző pontok kidolgozása során nagy hang-
súlyt helyeztünk a képi ábrázolásra is, ami segíti a fel-
használókat a konkrét problémák megoldásában. Az 
analitikus részt ezért rövidre fogtuk, hogy helyet adjunk 
a gyakorlati megoldásoknak. Ez összhangban áll az 
ILO programjában vázolt megközelítéssel, ami hatá-
sosnak bizonyult mind az iparilag fejlett, mind a fejlődő 
országokban. 

Ez a kézikönyv sok ember együttes munkájának 
az eredménye, akik közül sokan kívülről segítették a 
szakértői csoportot. 

A könyv teljesen új, színesben újrarajzolt grafikákat 
tartalmaz, melyeket Nguiyen Thi Sam készített TonThat 
Khai-val együttműködésben; mindketten a vietnami 
Cantho Egészségügyi Intézet Foglalkozás-
egészségügyi és Környezetvédelmi Központjának a 
munkatársai. A legtöbb ábra az első kiadásban találha-
tó eredeti rajzokon és más ILO kiadványokban található 
rajzokon alapul, megfelelő módosításokkal. Ezen felül 
új rajzok is készültek az oktatási programok során szer-
zett tapasztalatok alapján. 

Az ILO köszönetet mond Pierre Falzon-nak és Da-
vid Caple-nek – mindketten az IEA elnökei voltak, 
2003-tól 2006-ig, illetve 2006-tól 2009-ig - a második 
kiadás közös elkészítéséhez nyújtott hozzájárulásukért 
és támogatásukért. Az IEA Tanácsát is köszönet illeti 
az ellenőrző pontokban felhasznált anyagokért és az 
intellektuális támogatásért. 

Külön köszönettel tartozunk Jukka Takalának és 
Sameera Al-Tuwaijri-nek, az ILO SafeWork program 
(Biztonság és Egészség a Munkahelyen és a Környe-
zetünkben) korábbi igazgatóinak, valamint Seiji 
Machidának, a SafeWork jelenlegi igazgatójának a 
támogatásukért. 

Az ILO és az IEA reméli, hogy az átdolgozott kiad-
vány továbbra is praktikus eszközként szolgál majd a 
munkahelyek ésszerűsítéséhez a világ számos pontján. 

 
 
 

 

Shengli Niu, társszerkesztő 
Vezető szakértő, Biztonság és Egészség 
a Munkahelyen és a Környezetünkben elnevezésű 
foglalkozás-egészségügyi program 
(SafeWork) 
International Labour Office 

Kazutaka Kogi, társszerkesztő 
Elnök 
IEA Munkacsoport 
Ergonómiai ellenőrző pontok, második kiadás 
Nemzetközi Ergonómiai Szövetség 
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 Előszó az első kiadáshoz 
 
 
 
Ebben a könyvben olyan „ergonómiai ellenőrző ponto-
kat” gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével praktikus 
megoldásokat lehet találni a munkafeltételek ergonómi-
ai szempontból történő ésszerűsítésére. A könyv célja, 
hogy hasznos eszközt adjon mindazok kezébe, akik 
biztonsági, egészségügyi és hatékonysági szempontból 
javítani kívánnak a munkafeltételeiken. 

Az Ergonómiai ellenőrző pontok azok számára ké-
szült, akik gyakorlati ésszerűsítéseket kívánnak végre-
hajtani a meglévő munkafeltételeikben. A könyv lefedi a 
munkahelyi ergonómiai kérdések minden fő területét: 
anyagtárolás és –mozgatás; kéziszerszámok; a terme-
lőgépek biztonsága; a munkaállomások jobb kialakítá-
sa; világítás, üzemi helyiségek; veszélyes anyagok 
kezelése; szociális létesítmények; munkaszervezés. 
Alkalmas tehát arra, hogy minden helyzetben praktikus 
megoldásokkal szolgáljon az ergonómiai problémákra. 
A kézikönyv a megoldások megtalálásában is segíti a 
felhasználókat, mivel mindegyik ellenőrző pont bemutat 
egy intézkedést. Megadja a rendelkezésre álló alterna-
tívákat és további tippekkel is szolgál. A felhasználók 
kiválaszthatják a saját munkahelyükre vonatkozó pon-
tokat, és az intézkedéseket leíró mondatokat azonnal a 
saját munkahelyükhöz igazított ellenőrző pontokként 
használhatják. A könyv felhasználói tehát használhatják 
az összes ellenőrző pontot, vagy csak egy részüket, 
ahogyan a helyzet megkívánja (részletesebben lásd 
“Javaslatok a kézikönyv használatához”, xiii-xiv. oldal). 

Az Ergonómiai ellenőrző pontok az ILO által 1988-
ban kiadott Nagyobb termelékenység, jobb munkahely 
című kiadvány továbbfejlesztett változata, amely útmu-
tatást adott a munkahelyek ésszerűsítéséhez a kis- és 
közepes méretű vállalatoknak. Ezt a korábbi kiadványt 
széles körben alkalmazták oktatási célokra a világ kü-
lönböző pontjain. A kézikönyv hasznos eszköznek bi-
zonyult az ILO WISE (a munka ésszerűsítése a kis 
vállalatoknál) elnevezésű oktatási módszerében. Ezt a 
módszert számos fejlődő országban alkalmazzák kü-
lönböző tevékenységi körökben az ILO Munkafeltételek 
és a Környezet Javítása című nemzetközi programja 
keretében (amely a francia neve után PIACT néven 
ismert). E tevékenységek folytatásaképpen az Ergonó-
miai ellenőrző pontok szerves részét képezi az ILO 
programjának. 

Az Ergonómiai ellenőrző pontok az International 
Labour Office és a Nemzetközi Ergonómiai Szövetség 
(IEA) közötti együttműködés eredménye. 1991-ben az 
IEA Technológia Transzfer Bizottsága létrehozott egy 
szakértői csoportot Najmedin Meshkati vezetésével, és 
megbízta őket, hogy állítsák össze a dokumentum váz-
latát, és dolgozzák ki az anyag jelentős részét.  

A csoportot Kazutaka Kogi, az ILO munkatársa és Ilkka 
Kuorinkka, az IEA munkatársa vezette. Tuulikki 
Kuorinka gyűjtötte össze a különböző kéziratokat, és 
Kazutaka Kogi szerkesztette az ellenőrző pontokat. 

A könyv összeállításában az alábbi szakemberek 
játszották a fő szerepet: 

 
— Martin Helander, New York-i Állami Egyetem, 

Buffalo, Egyesült Államok; 
— Andrew Imada, Dél-Kaliforniai Egyetem, Los Ange-

les, Egyesült Államok; 
— Kazutaka Kogi, International Labour Office, Genf, 

Svájc; 
— Stephen Konz, Kanzasi Állami Egyetem, Manhat-

tan, Egyesült Államok; 
— Ilkka Kuorinka, Institut de Recherches en Santé et 

Sécurité de Travail de Québec (IRSST), Montreal, 
Kanada; 

— Tuulikki Kuorinka, IRSST, Montreal, Kanada; 
— Wolfgang Laurig, Institut für Arbeitsphysiologie, 

Dortmund, Németország; 
— Najmedin Meshkati, Dél-Kaliforniai Egyetem, Los 

Angeles, Egyesült Államok; 
— Houshang Shahnavaz, Luleai Műszaki Egyetem, 

Lulea, Svédország. 
 

A szakértői csoport meghatározta azokat a fő terü-
leteket, amelyeken véleményük szerint az ergonómia a 
legnagyobb mértékben hozzájárulhat a kisvállalatok 
munkafeltételeinek javításához. Mindegyik területhez 
10-20 ellenőrző pontot dolgoztak ki. Így összesen 128 
pontot állítottak össze. Az egyes pontok kidolgozásá-
ban a hangsúlyt a konkrét és vizuális bemutatásra he-
lyezték, a cél pedig a problémák megoldása és a meg-
oldások megtalálása volt. Ennek érdekében az analiti-
kus részt rövidre fogták, hogy helyet adjanak a gyakor-
lati megoldásoknak. Ez összhangban áll az ILO prog-
ramjában vázolt megközelítéssel, ami hatásosnak bizo-
nyult mind az iparilag fejlett, mind az iparilag fejletlen 
országokban. 
1993-ban az ellenőrző pontokat Indonéziában és Thai-
földön tesztelték két „vándorszemináriumon”, melyeket 
az ILO és az IEA közösen szervezett a Délkelet-Ázsiai 
Ergonómiai Társasággal együtt. Ezek a szemináriumok 
kimutatták, hogy az ellenőrző pontokat hatékonyan 
lehet használni a helyi dolgozók oktatásában, hogy 
megoldást tudjanak találni a munkahelyi ergonómiai 
problémáikra adott helyzetekben. 

Ez a kézikönyv sok ember együttes munkájának az 
eredménye, akik együtt dolgoztak a szakértők csoport-
jával. Bizonyos pontok kidolgozásában részt 
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vett Hamid Kavianian, a Kaliforniai Állami Egyetem 
(Long Beach) munkatársa, valamint Karl Kroemer, a 
Virginiai Politechnikai Intézet és Állami Egyetem 
(Radford, Egyesült Államok) munkatársa. Jürgen 
Serbitzer és Valentina Forastieri, az ILO munkatársai, a 
kezdeti kutatásokban vettek részt. 

Ellen Roskam Krasnosselski és Juan-Carlos Hiba, 
az ILO munkatársai állították össze az illusztrációkat a 
szakértői csoporttal együtt. Az illusztrációk tartalmazzák 
a Vlad Ganea és az Igor Lossavio által készített rajzo-
kat is. Vettünk át rajzokat a Svéd Közös Ipari Biztonsági 
Tanács által kiadott Biztonsági, egészségi és munkafel-
tételek című oktatási kézikönyvből is (Stockholm, 
1987), valamint korábbi ILO kiadványokból. 

Az IEA Oktatási és Szakképzési Bizottságának ké-
résére (elnök: Margaret Bullock) az alábbi személyek 
dolgoztak együtt az ellenőrző pontok alkalmazásán a 
„vándorszemináriumokon”:  
Kamiel Vanwonterghem, KV-Ergonomics, Hasselt, 

Belgium; Kitti Intaranont, Chulalongkorn Egyetem, 
Bangkok, Thaiföld; Chaiyuth Chavalitnitikul, Munkaügyi 
és Szociális Jóléti Minisztérium, Munkafeltételek és 
Környezet Javításának Nemzeti Intézete, Bangkok, 
Thaiföld; valamint Adnyana Manuaba, Udayana Egye-
tem, Denpasar, Indonézia. Nagyra értékeljük az IEA 
korábbi elnökének, Hal W. Hendrick-nek az együttmű-
ködését. Köszönet illeti az IEA Tanácsát is mind az 
anyagi, mind az intellektuális támogatásért. Nagyra 
értékeljük azt is, hogy az ILO kezdeményezte, hogy ezt 
a projektet a szokásos költségvetése és programja 
keretében hajtsuk végre. 
Külön köszönet illeti Claude Dumont-t, a Munkafeltéte-
lek és Környezet Osztály igazgatóját, valamint Chandra 
Pinnagodat, a Foglalkozás-biztonsági és -egészségügyi 
Ágazat vezetőjét az általuk nyújtott támogatásért. 

A szerzők remélik, hogy ez az új kiadvány a világ 
különböző pontjain sok munkahelyen lendületet fog 
adni a praktikus ésszerűsítéseknek. 
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Az Ergonómiai ellenőrző pontok használatára vonatko-
zóan itt leírt javaslatok az első kiadás felhasználásával 
elsősorban iparilag kevésbé fejlett országokban tartott 
tanfolyamokon szerzett tapasztalatokon alapulnak. 
Ezek a tapasztalatok az ILO által kifejlesztett WISE 
(Munkahelyi Ésszerűsítések Kisvállalatoknál) módszer-
tant, valamint hasonló, részvételen alapuló és cselek-
vésközpontú oktatási módszereket alkalmazó tanfo-
lyamokon születtek. A második kiadáson dolgozó mun-
kacsoport tagjai közül többen is részt vettek ezekben az 
oktatási programokban. A kézikönyv szerkesztése so-
rán tehát - ahogyan azt az 1. melléklet is leírja – arra 
törekedtünk, hogy megfeleljünk a részvételen alapuló 
módszerek igényeinek. 

A munkahelyi ésszerűsítések megvalósításakor 
érdemes követni az egyes pontokban leírt útmutatá-
sokat. Az ellenőrző pontokban leírt ésszerűsítési 
intézkedések olyan ergonómiai alapelvekre épülnek, 
amelyek azonnal alkalmazhatók a valós életben a 
munkahelyeken, így például: 
— az azonnali megoldásokat mind a vezetők, mind 

a munkások aktív részvételével kell kidolgozni; 
— a gyakorlati ésszerűsítések tervezését és meg-

valósítását célszerű csoportmunkában végezni; 
— a helyben rendelkezésre álló anyagok és szak-

értelem felhasználása számos előnnyel jár; 
— komplex intézkedésekkel biztosítható, hogy az 

ésszerűsítések hosszú távon is fenntarthatók le-
gyenek; és 

— a helyi viszonyokhoz igazított ésszerűsítések 
végrehajtásához folyamatos cselekvési progra-
mok szükségesek. 

Az itt összegyűjtött ellenőrző pontok alkalmazása során 
is ezek az alapelvek érvényesülnek. A bemutatott pon-
tok egyszerű, olcsó és azonnal alkalmazható ergonó-
miai ésszerűsítéseket jelentenek. A fejlesztések köny-
nyen megvalósítható jellege kedvez a csoportmunká-
nak, valamint a helyi anyagokkal és szaktudással törté-
nő megvalósításnak. Mivel az egyes pontok tág terüle-
teket ölelnek fel, a felhasználóknak sokféle intézkedést 
javasolnak az adott helyzettől függően. A széles körben 
alkalmazható és alacsony költséggel járó ötleteket be-
mutató illusztrációk szintén segítenek a felhasználók-
nak abban, hogy megtalálják a helyi viszonyokhoz iga-
zodó megoldásokat. 

A könyvben összegyűjtött ergonómiai ellenőrző 
pontokat elsősorban az alábbi négy módon lehet hasz-
nálni: 
1. kiválasztott ellenőrző pontok alkalmazása a saját 

munkahelyünkön; 
2. a helyi viszonyokhoz igazított, praktikus ellenőr-

ző jegyzékek összeállítása; 
3. azonnal használható tájékoztató lapok készítése; 

és 
4. tanfolyamok/workshopok szervezése az azonnali 

munkahelyi változtatások tervezéséhez és végre-
hajtásához. 

Javaslatok a kézikönyv 
használatához 
 
 
1. Kiválasztott ellenőrző pontok alkalmazása a 

saját munkahelyünkön 
 
Amikor az ergonómiai ellenőrző pontokat egy adott 
munkahelyen alkalmazzuk, célszerű kiválasztani azokat 
a pontokat, amelyeket a legfontosabbnak tartunk az 
adott munkahelyen. A kézikönyv első használatakor 
általában 20-30 pontot érdemes kiválasztani. A kivá-
lasztott pontokat tartalmazó oldalak másolatait ki lehet 
osztani, és fel lehet használni a foglalkozás- biztonság-
ról és -egészségügyről, az ergonómiai beavatkozások-
ról vagy a munkahelyi kockázatkezelésről tartott beve-
zető megbeszéléseken. 

A kiválasztott pontok alapján el lehet készíteni egy 
rövid ellenőrző jegyzéket a kézikönyvben bemutatott 
ergonómiai ellenőrző jegyzék formátumában. Egy ilyen 
jegyzék jó szolgálatot tesz az első megbeszéléseken, 
különösen, ha a kézikönyv kiválasztott oldalairól készí-
tett másolatokkal együtt használjuk. Amennyiben az idő 
engedi, érdemes összeállítani egy helyi viszonyokhoz 
igazított ellenőrző jegyzéket, ahogyan azt a következő 
fejezet leírja. 

A kiválasztott pontok alkalmazása vagy oktatási 
célú felhasználása során célszerű munkahelyi bejárá-
sokat szervezni. A rövidített ellenőrző jegyzék nagy 
segítséget nyújthat a bejárásban, mivel ennek alapján a 
résztvevők új szemszögből vizsgálják a munkahelyeket, 
és könnyebben felismerik a gyakorlati ésszerűsítési 
lehetőségeket. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a 
meglévő jó megoldásokat is észre kell vennünk, mivel 
ezek hasznosak lehetnek a későbbi megbeszéléseken. 

A munkahelyeken tett látogatások eredményeit 
először kis csoportokban kell megbeszélni, majd meg 
kell vitatni egy olyan értekezleten, amelyen minden 
résztvevő vagy csoporttag jelen van. A kiválasztott el-
lenőrző pontokat alkalmazó személyek közreműködése 
elengedhetetlen a helyben szükséges ésszerűsítések 
meghatározásához. 

Ahogyan a következő fejezetek is leírják, a mun-
kahelyi feltételeket több oldalról is meg kell vizsgálni. 
Célszerű tehát a kézikönyv több fejezetéből is legalább 
néhány pontot kiválasztani, és mindenképpen megvizs-
gálni az anyagtárolást és -mozgatást, a szerszámok és 
gépek biztonságát, a munkaállomások tervezését, a 
fizikai környezetet, a szociális létesítményeket és a 
munkaszervezést. 

A rövid ellenőrző jegyzék és a kiválasztott pontok-
ra vonatkozó anyagok segítenek az azonnal végrehaj-
tandó intézkedések fontossági sorrendjének meghatá-
rozásában. Fel lehet állítani a rövid és a hosszú távú 
prioritásokat is. Mivel minden területen egyszerű és 
olcsó intézkedésekről van szó, az adott munkahely 
konkrét viszonyainak figyelembe vételével viszonylag 
könnyen kiválaszthatjuk a megvalósítandó pontokat. 
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2. A helyi viszonyokhoz igazított praktikus ellen-

őrző jegyzékek összeállítása 
 
Ez esetben a célunk az, hogy olyan a helyi viszonyok-
hoz igazított ellenőrző jegyzéket állítsunk össze és 
használjunk, amely csak kiválasztott pontokat tartal-
maz. Egy ilyen jegyzék valóban hatékony eszközként 
szolgálhat a meglévő munkafeltételek ergonómiai 
szempontból történő felméréséhez és javításához. 

Mivel a jelen kézikönyvben összegyűjtött ellenőrző 
pontok azonnal alkalmazható munkahelyi ésszerűsíté-
seket írnak le, a kézikönyv xix-xxx. oldalán található 
ergonómiai ellenőrző jegyzékből egyszerűen ki lehet 
választani az adott helyzetre illő pontokat. Ez a terve-
zési folyamat általában csoportmunkában történik, az 
alábbi módon: 
1. A csoportnak meg kell állapodnia az azonnali ész-

szerűsítéseket igénylő fő területekben. Általában 
az anyagtárolás- és mozgatás, a termelőgépek 
biztonsága, a munkahelytervezés, a világítás, az 
üzemi helyiségek, a szociális létesítmények és a 
munkaszervezés bizonyos aspektusait lehet ki-
emelni. 

2. Az ergonómiai ellenőrző jegyzékben szereplő pon-
tokból célszerű korlátozott számú témakört kivá-
lasztani. Minden célterülethez válasszunk ki né-
hány pontot, de ne túl sokat. 

3. A kiválasztott tételekből 30-50 pontot tartalmazó, 
és a kiválasztott területeket lefedő ellenőrző jegy-
zék vázlatot készíthetünk. Az ellenőrző jegyzék 
vázlat készülhet az ergonómiai ellenőrző jegyzék-
hez hasonló formában, mivel ez (a „Javasol intéz-
kedést?” kérdésre IGEN-nel vagy NEM-mel történő 
válaszadás, és annak jelzése, hogy a kérdés EL-
SŐBBSÉG-et élvez-e) nagy segítséget nyújt a fel-
használóknak az adott helyen szükséges legfonto-
sabb fejlesztések előterjesztésében. A vázlatot 
próba használattal tesztelhetjük, melynek részét 
képezi egy konkrét munkahely bejárása is. A próba 
során kapott visszajelzések alapján véglegesíthet-
jük a helyi viszonyokhoz igazított ellenőrző jegyzé-
künket. 

4. Az ellenőrző jegyzéket kiegészíthetjük egy olyan 
füzettel, amely e kézikönyv vonatkozó oldalainak 
fénymásolatait tartalmazza. Ez a kis füzet, amely a 
kiválasztott 30-50 pont mindegyikéhez két oldalt 
tartalmazna, referencia anyagként is használható a 
rendelkezésre álló olcsó megoldásokhoz. 
A helyi viszonyokhoz igazított ellenőrző jegyzék és 
az egyes ellenőrző pontokat megmagyarázó füzet 
jól használható a munkahelyi ésszerűsítések tény-
leges megvalósításában is. A tervezési folyamatot 
rábízhatjuk például egy biztonsági és egészség-
ügyi bizottság tagjaira, egy olyan speciális munka-
csoportra, amely magában foglalja a vezetőség és 
a szakszervezet képviselőit is, egy munkahelyi ve-
zetőkből és munkásokból álló csoportra, vagy pe-
dig egy konkrét ergonómiai intézkedéshez létreho-
zott speciális csoportra. Az ilyen, helyi dolgozókból 
alakított csoportok magukra vállalhatják az ellenőr-
ző jegyzék és a kiegészítő füzet összeállítását és 
azonnali alkalmazását is. 

A helyi viszonyokhoz igazított ellenőrző jegyzék és 
a hozzátartozó tájékoztató füzet összeállításának és 
felhasználásának teljes folyamatát az alábbi módon 
lehet összefoglalni: 
 

   

 A helyi viszonyokhoz igazított ellenőrző jegyzék 
összeállításához szükséges csoportmunka 

 

   

 (1) Határozzuk meg az azonnali ésszerűsítéseket 
igénylő fő területeket 
(a helyi jó gyakorlatok alapján) 

 

 
 

 

 (2) Válasszunk ki korlátozott számú (30-50) ellenőr-
ző pontot (területenként néhányat) 

 

 
 

 

 (3) Teszteljük az ellenőrző jegyzék vázlatot, és 
készítsük el a helyi viszonyokhoz igazított jegy-
zék (összpontosítsunk az alacsony költséggel 
járó ésszerűsítésekre) 

 

 
 

 

 (4) Egészítsük ki az ellenőrző jegyzéket a vonatko-
zó lapokból összeállított füzettel 
(referencia anyagként a felhasználóknak) 

 

 
 

 

 Használjuk ezt a csomagot (ellenőrző jegyzék és 
füzet) a vezetők és munkások részvételével zajló 
csoportmunkához 

 

   
 
 

Itt kell megjegyezni, hogy az ily módon összeállí-
tott és a helyi viszonyokhoz igazított ellenőrző jegyzék 
az azonnal végrehajtható ésszerűsítések meghatározá-
sára szolgál, nem pedig arra, hogy teljes körűen felmér-
jük a kérdéses munkahely ergonómiai állapotát. Ennek 
az az oka, hogy a különböző ergonómiai problémák 
megoldásában jobb lépésenként haladni. 

Azt javasoljuk tehát, hogy – ahogyan fent is leírtuk 
- viszonylag rövid, 30-50 pontból álló ellenőrző jegyzé-
ket készítsenek, ne pedig olyan hosszú listát, amely a 
kézikönyv minden vonatkozó pontját tartalmazza. Első 
pillantásra átfogóbbnak tűnhet egy hosszú ellenőrző 
jegyzék, de lehet, hogy a helyi dolgozók nem szívesen 
használnák, mert túl hosszúnak és bonyolultnak talál-
nák. Egy rövid, de praktikus listával könnyebb őket 
bevonni a munkába. Ha a rendelkezése álló ötleteknek 
csak egy rövidített listáját kell több szempontból áttekin-
teni, a felhasználók szívesebben gondolkodnak a meg-
valósítható lehetőségeken, és könnyebben bevonhatók 
a prioritások csoportmunkában történő meghatározá-
sába. A helyi viszonyokhoz igazított ellenőrző jegyzé-
keknek a csoportra gyakorolt motiváló hatását is szem 
előtt kell tehát tartani. 
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Amennyiben az ergonómiai feltételek bizonyos vonat-
kozásai külön figyelmet igényelnek, össze lehet állítani 
egy célzottabb ellenőrző jegyzéket, amely kifejezetten 
ezekre a kérdésekre összpontosít. Össze lehet állítani 
például egy főleg fizikai feladatokkal kapcsolatos jegy-
zéket, ha a dolgozók úgy látják, hogy a vázizomzati 
panaszokra kellene összpontosítani. Olyan listát is ké-
szíthetünk, amely a vizuális kijelzők előtt végzett mun-
kával foglalkozik. Ilyen esetekben is célszerű azonban 
egy 30-50 pontból álló listával kezdeni a munkát, és 
lehetőség szerint több oldalról megvizsgálni az ergo-
nómiai feltételeket. Ez azzal indokolható, hogy ezeket a 
konkrét kérdéseket is különböző módon érintik a külön-
féle tényezők és tapasztalatok, és egy viszonylag rövid 
lista esetében lehetőségünk lesz alaposan átbeszélni a 
különböző tényezők megoldási módjait. 

A helyi viszonyokhoz igazított ellenőrző listákra 
számos példát találhatunk. Az 1980-as évek óta széles 
körben alkalmazott eredeti WISE lista 44 pontot tartal-
mazott, amelyek lefedik a jelen kézikönyvben tárgyalt 
területek mindegyikét. A WISE ellenőrző jegyzék kis és 
közepes méretű vállalatok számára kidolgozott, cselek-
vésközpontú ergonómiai ellenőrző lista. A közelmúltban 
egy malajziai munkacsoport kidolgozta a helyi viszo-
nyokhoz igazított listák rövidített változatát kis vállalatok 
számára. Ez az ellenőrző jegyzék használható mind a 
vállalati szintű csoportmunkában, mind pedig az alap-
szintű ergonómiai oktatásokban. 

Ez a jegyzék 24 intézkedést sorol fel tipikus illuszt-
rációkkal együtt, amelyek alacsony költséggel megva-
lósítható ötleteket mutatnak be. Kiegészítették egy 
olyan füzettel is, amely az adott 24 intézkedéssel kap-
csolatban bemutatja az alapvető olcsó megoldásokat, 
tipikus illusztrációkkal és helyi jó példákat bemutató 
fotókkal együtt. Segítségképpen ezt az ellenőrző jegy-
zéket is mellékeltük a jelen kézikönyvhöz (2. melléklet). 

A különböző iparágakban és helyzetekben várha-
tóan sokféle ellenőrző jegyzék és kiegészítő füzet lesz 
forgalomban. A legutóbbi tendencia az, hogy 30-40 
pontot válogatnak össze egy illusztrált ellenőrző jegy-
zékbe, melyhez felhasználják a számos területen hely-
ben is megtalálható jó példákat is. 
 
3. Azonnal használható tájékoztató lapok készíté-

se 
 
A jelen kézikönyv felhasználásával sokféle tájékoztató 
anyagot készíthetünk, melyekben elmagyarázzuk a 
praktikus ergonómiai fejlesztéseket. A kézikönyvben 
ismertetett ellenőrző pontok egyszerű és egységes 
szerkezete jól szolgálja ezt a célt. A kézikönyv színes 
illusztrációi szintén kiválóan alkalmasak referencia 
anyagok előállítására. 

A kézikönyv lapjainak a felhasználásával alapve-
tően három különböző módon készíthetünk tájékoztató 
anyagokat: 
 

1. Különálló tájékoztató lapok 
A kézikönyvben minden ellenőrző pont két oldalból 
áll, így bármelyiket fénymásolhatjuk és kiadhatjuk 
kétoldalas tájékoztató anyagként. A helyi 

igényektől függően a különálló tájékoztató lapokból 
egy készletet is összeállíthatunk. Ezeket a lapokat 
kioszthatjuk különböző csoportoknak, vagy kiegé-
szítő anyagként használhatjuk őket a tanfolyam-
okon. 

 
2. Füzet formában összegyűjtött tájékoztató 

lapok 
A kézikönyv kiválasztott pontjaiból kis füzetet állít-
hatunk össze. A füzetbe beépítendő pontok kivá-
lasztását egy szerkesztő csoportra is bízhatjuk. 
Sokféle füzetet tervezhetünk, például a munkahe-
lyek egy bizonyos típusára, konkrét ergonómiai 
problémákra vagy konkrét kockázatokra vonatkozó 
füzeteket, például a következő témákban: anyag-
mozgatás, kéziszerszámok, számítógépes munka-
állomások, izmok megerőltetése, felső végtagok 
rendellenességei, a szem megerőltetése, sérülési 
veszélyek, hőség és hideg, vegyi veszélyek, mun-
kahelyi stressz, hibák megelőzése, vészhelyzetek, 
munkaszervezés, fiatal munkások stb. 

 
3. A helyi viszonyokhoz igazított tájékoztató 

lapok 
A kézikönyv alapján úgy is készíthetünk tájékozta-
tó lapokat, hogy az egyes pontokat leíró oldalakat 
átszerkesztjük, és a helyi feltételeket tükröző ész-
revételekkel és anyagokkal egészítjük ki őket. Ezt 
viszonylag könnyen megtehetjük, mivel a kézi-
könyv az egyszerű és praktikus változtatásokra he-
lyezi a hangsúlyt. Különösen praktikus füzeteket 
készíthetünk úgy, hogy a helyi jó példákat a prakti-
kus lehetőségekkel párhuzamosan mutatjuk be. Az 
olyan füzetek, amelyek helyi jó példákról készített 
fotókat tartalmaznak, arra ösztönzik a kis és köze-
pes méretű vállalkozásokat, 
hogy maguk is hasonló ésszerűsítéséket hajtsanak 
végre egy konkrét iparágban vagy munkakörben. A 
mellékletben bemutatunk néhány oldalt egy ilyen 
kiadványból, amely malajziai kisvállalatok számára 
készült (3. melléklet). 

 
4. Tanfolyamok/workshopok szervezése az azon-

nal végrehajtható munkahelyi változtatásokhoz 
 
A munkahelyi ésszerűsítések megvalósításával kapcso-
latos oktatások során akkor is jól használhatjuk ezt a 
kézikönyvet, amikor rövid tanfolyamokat tartunk a helyi 
dolgozóknak az alapvető ergonómiai alapelvek alkal-
mazásáról. Több ország is beszámolt arról, hogy ilyen 
célra használták a könyvet különböző tanfolyamokon. 

A WISE tanfolyamok és hasonló, részvételen ala-
puló programok során szerzett tapasztalatok bebizonyí-
tották az olyan 1-4 napos tanfolyamok hatékonyságát, 
amelyek a helyi jó gyakorlatokra építenek. Az Ergonó-
miai ellenőrző pontokat cselekvésközpontú oktatási 
anyagként is lehet használni. 

Ezeket az oktatási célú workshopokat kombinál-
hatjuk az előző fejezetben leírt és a helyi viszonyokhoz 
igazított ellenőrző jegyzékek, füzetek vagy információs 
anyagok alkalmazásával. 
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A jó gyakorlatokat alkalmazó módszert követve a kö-
vetkező módon szervezhetünk cselekvésközpontú okta-
tást: a) a helyi jó példák összegyűjtése; b) a munkahelyi 
feltételeknek a rendelkezésre álló lehetőségek felhasz-
nálásával történő javítására vonatkozó olcsó ötletekről 
tartott megbeszélések; és c) a gyakorlati ésszerűsíté-
sek előterjesztésének és megvalósításának módját 
megtanító csoportmunka. 

Az első lépést, amely a helyben található jó példák 
összegyűjtését foglalja magában, különösen hasznos-
nak tartjuk. Ezek a jó példák ugyanis megmutathatják 
az ergonómiai problémák körét, valamint a helyben 
rendelkezésre álló megoldásokat. A helyben rendelke-
zésre álló lehetőségeket mutató ellenőrző listák és a 
jelen kézikönyv megfelelő oldalai felhasználhatók arra, 
hogy összekapcsoljuk a jó gyakorlatokat az ergonómiai 
észszerűsítésekkel, és elvezessük a résztvevőket a 
javítások azonnali megvalósításáig. E lépések során 
nélkülözhetetlen a csoportmunka. 

Egy cselekvésközpontú oktatási workshopon az 
alábbiak lehetnek a tipikus, részvételen alapuló lépé-
sek: 
 

   

 Részvételen alapuló intézkedések 
oktatási workshop szervezéséhez 
az Ergonómiai ellenőrző pontok 
felhasználásával  

 

  Fő eszközök 
   

 a) A munkahelyi ergonómiai ésszerű-
sítések jó példáinak összegyűjtése 
(a helyi viszonyokhoz igazított lista / 
kézikönyv készítéséhez) 

• kamerák 
• interjúk 

 
 

 

 b) Ellenőrző jegyzék gyakorlat egy 
munkahelyi látogatás keretében 
(hogyan kell azonosítani a helyi jó 
gyakorlatokat és a rendelkezésre 
álló lehetőségeket) 

• helyi viszo-
nyokhoz 
igazított el-
lenőrző lista 

 
 

 

 c) Szakmai megbeszélések az ergo-
nómiai alapelvekről kiválasztott te-
rületeken (a hangsúly az alacsony 
költséggel járó változtatásokon van) 

• az Ergonó-
miai ellenőr-
ző pontok 
oldalai 

• példák 
 

 
 

 d) Az ergonómiai ésszerűsítések 
megvalósítására vonatkozó cselek-
vési tervek csoportos kidolgozása 
(referencia anyagként a felhaszná-
lóknak) 

• csoport-
munka 
módszerek 

• terv lapok 

 
 

 

 Különböző utánkövető tevékenységek 
az elvégzett intézkedések rögzítésére 
és a folyamatos ésszerűsítésre való 
ösztönzésre 

 

   
 
 

Az oktatás általában 1-4 napot vesz igénybe. Fon-
tos, hogy a megfelelő sorrendben szervezzük a csopor-
tos megbeszéléseket. Lehetőleg minden megbeszélés 
(1-1,5 óra) foglaljon magában oktató által tartott elő-
adást, kis csoportokban folytatott megbeszélést és a 
csoport eredményeinek bemutatását. Így a résztvevők 
megtanulhatják az ellenőrző jegyzék alkalmazásának 
praktikus módjait, és olyan gyakorlati ésszerűsítéseket 
tudnak majd javasolni, amelyek valóban megváltoztat-
ják a munkahelyet. 

Egy- vagy kétnapos workshop esetén az ellenőrző 
jegyzékkel kapcsolatos gyakorlatot az első nap elején 
érdemes végrehajtani. Így a résztvevők felhasználhat-
ják ennek eredményeit a tanfolyam további részében a 
kiválasztott szakmai területeken. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy mindenképpen érdemes legalább az 
anyagtárolás és -mozgatás, a munkahelyek kialakítása 
és a fizikai környezet témáit áttekinteni. Kétnapos 
workshop esetén ki lehet térni a termelőgépek bizton-
sága, a szociális létesítmények és a munkaszervezés 
témaköreire is 

Egy három- vagy négynapos workshop során a 
kézikönyv minden fő szakmai területét át lehet tekinteni. 
Az ellenőrző jegyzékkel kapcsolatos gyakorlat után 
például tarthatunk megbeszéléseket az anyagtárolásról 
és -mozgatásról, a szerszámok és gépek biztonságáról, 
a munkaállomások kialakításáról, a világításról, a fizikai 
környezetről, a szociális létesítményekről és a munka-
szervezésről. Beépíthetünk sikeres esetekről szóló 
esettanulmányokat is, valamint tarthatunk megbeszélé-
seket a praktikus változtatások végrehajtásáról. Biztas-
suk a résztvevőket arra, hogy mutassák be a saját cse-
lekvési tervüket. 

A hangsúlyt minden megbeszélésen a következők-
re helyezzük: tanulás a helyi jó példákból, az alapvető 
ergonómiai alapelvekre épülő ésszerűsítések, valamint 
a csoportmunka eljárásainak elsajátítása, hogy meg 
tudjunk állapodni az azonnal végrehajtható változtatá-
sokban. 

A 4. mellékletben példát mutatunk be egy kétna-
pos és egy négynapos workshop programjára. Felhív-
juk a figyelmet, hogy ezeket a programokat csoportos 
megbeszélések formájában hajtjuk végre. A jól bevált 
oktatási eszközök rendszerint egy helyi viszonyokhoz 
igazított ellenőrző jegyzéket, a helyi jó példákat (pl. 
rövid megjegyzésekkel ellátott fotók) és a jelen kézi-
könyv vonatkozó oldalainak fénymásolatait foglalják 
magukban. 
 
5. Gyakorlati tanácsok az ésszerűsítések végre-

hajtásához 
 
A munkahelyi ésszerűsítések végrehajtásánál ki lehet 
használni a jelen kézikönyv cselekvésközpontú jellegét. 
A fenti javaslatok általános gyakorlati tanácsokat adtak 
a kézikönyv használatához. 

Mindig hasznos, ha figyelembe vesszük a helyi 
bevált gyakorlatot (amelyeket a helyi jó példák mutat-
nak be), és részvételen alapuló csoportmunkát valósí-
tunk meg. 
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A jelen kézikönyvben leírt információk segítenek a ren-
delkezésre álló ésszerűsítési lehetőségek több szakmai 
területen történő áttekintésében, és olyan egyszerű és 
olcsó változtatásokat javasolnak, amelyek praktikusak 
az adott helyi feltételek mellett. Az alábbi tanácsok se-
gíthetnek a kézikönyv hatékony használatában. 
 

1. “Cselekvésközpontú” ellenőrző lista segít-
ségével vizsgáljuk meg más szemszögből 
a munkahelyi feltételeket 

 

Az ergonómiai ellenőrző jegyzékek segítenek ab-
ban, hogy a dolgozók szisztematikusan megvizs-
gálják a fennálló munkahelyi feltételeket. Az egyes 
pontok intézkedés formájában történő megfogal-
mazása - ahogyan azt a kézikönyvben található 
ergonómiai ellenőrző lista is mutatja – hasznos 
útmutatást ad a helyi szakembereknek a helyben 
megvalósítható változtatások áttekintéséhez. Mivel 
egy hosszú ellenőrző jegyzéket túlságosan nehéz 
kezelni, tanácsos olyan cselekvésközpontú ellen-
őrző listát készíteni, amely csak korlátozott számú 
olcsó megoldást ír le. Egy ilyen lista lehetőséget 
nyújt a helyieknek arra, hogy új szemszögből gon-
dolják végig a potenciális változtatásokat. 

 
2. Tanuljunk a saját munkahelyünkön fellel-

hető jó példákból 
 

A munkahelyi ésszerűsítések helyben megvalósí-
tott példái nem csak azt bizonyítják, hogy jó volt az 
ötlet, hanem azt is, hogy meg is lehetett valósítani. 
Ezek a jó példák betekintést nyújtanak az ésszerű-
sítéseknek a nehéz helyi körülmények között tör-
ténő végrehajtásába, így arra bátorítják a helyie-
ket, hogy ők is belevágjanak. Ebben az összefüg-
gésben a helyi jó példák sok hasznos tanáccsal 
szolgálhatnak az ésszerűsítések megvalósítását il-
letően, a használható ötletek, a szakismeretek, a 
költségek, az anyagok és a vezetők és a munká-
sok között együttműködés terén. Ezen felül, ha 
nem csak a gyengeségeket emeljük ki, hanem 
észrevesszük az elért eredményeket is, azzal a 
pozitív és konstruktív gondolkodást segítjük elő, 
ami valódi javuláshoz vezethet. 
 
3. Működőképes ésszerűsítési ötleteket dol-
gozzunk ki 
 

Amikor új ésszerűsítési ötletet javasolunk, járjunk 
utána annak is, hogy az ötlet működőképes lenne-
e az adott környezetben. A helyi munkahelyekről 
gyűjtött jó példák segíthetnek ennek eldöntésében. 
Mindig előnyös olcsóbb ötletekkel kezdeni a mun-
kát, mert ezek általában megvalósíthatók a hely-
ben rendelkezésre álló anyagokkal és szaktudás-
sal. 
 
4. Nyerjük meg a munkások támogatását 
 

Változtatások végrehajtásakor mindig világossá 
kell tenni az érintett munkások számára, hogy a 
tervezett változtatások előnyökkel járnak majd, és  

előrelépést jelentenek, és nem fogják hátrányosan 
befolyásolni az ő munkájukat. Feltétlenül tájékoz-
tatni kell a munkásokat a tervezett változtatásokról, 
és el kell magyarázni azok okait, és előnyeit még a 
végrehajtás előtt. Mindenképpen tartsunk előzetes 
oktatást is, és beszéljük meg a munkásokkal az 
esetleges nem szándékos hatásokat. A változtatá-
sokkal szembeni ellenállás leküzdésének az a leg-
jobb módja, ha az érintett munkásokkal együtt ter-
vezzük és valósítjuk meg a változtatásokat. 

 
5. Törekedjünk tartós változtatásokra 
 
Tartós változtatást úgy tudunk elérni, ha a változta-
tást a berendezésekbe vagy a létesítményekbe 
építjük be. Nem lehet ugyanis teljes mértékben ar-
ra támaszkodni, hogy megváltoztatjuk a dolgozók 
hozzáállását és szokásait. A berendezésekbe és a 
létesítményekbe beépített változtatások várhatóan 
valóban tartósak lesznek. Mindig többet ér megfe-
lelő tárolási és közlekedési eszközöket biztosítani, 
mint pusztán hangsúlyozni a szabályok betartásá-
nak fontosságát. A megfelelő állványokkal, tartá-
lyokkal és mozgatható eszközökkel a viselkedés 
gyakorlatok tartósabban megmaradnak, és a kí-
vánt hatást érik el. 

 
6. Mindent beszéljük meg a csoporttal 
 
A legjobb megoldások mindig úgy születnek, hogy 
sok embertől származó sok ötletet vitatunk meg. 
Elengedhetetlen, hogy mindent csoportosan vitas-
sunk meg, tiszteletben tartva egymás ötleteit, és 
pozitív hozzáállást tanúsítva. A csoportos megbe-
szélések arra is jók, hogy a munkások tapasztala-
tokat cseréljenek arról, hogy hogyan lehet a külön-
böző ötletekből származó ésszerűsítések fontos-
sági sorrendjét meghatározni. Ennek az az oka, 
hogy a csoportos megbeszélések során a munká-
sok összehasonlíthatják a különböző ötleteket és 
azok előnyeit, és az érintettek számára kedvező 
konszenzusra juthatnak. 

 
7. A változások kezelése 
 
A szakmai hozzáértés önmagában nem elegendő 
a változtatások sikeres végrehajtásához. Az adott 
munkahelyen dolgozóknak kell sikerre vinniük a 
változtatásokat. Az alábbiakra kell odafigyelniük: 
— konkrét határidőt kell kijelölni; 
— ki kell jelölni a megvalósításért felelős sze-

mélyt; 
— megfelelő erőforrásokat (idő, anyagok, pénz, 

műszaki ismeretek) kell biztosítani; 
— rendszeres jelentéseket kell kérni az előreha-

ladásról; 
— gondoskodni kell arról, hogy a változtatások-

ban részt vevő dolgozók jutalomban és dicsé-
retben részesüljenek. 

 
8. Készítsünk mind rövid távú, mind hosszú 

távú ésszerűsítési terveket 
 
Az ésszerűsítési terveket célszerű lépésről lépésre 
megvalósítani. Ehhez meg kell határozni a prioritá- 
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sokat a helyi igények és a megvalósíthatóság alap-
ján, tehát a költségek és a technikai lehetőségek 
szerint. Rövid távon az azonnali helyi igényeket 
teljesítő ötleteket lehet először megvalósítani. A ki-
csi, de hatékony ésszerűsítések végrehajtása után 
a dolgozók magabiztosan látnak hozzá a követke-
ző lépésekhez, amelyekhez esetleg már több idő 
és pénz szükséges. Ezért célszerű mind rövidtávú, 
mind hosszú távú ésszerűsítési terveket készíteni. 

 
6. Utánkövető tevékenységek 
 
Az ergonómiai ellenőrző jegyzék használatának oktatá-
sa és az egyes pontok megismertetése az ésszerűsíté-
si intézkedéseknek nem a végét, hanem a kezdetét 
jelentik. Konkrét tervet kell készíteni az utánkövető 
tevékenységekről is, amelyeket a helyi dolgozók látnak 
el az oktatás után. Az utánkövető tevékenységek céljai 
az alábbiak: (a) meg kell vizsgálni milyen ésszerűsíté-
seket hajtottak végre a helyi feltételek között; (b) meg 
kell határozni, hogy milyen további támogatás szüksé-
ges az ésszerűsítések folytatásához és az akadályok 
leküzdéséhez; és (c) ösztönözni kell a további erőfeszí-
téseket az ésszerűsítésekkel kapcsolatos tapasztalatok 
cseréjének elősegítésével. 

Az utánkövető tevékenységek során a jelen kézi-
könyv cselekvésközpontú jellege sokat segít a felada-
tok szisztematikus megszervezésében. A kézikönyvben 
bemutatott különböző ésszerűsítési lehetőségek és 
azok átfogó jellege jó alapot teremtenek az utánkövető 
tevékenységek hatékonyságának méréséhez. 

A kézikönyv segítségével hatékony utánkövető te-
vékenységeket szervezhetünk az alábbi módon: 
 

1. Utánkövető látogatások: 
 
Az oktatásban részt vevő munkahelyek meglátoga-
tása jó lehetőséget teremt arra, hogy megismerjük 
az eredményeiket, és azt hogy milyen támogatásra 
lenne szükségük. A látogatásokat legjobb néhány 
héttel vagy hónappal az oktatás után megtenni. Az 
utánkövető kérdőíveket érdemes az adott munka-
helyen dolgozó munkásokkal kitöltetni. A látogatá-
sok arra is lehetőséget teremtenek, hogy értékeljük 
a végrehajtott intézkedéseket, és ösztönözzük a 
további erőfeszítéseket. A kézikönyv különböző el-
lenőrző pontjait is használhatjuk referenciaként az 
eredmények rögzítéséhez és a további feladatok-
kal kapcsolatos tanácsadáshoz. A munkahelyen 
felmerülő nehézségek kezelésében jó szolgálatot 
tesznek a kézikönyvben felsorolt alternatívák a ve-
zetők és a munkások közötti megbeszéléseken. 

 
2. Utánkövető értekezletek: 
 
Az utánkövető értekezletek nagyon hasznosak a 
változtatásokkal kapcsolatos tapasztalatok kicseré-
lése, valamint a szükséges támogatás megvitatása 
szempontjából. Ilyen értekezleteket szervezhetünk 
a tanfolyamot követően néhány hónappal, vagy  

akár egy évvel. Az a legjobb, ha a következő 
utánkövető értekezlet idejét és helyét előre rögzít-
jük. Egy ilyen értekezletre általában bőven elegen-
dő egy fél nap vagy egy egész nap. A cél az, hogy 
a résztvevők beszámoljanak az általuk elért ered-
ményekről, kiemeljék a bevált intézkedéseket, és 
know-how-t cseréljenek a folyamatos ésszerűsíté-
sekkel kapcsolatban. A kézikönyvben leírt átfogó 
területek és különböző tippek segíthetnek az érte-
kezlet napirendjének összeállításában. A jó példá-
kat és a sikertörténeteket is be lehet építeni az ok-
tatási és a tájékoztató anyagokba. 

 
3. A pozitív tapasztalatok kicserélése: 
 
Az egyik fontos utánkövető tevékenység a tanfo-
lyamon és az utánkövető tevékenységek során el-
ért pozitív eredmények megosztása a meglévő há-
lózati eszközök segítségével. A pozitív tapasztala-
tokat és a helyi jó példákat terjeszthetjük például a 
weboldalakon keresztül, és kiadhatunk jó példákat 
és új ötleteket leíró hírleveleket és prospektusokat. 
A jelen kézikönyvben leírt alapvető ergonómiai 
alapelvek és ésszerűsítési lehetőségek minden-
képpen segítséget nyújtanak az általánosan elfo-
gadható ötletek előtérbe állításában. 

 
7. Az eredmények összekapcsolása az ésszerűsí-

tési intézkedésekkel 
 
A kézikönyv segítségével végrehajtott oktatási, tájékoz-
tatási és utánkövetési tevékenységek során össze kell 
kapcsolnunk a helyben elért pozitív eredményeket az 
ésszerűsítési intézkedésekre vonatkozó javaslatokkal 
és tervekkel. Ezt úgy a legjobb megtenni, hogy cso-
portmunkát szervezünk az ergonómiai pontok különbö-
ző aspektusairól az itt leírtak szerint. Úgy is megbe-
szélhetjük például a kapcsolatot a csoportban, hogy 
megvitatunk három jó pontot, amelyet már elértünk, és 
három olyan pontot, amely még ésszerűsítésre vár. 
Ezek alapján megbeszélhetjük, hogy melyek a közösen 
végrehajtandó fontos intézkedések. 

A helyi eredményeket ajánlatos kiindulási alapként 
használni a praktikus és innovatív ötletek kifejlesztésé-
ben a helyi kontextusban. A kézikönyvben tárgyalt 
szakmai területek a helyi változtatások gyakori típusai 
szerint kerültek csoportosításra, hogy segítséget nyújt-
sanak a helyben megvalósítható ötletek feltárásában. A 
jó ötletek és a javítandó dolgok megvitatása tehát se-
gítséget nyújt a potenciális ésszerűsítések helyi össze-
függésben történő azonosításában. 

Segédanyagként, valamint a kézikönyv technikai 
kategóriáinak jobb kihasználása érdekében, az 5. Mel-
léklet bemutat néhány példát az ellenőrző lista gyakor-
latok alapján végzett csoportmunka eredményeire. 
Ezeket a gyakorlatokat egy pakisztáni textilgyárban 
végezték el a szakszervezetek egy részvételen alapuló 
oktatás során. 
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 ERGONÓMIAI ELLENŐRZŐ 

JEGYZÉK 
 
Hogyan használjuk az ellenőrző jegyzéket? 
 
Ez az ellenőrző jegyzék a kézikönyvben ismertetett 
ergonómiai ellenőrző pontok címeinek a listája. A lista 
132 elemből áll. Használhatjuk a teljes listát is, vagy 
készíthetünk belőle egy saját listát, amely csak a mun-
kahelyünkre vonatkozó pontokat tartalmazza. Általában 
könnyebb olyan listával dolgozni, amely csak 30-50 
darab, a saját munkahelyünkre vonatkozó pontot tar-
talmaz. 
 
1. A munkahely megismerése 
 
Ha bármit nem tudunk, kérdezzük meg a vezetőket. 
Ismernünk kell a fő termékeket és termelési módszere-
ket, a munkások számát (férfiak és nők), a munkaidőt 
(beleértve a szüneteket és a túlórákat is), és 
minden egyéb fontos munkaügyi problémát. 
 
2. Az ellenőrizendő terület meghatározása 
 
A vezetővel és más fontos személyekkel egyetértésben 
határozzuk meg az ellenőrizendő területet. Kisvállalatok 
esetében a teljes termelési területet ellenőrizhetjük. 
Nagyobb vállalatok esetében kiválaszthatunk konkrét 
területeket önálló ellenőrzésre. 
 
3. Első bejárás 
 
Olvassuk végig az ellenőrző jegyzéket, majd szánjunk 
néhány percet arra, hogy körüljárjuk az adott területet, 
mielőtt nekilátunk a lista alapján történő ellenőrzésnek. 
 
4. Az ellenőrzés eredményeinek leírása 
 
Minden pontot figyelmesen olvassunk el. Gondoljuk 
végig, hogy hogyan lehetne megvalósítani az adott 
intézkedést. Ha szükséges, tegyünk fel kérdéseket a 
vezetőknek vagy a munkásoknak. 
— Ha az intézkedést már megfelelően végrehajtották, 

vagy nincs rá szükség, jelöljük meg a NEM-et a 
“Javasol intézkedést?” kérdés után. 

— Ha úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne végrehaj-
tani az intézkedést, jelöljük meg az IGEN-t. 

— A Megjegyzések alatti helyre írjuk le a javaslatun-
kat vagy annak a helyét. 

 
5. Az elsőbbséget érdemlő pontok kiválasztása 
 
Miután végeztünk, nézzük végig ismét az IGEN-nel 
jelölt pontokat. Válasszunk ki néhány olyat, amelynél a 
várható előnyöket a legfontosabbnak tartjuk. Ezeknél 
jelöljük be az ELSŐBBSÉG-et. 

6. Csoportos megbeszélés az ellenőrzés eredmé-
nyeiről 

 
Az ellenőrzés eredményeit beszéljük meg azokkal a 
munkatársakkal, akik részt vettek a bejárásban. Állapít-
suk meg, hogy melyek a jelenleg is jól működő terüle-
tek, és milyen intézkedéseket kellene tenni az ellenőrző 
jegyzék alapján. Vitassuk meg a javasolt intézkedése-
ket a vezetőkkel és a munkásokkal, majd kísérjük figye-
lemmel az intézkedések végrehajtását. 
 
Anyagtárolás és -mozgatás 
 
1. Tegyük szabaddá és jelöljük ki a közlekedési utakat. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
2. Az átjárók és a folyosók legyenek elég szélesek a két-

irányú forgalom számára. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
3. A közlekedési utak felülete legyen sima, csúszás- és 

akadálymentes. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
4. A munkahelyen található kisebb lépcsők vagy hirtelen 

szintkülönbségek helyett építsünk be kis lejtésszögű 
rámpákat. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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5. Rendezzük át a munkaterületet úgy, hogy a lehető leg-

kevesebb anyagmozgatásra legyen szükség. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
6. Használjunk kocsikat, kézikocsikat és egyéb kerekes 

eszközöket, vagy pedig görgőket az anyagok mozgatá-
sához. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
7. A szükségtelen berakodás és kirakodás elkerülése ér-

dekében használjunk mozgatható tároló állványokat. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
8. A munkaterület közelében állítsunk fel többszintes pol-

cokat vagy állványokat, hogy a lehető legkevesebb kézi 
anyagmozgatásra legyen szükség. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
9. A nehéz anyagok emeléséhez, leengedéséhez és moz-

gatásához használjunk mechanikus eszközöket. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
10. Az anyagok kézi mozgatását csökkentsük szállítósza-

lagok, emelőcsigák és egyéb mechanikus szállítóeszkö-
zök használatával. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 

11. A nehéz terheket osszuk kisebb és könnyebb súlyú 
csomagokra, tartályokra vagy tálcákra. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
12. Minden csomagot és tartályt lássunk el fogantyúval, 

nyéllel vagy jó fogásponttal. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
13. Az anyagokat vízszintesen mozgassuk, azonos munka-

magasságban. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
14. Küszöböljük ki azokat a feladatokat, amelyek a test 

hajlítását vagy elfordítását igénylik az anyagok mozga-
tása közben. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
15. Az anyagok kézzel történő mozgatása során a tárgyakat 

tartsuk a testhez közel. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
16. A nehéz terhek emelgetését váltogassuk fizikailag köny-

nyebb feladatokkal, hogy elkerüljük a sérüléseket és a 
kimerültséget, és növeljük a hatékonyságot. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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17. Gondoskodjunk megfelelő helyekre kihelyezett szemét-

tárolókról. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
Kéziszerszámok 
 
18. Válasszunk a konkrét feladat követelményeire tervezett 

szerszámokat. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
19. Biztosítsunk biztonságos gépi szerszámokat, és gon-

doskodjunk arról, hogy a munkások használják a védő-
berendezéseket. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
20. Az azonos helyen ismételt műveletekhez használjunk 

felfüggesztett szerszámokat. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
21. Az anyagok vagy munkadarabok rögzítéséhez használ-

junk satukat vagy rögzítőelemeket. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
22. Precíziós szerszámok használatakor gondoskodjunk 

kéztámaszról. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 

23. A lehető legkönnyebb szerszámokkal dolgozzunk (kivé-
ve az ütőszerszámokat). 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
24. A kéziszerszámok nyele a könnyebb kezelhetőség érde-

kében legyen megfelelő vastagságú, hosszúságú, alakú 
és méretű. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
25. A kéziszerszámok nyele ne legyen csúszós, és a meg-

csúszás vagy a becsípődés elkerülése érdekében le-
gyen rajtuk védőelem. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
26. A szerszámokat megfelelő szigeteléssel kell ellátni az 

égési sérülések és az áramütések megelőzése érdeké-
ben. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
27. Minimalizáljuk a kéziszerszámok vibrációját és hangját. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
28. Minden szerszámnak legyen saját állandó helye. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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29. Rendszeresen ellenőrizzük és tartsuk karban a kézi-

szerszámokat. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
30. A gépi szerszámok használatát csak oktatás után en-

gedjük meg a munkásoknak. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
31. A gépi szerszámok használata során biztosítsunk elég 

helyet a stabil testhelyzethez és lábtartáshoz. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
A termelőgépek biztonsága 
 
32. A vezérlőelemeket úgy alakítsuk ki, hogy ne lehessen 

véletlenül működésbe hozni a gépeket. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
33. A vészkapcsolók legyenek jól láthatóak és könnyen 

elérhetőek a gépet üzemeltető munkás természetes po-
zíciójából. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
34. A különböző vezérlőelemek legyenek egymástól köny-

nyen megkülönböztethetők. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 

35. Gondoskodjunk arról, hogy a munkás minden vezérlő-
elemet jól lásson és kényelmesen elérjen. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
36. A vezérlőelemeket a működtetésük sorrendjében he-

lyezzük el. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
37. A vezérlőelemek mozgása feleljen meg a természetes 

elvárásnak. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
38. Korlátozzuk a lábpedálok számát, de ha vannak, legye-

nek könnyen kezelhetők. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
39. A kijelzőket és a jelzéseket könnyen meg lehessen kü-

lönböztetni egymástól, és legyenek könnyen leolvasha-
tók. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
40. A kijelzőkön használjunk jelöléseket vagy színeket, hogy 

a munkások könnyebben értsék, hogy mit kell tenniük. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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41. Csak olyan szimbólumokat használjunk, amelyeket a 

helyi munkások jól értenek. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
42. A címkék és a jelek legyenek könnyen láthatók, olvasha-

tók és érthetők. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
43. A munkások számára könnyen és pontosan érthető 

figyelmeztető jelzéseket használjunk. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
44. Használjunk befogó- és rögzítő készülékeket a gépek 

stabil, biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
45. A biztonsági kritériumoknak megfelelő gépeket vásárol-

junk. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
46. Használjunk adagoló és kivető készülékeket, hogy a 

kezeket távol tudjuk tartani a gépek veszélyes részeitől. 
 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 

47. Használjunk megfelelően rögzített védőberendezéseket 
vagy korlátokat, amelyek megakadályozzák a gépek 
mozgó alkatrészeivel történő érintkezést. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
48. Használjunk reteszelt védőberendezéseket, amelyek 

lehetetlenné teszik, hogy a gép működése közben a 
munkások hozzáérjenek a veszélyes pontokhoz. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
49. A munkahely átrendezésével és megfelelő oktatással 

alakítsunk ki biztonságos eljárásokat a targoncák veze-
téséhez.  

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
50. A gépeket és az elektromos vezetékeket rendszeresen 

ellenőrizzük, tisztítsuk és tartsuk karban. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
Munkahelytervezés 
 
51. A munkamagasságot minden munkásnak könyökszinten 

vagy kissé ez alatt állítsuk be. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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52. Gondoskodjunk arról, hogy a munkahely a kisebb terme-

tű munkások igényeinek is megfeleljen. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
53. Gondoskodjunk arról, hogy a munkahely a nagyobb 

termetű munkások igényeinek is megfeleljen. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
54. A gyakran használt anyagokat, szerszámokat és kezelő-

szerveket könnyen elérhető helyre tegyük. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
55. Minden munkaállomáson legyen stabil és több célra 

alkalmas munkafelület. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
56. Gondoskodjunk arról, hogy a munkások természetes 

testhelyzetben tudjanak állni, a testsúlyuk mindkét lá-
bukra nehezedjen, és a munkát a testükhöz közel, illetve 
az előtt tudják végezni. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
57. Tegyük lehetővé, hogy a munkások váltogatni tudják az 

állva vagy ülve történő munkavégzést, amennyire ez le-
hetséges. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 

58. Az álló munkásoknak adjunk széket, hogy alkalmanként 
le tudjanak ülni. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
59. Az ülő munkásoknak állítható, háttámlával is ellátott 

székeket adjunk. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
60. Használjunk állítható magasságú számítógép munkaál-

lomásokat, a hozzájuk tartozó számítógépes perifériákat 
pedig tegyük könnyen elérhető helyre. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
61. Gondoskodjunk szemvizsgálatról és megfelelő szem-

üvegről a rendszeresen vizuális kijelzőket használó 
munkások számára. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
62. A magasban végzett munkákhoz biztosítsunk megfelelő 

és stabil állóhelyet, és megfelelő védőberendezéseket. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
63. Javítsuk a munkahelyen használt járművek vezetőfülké-

inek és üléseinek biztonságát és kényelmét. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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Világítás 
 
64. Használjuk ki jobban a természetes világítást, és bizto-

sítsunk kilátást a szabadba. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
65. Ha több fényre van szükség, fessük a falakat és a meny-

nyezetet világos színűre. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
66. Világítsuk ki a folyosókat, lépcsőházakat, rámpákat és 

egyéb olyan területeket, ahol az emberek járhatnak vagy 
dolgozhatnak. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
67. A munkaterületet egyenletesen világítsuk meg, hogy ne 

legyenek nagy eltérések a fényerőben. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
68. Gondoskodjunk megfelelő világításról a munkások szá-

mára, hogy mindig hatékonyan és kényelmesen tudja-
nak dolgozni. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
69. Precíziós vagy ellenőrző munkához biztosítsunk helyi 

megvilágítást. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 

70. Helyezzük át a fényforrásokat vagy biztosítsunk ernyő-
ket úgy, hogy megszüntessük a közvetlen vagy közve-
tett kápráztatást. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
71. Intenzív és folyamatos figyelmet igénylő vizuális felada-

tokhoz válasszunk megfelelő hátteret. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
72. Tisztítsuk meg az ablakokat, és tartsuk karban a fényfor-

rásokat. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
Helyiségek 
 
73. Védjük a munkásokat a túlzott hőtől. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
74. Védjük a munkásokat a hideg munkakörnyezettől. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
75. Különítsük el vagy szigeteljük el a hő- vagy hidegforrá-

sokat. 
 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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76. Telepítsünk hatásos helyi elszívó rendszereket, amelyek 

lehetővé teszik a hatékony és biztonságos munkavég-
zést. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
77. Használjuk ki jobban a természetes szellőzést, ha javí-

tani kell a helyiségek klímáját. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
78. A légkondicionáló rendszert úgy használjuk, hogy a 

munkások számára egészséges és kellemes belső klí-
mát biztosítson. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
79. Javítsuk és tartsuk karban a szellőző rendszereket, hogy 

jó minőségű legyen a munkahely levegője. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
80. Az irodai munkaterületet tartsuk rendben, hogy az ott 

dolgozók hatékonyabban és kényelmesebben tudjanak 
dolgozni. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
81. Legyen elegendő számú tűzoltó készülék könnyen elér-

hető helyen, és gondoskodjunk arról, hogy a munkások 
tudják is használni ezeket. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 

82. Hasznosítsuk újra a hulladékot, hogy jobban kihasznál-
juk a forrásokat, és védjük a környezetet. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
83. Jelöljük meg a menekülési utakat, és tartsuk őket aka-

dálymentesen. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
84. Készítsünk evakuálási terveket, hogy biztonságosan és 

gyorsan el lehessen hagyni a munkahelyet. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
Veszélyes anyagok 
 
85. A zajos gépeket vagy géprészeket különítsük el vagy 

takarjuk le. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
86. A szerszámokat és a gépeket rendszeresen tartsuk 

karban, hogy csökkentsük a zajszintjüket. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
87. Gondoskodjunk arról, hogy a zaj ne zavarja a szóbeli 

kommunikációt és a hangjelzéseket. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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88. Csökkentsük a munkásokat érintő vibrációt, hogy javít-

suk a biztonságot, védjük az egészségüket és növeljük a 
munkavégzés hatékonyságát. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
89. Válasszunk olyan elektromos berendezéseket, amelyek 

jól szigeteltek áramütés és hő ellen. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
90. Gondoskodjunk biztonságos kábelcsatlakozásokról a 

berendezések és a lámpák számára. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
91. A veszélyes anyagokat tartalmazó tartályokat címkézzük 

fel és tároljuk megfelelően, hogy láthatók legyenek a fi-
gyelmeztetések és biztonságosan lehessen kezelni őket. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
92. Védjük a munkásokat a vegyi kockázatoktól, hogy biz-

tonságosan és hatékonyan tudják végezni a munkájukat. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
93. Határozzuk meg a belépési engedéllyel látogatható zárt 

tereket, és megfelelő ellenőrző intézkedésekkel biztosít-
suk a biztonságos belépést és munkavégzést. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 

94. Védjük a munkásokat a biológiai veszélyektől, minimali-
záljuk a biológiai szerekkel való érintkezésüket, és külö-
nítsük el a potenciálisan szennyezett területeket. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
Szociális létesítmények 
 
95. Biztosítsunk és tartsunk fenn megfelelő átöltözési, mo-

sakodási és egészségügyi létesítményeket a megfelelő 
higiénia és ápoltság érdekében. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
96. Biztosítsunk ivási lehetőségeket és higiénikus étkezési 

területeket a jó teljesítmény és közérzet érdekében. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
97. Biztosítsunk pihenési lehetőséget a kimerültség kiheve-

résére. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
98. Az elsősegély felszerelés és az alapvető egészségügyi 

létesítmények legyenek könnyen elérhetők a munkahe-
lyen.  

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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99. Biztosítsunk helyet a munkások megbeszélései és az 

oktatások számára. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
100. Egyértelműen jelöljük meg azokat a területeket, ahol 

személyes védőfelszerelést kell alkalmazni. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
101. Biztosítsunk olyan védőfelszerelést, amely megfelelő 

védelmet nyújt. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
102. Gondoskodjunk a személyes védőfelszerelések rend-

szeres használatáról a megfelelő utasítások kiadásával, 
próbákkal és oktatással. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
103. Gondoskodjunk arról, hogy mindenki alkalmazza a sze-

mélyes védőfelszerelést, amikor az szükséges. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
104. Gondoskodjunk arról, hogy a személyes védőfelszerelés 

elfogadható legyen a munkások számára, és legyen 
tiszta és karbantartott. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 

105. Biztosítsunk megfelelő tároló helyet a személyes védő-
felszerelések számára. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
Munkaszervezés 
 
106. A napi problémákat a munkások adott csoportjainak a 

bevonásával oldjuk meg. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
107. Kérjük ki a munkások véleményét a munkaidő-beosztás 

ésszerűsítéséről. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
108. Vonjuk be a munkásokat a saját munkaállomásuk átter-

vezésébe. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
109. Beszéljük meg a munkásokkal a termelésben végrehaj-

tott változtatásokat, vagy a biztonságosabb, könnyebb 
vagy hatékonyabb munkavégzés érdekében szükséges 
ésszerűsítéseket. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
110. Tájékoztassuk a munkásokat a munkájuk eredményéről, 

és jutalmazzuk őket. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 



 

xxix 

 
111. Szoktassuk a munkásokat arra, hogy vállalják a felelős-

séget, és adjunk nekik eszközöket ésszerűsítések vég-
rehajtására a saját munkakörükben. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
112. Biztonságos és hatékony munkavégzésre oktassuk a 

munkásokat. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
113. A számítógépes rendszereket használó munkásoknak 

nyújtsunk naprakész oktatást. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
114. Biztosítsunk lehetőséget a könnyű kommunikációra és a 

kölcsönös támogatásra a munkahelyen. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
115. Vegyük figyelembe az emberek képességeit és kíván-

ságait a munkakörök kijelölése során, és adjunk nekik 
lehetőséget új ismeretek elsajátítására. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
116. Hozzunk létre munkacsoportokat, akik együtt végzik a 

munkát, és együtt viselik a felelősséget az eredménye-
kért. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 

117. Tegyük kellemesebbé a nehéz és népszerűtlen felada-
tokat, hogy hosszú távon növekedjen a termelékenység. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
118. Kombináljuk a feladatokat, hogy a munka érdekesebb és 

változatosabb legyen. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
119. A különböző munkaállomások között legyen egy kis 

készlet félkész termékekből (puffer készlet). 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
120. Jelöljük ki a napi takarítási és rend-tevési feladatok 

felelőseit. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
121. Biztosítsunk rövid és gyakori szüneteket a folyamatos 

precíziós vagy számítógépes munka közben, hogy nö-
veljük a hatékonyságot, és csökkentsük a kimerültséget. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
122. Biztosítsunk lehetőséget a munkásoknak testmozgásra . 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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123. Ösztönözzük a férfi és női munkások teljes részvételét 

az ésszerűsítések meghatározásában és megvalósítá-
sában. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
124. Segítsük a migráns munkásokat abban, hogy biztonsá-

gosan és hatékonyan tudják ellátni a feladataikat. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
125. Alakítsunk ki megfelelő munkaterhelést, segítsük elő a 

csapatmunkát, és biztosítsunk megfelelő oktatást a fiatal 
munkásoknak. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
126. A létesítményeket és a berendezéseket igazítsuk a 

fogyatékkal élő munkásokhoz, hogy biztonságosan és 
hatékonyan tudják végezni a munkájukat. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 
127. Fordítsunk kellő figyelmet a várandós és szoptató nők 

biztonságára és egészségére. 
 

Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________ 
 
 ____________________________________________ 

 
 

128. Gondoskodjunk arról, hogy az idősebb munkások is 
biztonságosan és hatékonyan tudják végezni a munká-
jukat. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
129. A munkahelyet igazítsuk a munkások kulturális hátteré-

hez és az ebből adódó preferenciáihoz, felhasználó 
központú hozzáállással. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
130. Vonjuk be a vezetőket és a munkásokat is az ergonómi-

ához kötődő kockázatfelmérésbe a foglalkozás-
biztonsági és egészségügyi rendszerek részeként. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
131. Dolgozzunk ki terveket vészhelyzet esetére, hogy min-

denki tudja a feladatát, könnyen el lehessen érni a léte-
sítményeket, és gyorsan ki lehessen üríteni azokat. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  

 
 
132. Tanuljunk a saját vállalatunknál vagy más vállalatoknál 

előforduló jó példákból, hogy hogyan lehet ésszerűsíteni 
a munkahelyet, és osszuk meg ezeket egymással. 

 
Javasol intézkedést? 
� NEM � IGEN � ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések ________________________________  
 
 ____________________________________________  
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1. ELLENŐRZŐ PONT 
Tegyük szabaddá és jelöljük ki a közlekedési utakat. 
 
 
MIÉRT? 
A munkahelyekhez és a tárolóterületekhez könnyű 
hozzáférést biztosító akadálymentes közlekedési utak 
nagymértékben elősegítik a jobb munkafolyamatot, 
valamint a biztonságos és gyors szállítást. 

Ha a közlekedési területek nincsenek egyértel-
műen jelölve, az anyagok, a munkadarabok és a hul-
ladékok könnyen felhalmozódhatnak a közlekedési 
utakon. Ezek a szabálytalan kupacok nem csak aka-
dályozzák a közlekedést és a termelést, hanem bal-
eseteket is okozhatnak. 

A közlekedési utak kijelölése a legegyszerűbb, 
mégis a leghatékonyabb módja az akadálymentes 
közlekedés biztosításának. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a munkahelyek nehéz megközelíthetősége 
• elcsúszások és megbotlások 
• a lábszár/lábfej sérülései 
• késleltetett evakuálás 
 
 
HOGYAN? 
1. Határozzuk meg a munkahelyekhez vezető és a 

munkahelyek közötti közlekedési utakat a tároló-
területektől elkülönítve. Beszéljük meg a munká-
sokkal a szükséges közlekedési utak jelölésének 
módját. Távolítsuk el az akadályokat, majd fes-
sük fel a padlóra a jelöléseket, minden egyes 
közlekedési út mindkét szélén. 

2. Ha a közlekedési utak jelölése mozgó gépek 
vagy tárolt anyagok közelébe kerül, szereljünk fel 
kerítést vagy korlátot, hogy a munkások bizton-
ságosan tudjanak mozogni. 

3. Ügyeljünk arra, hogy semmit ne tegyünk a kijelölt 
közlekedési utakra, vagy semmit ne hagyjunk ott. 
Ehhez mindenkinek az együttműködése szüksé-
ges a munkahelyen. Jelöljünk ki megfelelő helye-
ket tárolásra és a hulladék elhelyezésére a mun-
kahelyek közelében. Ehhez mindaddig ragasz-
kodjunk, amíg ki nem alakul az a gyakorlat, hogy 
semmit sem tesznek a padlóra. 

 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  A közlekedési utak kijelölésével együtt biztosít-

sunk tároló állványokat, polcokat, vagy raklapo-
kat. Ez segít kialakítani azt a gyakorlatot, hogy a 
közlekedési utakat szabadon kell tartani. A hulla-
dékgyűjtők biztosítása is fontos. 

— Egy munkahelyen általában vannak központi (vagy 
nagyobb) és másodlagos (vagy kisebb) közlekedési 
utak. A központi közlekedési utaknak nagyobb forga-
lom lebonyolításához is elég széleseknek kell lenniük. 
Oda kell figyelni a kisebb közlekedési utakra is. Min-
den közlekedési utat el kell látni jelzésekkel. 

 
— Néha át kell szervezni a munkaterületet, akár teljes 

egészében, akár részben, annak érdekében, hogy rö-
videbb és hatékonyabb közlekedési utakat alakíthas-
sunk ki. Ez többlet erőfeszítéseket igényelhet, de ér-
demes megpróbálni. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A közlekedési utak akadálymentesítése a kijelölésükkel 
kezdődik. Az akadálymentes közlekedési utak biztosítják 
az anyagok jó áramlását, és megelőzik a baleseteket. 
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1. ábra A közlekedési területeket vonalak felfestésével válasszuk el a munkaterületektől, és tartsuk őket szabadon. 
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2. ELLENŐRZŐ PONT 
Az átjárók és a folyosók legyenek elég szélesek a 
kétirányú forgalom számára. 
 
 
MIÉRT? 
Az akadálymentes átjárók és folyosók nagyon fonto-
sak az anyagok zökkenőmentes mozgatása és a 
munkások szabad közlekedése szempontjából. A túl 
keskeny vagy akadályokkal telezsúfolt átjárók nagy 
mértékben gátolják a munkafolyamatot, és jelentős 
időveszteséget okoznak. 

A zökkenőmentes kétirányú közlekedés bármi-
lyen átjáró vagy folyosó esetében alapkövetelmény, 
ami elősegíti a jó munkafolyamat biztosítását és a 
balesetek megelőzését. E szabály alól nagyon kevés 
kivétel van (például a kisebb tárolóterületek eldugott 
szegletei, amelyeket csak esetenként használunk). 

A kézikocsik áthaladásához elég széles átjárók 
és folyosók nagymértékben megkönnyítik a hatékony 
termelést, mivel így lehetőség nyílik kevesebb és 
biztonságosabb szállítási művelet végrehajtására. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a munkahelyek nehéz megközelíthetősége 
• elcsúszások és megbotlások 
• a lábszár/lábfej sérülései 
• késleltetett evakuálás 
 
 
HOGYAN? 
1. Tartsuk akadálymentesen az átjárókat és folyo-

sókat, hogy mindig lehetséges legyen a zökke-
nőmentes áthaladás. Jelöljük az átjárók mindkét 
oldalát. 

 
2. Az anyagok mozgatására használt átjárók és 

folyosók legyenek elég szélesek (legalább 125-
140 cm) a kétirányú közlekedéshez. A kisebb át-
járók, ahol ritkább a közlekedés, lehetnek legfel-
jebb 75 cm-sek, de az ilyen kivételek számát kor-
látozzuk a minimumra.  

 
3. Ellenőrizzük, hogy a mozgatható állványok és 

kézikocsik könnyen át tudnak-e haladni az átjáró-
kon és folyosókon. 

 
4. Ahol a kétirányú közlekedés nem lehetséges 

(például mert szűk a tér, noha gyakoriak a szállí-
tási műveletek), vegyünk fontolóra más módsze-
reket az anyagok és a félkész termékek köny-
nyebb mozgatására, például a kétirányú forgal-
mat biztosító átjárókba érkezés után targoncára 
rakható, könnyen mozgatható raklapok, kisebb 
tálcák vagy levehető polcok alkalmazását. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Ahol lehetséges és alkalmazható, tegyünk kerítést 

vagy elválasztó elemeket a közlekedési utak köré, 
hogy mindig biztosított legyen a könnyű áthaladás. 

 
— A mozgatható állványok vagy kézikocsik nagymérték-

ben javíthatják a közlekedés hatékonyságát. Ha az 
alkalmazásukat szűk átjárók gátolják, próbáljunk 
olyan intézkedéseket tenni (például gépek áthelyezé-
se), amelyek megkönnyítik számukra a zökkenőmen-
tes áthaladást. 

 
— Az átjárókban lévő sarkok torlódást okozhatnak. A 

sarkok körüli fordulást elegendő hely biztosításával 
tegyük zökkenőmentessé.  

 
— Annak érdekében, hogy az anyagok ne halmozódja-

nak fel az átjárókban és a folyosókon, biztosítsunk tá-
roló állványokat, oldal-állványokat és polcokat, hogy a 
rakodók könnyebben betarthassák azt a szabályt, 
hogy semmit sem teszünk a padlóra. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az átjárókon és a folyosókon megvalósított könnyű kétirá-
nyú közlekedés időt és energiát takarít meg, és segít a 
munkahelyet rendezett állapotban tartani. 
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2. ábra (I), (II) és (III): Az átjárók és a folyosók legyenek elég szélesek a kétirányú közlekedés számára. 
 

(I) (II) 

(III) 
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3. ELLENŐRZŐ PONT 
A közlekedési utak felülete legyen sima, csúszás- és 
akadálymentes. 
 
 
MIÉRT? 
A vállalaton belül a közlekedés a napi munka fontos 
részét képezi. A tárolóterületről a munkahelyekre és a 
munkahelyek között történő zökkenőmentes közlekedés 
a termelékeny munkahely egyik előfeltétele. 

Az egyenetlen vagy csúszós padlón történő 
anyagmozgatás a balesetek egyik leggyakoribb okozója. 
Jó közlekedési utak biztosításával megelőzhetők az 
ilyen balesetek.  

A termékek leborulhatnak, ha az anyagmozgató 
munkások megbotlanak vagy felbuknak az akadályok-
ban, és ez termeléskiesést vagy megnövekedett javítási 
költségeket okoz.  

A kocsik és kerekes állványok alkalmazását nagy-
mértékben megkönnyíti, ha a felület egyenletes és aka-
dályoktól mentes.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elcsúszások és megbotlások 
• izommegerőltetés 
• túlzott erőkifejtés 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Szüntessük meg a váratlan magasságkülönbsége-

ket vagy egyéb veszélyforrásokat a közlekedési 
utakon. 

 
2. Legyen a napi rutin része, hogy mindig el kell távolí-

tani a kiömlött vizet, olajat és más csúszós anyagot 
(takarítással, könnyen tisztítható padlóburkolat al-
kalmazásával, vagy nedvszívó anyagok használatá-
val). Használjunk fedett szállítótartályokat a folya-
dékok kiömlésének megelőzése érdekében. 

 
3. Ha az egyenetlen helyeket nem lehet azonnal meg-

szüntetni, alkalmazzunk rámpákat, feltöltéseket 
vagy rakodó peronokat.  

 
4. Legyen általános szabály, hogy semmit sem te-

szünk az átjárókba vagy folyosókra. Ez leginkább 
úgy érhető el, hogy elegendő tárolóterületet, tároló 
állványt és hulladéktárolót biztosítunk, és kijelöljük 
és felfestjük a közlekedési utakat. 

5. Segítsük elő a szállítóeszközök használatát, bele-
értve a kézikocsikat, mozgatható állványokat, tar-
goncákat és kis járműveket. A nagy kerekek elő-
nyösebbek mint a kicsik, kivéve, ha szilárd, egyen-
letes felületen rövid távra történik a szállítás. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A közlekedési utak felületét elláthatjuk erősen súr-

lódó bevonattal vagy festékkel, ami csökkenti a 
megcsúszás kockázatát, de nem befolyásolja a ko-
csik és targoncák futási ellenállását. Az ilyen felüle-
teket azonban nehezebb lehet tisztítani.  

 
— A közlekedési felületek élénk színekre történő fes-

tése megkönnyíti a csúszásveszély észlelését. A 
megfelelő világítás segíti az egyenlőtlenségek ész-
revételét.  

 
— A nem megfelelő vagy csúszós lábbeli elcsúszást 

okozhat még a jó felületeken is. Ha a csúszás koc-
kázata jelentős, lássuk el a munkásokat megfelelő 
lábbelivel. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A közlekedési utak takarítása olcsó megoldást jelent a 
lehetséges problémákra. Legyen a takarítás a napi rutin 
része! 
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3.a ábra (I) Ahol csak lehet, szüntessük meg a váratlan 
szintkülönbségeket. A nagyobb kerekek általában job-
bak, mint a kisebbek, mivel könnyebben le tudnak küz-
deni bármilyen akadályt vagy esetleges gödröt. (II) Tölt-
sük fel vagy hidaljuk át a mélyebb részeket. Ha tovább-
ra is maradnak szintkülönbségek, helyezzünk el fokoza-
tosan emelkedő fedeleket, hogy elkerüljük a megbotlást 
vagy a kerekek elakadását. 
 
 

 
 
3.c ábra A padlóburkolat lehetőség szerint hibamentes 
legyen, és ne tartalmazzon olyan akadályokat vagy 
gödröket, amelyekben meg lehet botlani. 

 
 
3.b ábra Tegyünk intézkedéseket a lejtőkön vagy a lép-
csőkön a csúszás megelőzésére. A lépcsők széleit von-
juk be nagy súrlódású anyaggal. 
 
 

 
 
3.d ábra Ha áthidalás szükséges, ügyeljünk arra, hogy a 
felület ne legyen csúszós, és lehetővé tegye a kerekek 
áthaladását. 

 

(I) 

(II) 
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4. ELLENŐRZŐ PONT 
A munkahelyen található kisebb lépcsők vagy hirtelen 
szintkülönbségek helyett építsünk be kis lejtésszögű 
rámpákat. 
 
 
MIÉRT? 
A munkahelyen található átjárókban előforduló hirte-
len szintkülönbségek gátolják a zökkenőmentes 
anyagmozgatást, és baleseteket okozhatnak. A “VI-
GYÁZZ, LÉPCSŐ!” figyelmeztető felirat mindenfelé 
történő kihelyezése helyett fektessünk le inkább rám-
pákat a veszély kiküszöbölésére. 

A csupán néhány lépcsőből álló rövid feljárók 
könnyen leküzdhető akadálynak tűnhetnek, de meg-
botlást vagy elesést okozhatnak, ami balesetekhez 
és a termékek meghibásodásához vezethet. Érde-
mes fontolóra venni rámpák használatát a lépcsők 
helyett. 

Az enyhe lejtésszögű rámpák lehetővé teszik 
kézikocsik és kerekes állványok használatát, ami 
nagymértékben megkönnyíti a munkadarabok szállí-
tását. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elcsúszások és megbotlások 
• izommegerőltetés 
• túlzott erőkifejtés 
 
 
HOGYAN? 
1. A kisebb, hirtelen szintkülönbségeket vagy csu-

pán néhány lépcsőfokból álló lépcsőfeljárókat he-
lyettesítsük kis lejtésszögű (max. 5-8 fokos) rám-
pákkal. 

 
2. Ha akadálymentesítés is szükséges, a dőlésszö-

get a kerekesszékkel való közlekedés igényeihez 
kell igazítani. 

 
3. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen megbotlást oko-

zó akadály a rámpára történő fel- vagy lehajtás 
útjában. Azt is biztosítani kell, hogy a rámpa felü-
lete megfelelő legyen, és ne legyen csúszós. 

 
4. Ha a rámpa oldaláról le lehet esni, szereljünk fel 

kerítést vagy korlátot. 
 
5. Ösztönözzük a kézikocsik és mozgatható állvá-

nyok használatát az anyagok és a félkész termé-
kek kézzel történő mozgatása helyett. A rámpák 
erre tökéletesen alkalmasak. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Kerüljük a csúszós rámpafelületeket. Ügyeljünk arra, 

hogy a rámpa felülete ne legyen nedves. 
 
— Amikor kézikocsikat vagy mozgatható állványokat 

használunk, lássuk el azokat erős fogantyúval vagy 
nyéllel a rámpán való könnyű és biztonságos közleke-
dés érdekében. 

 
— Ellenőrizzük a munkahely kialakítását és a közlekedé-

si eszközöket, hogy csökkentsük a szállítási gyakori-
ságot, különösen akkor, ha nem azonos szinten talál-
ható munkahelyek között szükséges a szállítás.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A rámpák megelőzhetik a megbotlást, és megkönnyíthetik 
a szállítási műveleteket. Kézikocsik és mozgatható állvá-
nyok használata mellett kevesebb és biztonságosabb szál-
lítási műveleteket eredményeznek. 
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4. ábra Rámpák beépítése lépcsők helyett. 
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5. ELLENŐRZŐ PONT 
Rendezzük át a munkaterületet úgy, hogy a lehető 
legkevesebb anyagmozgatásra legyen szükség. 
 
 
MIÉRT? 
A gépeket és a munkaállomásokat gyakran a termelés 
bővítésével párhuzamosan helyezik el, egyiket a másik 
után, így a jelenlegi helyzetük nem feltétlenül felel meg 
a könnyű és hatékony anyagmozgatás céljainak. Ez 
javítható az elrendezésük módosításával. 

Egy adott feladat teljesítéséhez szükséges időt 
nagymértékben csökkenthetjük az anyagmozgatás 
mérséklésével. Így a munkások kevésbé fáradnak el, 
és hatékonyabban tudnak dolgozni.  

Ez az anyagmozgatás okozta balesetek megelő-
zése szempontjából is kedvező. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• fizikai energiaigény 
• Ismétlődő megerőltetés 
• túlzott kimerültség 
• derékfájás 
• a balesetek megnövekedett aránya 
• stressz által okozott rendellenesség 
 
 
HOGYAN? 
1. Vitassuk meg a munkásokkal, hogy az anyagok 

mozgatásának gyakorisága és a megtett távolság 
csökkenthető-e a gépek és a munkaállomások el-
rendezésének módosításával. Lehet, hogy hatéko-
nyabban is meg lehetne oldani az anyagok mozga-
tását a munkaterületeken belül és azok között. 

 
2. A különböző munkaállomások sorozatait úgy ren-

dezzük el, hogy az egyes munkaállomások között 
minimálisra tudjuk csökkenteni a munkadarabok 
mozgatását. 

 
3. A különböző részlegeket a végzett munka sorrend-

jének megfelelően alakítsuk ki, úgy, hogy az egyik 
részlegből érkező munkadarabokat a következő 
úgy használhassa fel, hogy ne kelljen azokat nagy 
távolságra mozgatnia. 

 
4. Kombináljuk a műveleteket, ahol csak lehet, a mű-

veletek közötti anyagmozgatási igény csökkentése 
céljából. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Használjunk raklapokat vagy csoportosítsuk köte-

gekbe a munkadarabokat, hogy az egyik munkaál-
lomásról érkező, több darabból álló köteg könnyen 
mozgatható legyen a következő munkaállomásra 
vagy munkaterületre. 

 
— A munkaterület átrendezésekor ügyeljünk arra, hogy 

a közlekedési utak akadálymentesek legyenek. 
 
— A munkaterület elrendezése akkor produktív, ha 

rugalmasan hozzáigazítható a munkafolyamat vál-
tozásaihoz (például azért, mert változik a termék, 
vagy különböző termékek gyártása céljából). 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Megrendelő változata: 
Az anyagmozgatási igények minimalizálása a munkate-
rület jobb elrendezésével a legjobb módja az idő és az 
erőfeszítések megtakarításának, valamint a termelé-
kenység növelésének. 
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5.a ábra Biztosítsunk tároló polcokat vagy mozgatható állványokat, hogy az egyik  
munkaállomásról jövő munkadarabok közvetlenül a következőre kerüljenek. 
 
 

 
 
5.b ábra A görgők vagy szállítószalagok csökkenthetik 
azt a távolságot, amelyet az anyagoknak kézben kell 
megtenniük. A magasság olyan legyen, hogy a munkada-
rab a felsőtest meghajlítása nélkül kezelhető legyen. 
Ügyeljünk rá, hogy legyen elegendő terület a láb és a test 
számára, hogy a munkás közel kerülhessen a görgőkhöz 
vagy a szállítószalagokhoz.  

 
 

 
 
5.c ábra (I) és (II): Olyan elrendezést biztosítsunk, amely 
lehetővé teszi a munkás számára, hogy a tételeket termé-
szetes testtartásban maradva vegye le az egyik szállítósza-
lagról, és tegye át a következőre. A szállítólap és a görgők 
használata megkönnyíti az anyagmozgatást. 

(I) 

(II) 
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6. ELLENŐRZŐ PONT 
Használjunk targoncákat, kézikocsikat és más kerekes 
eszközöket vagy görgőket az anyagok mozgatásához. 
 
 
MIÉRT? 
Nagy mennyiségű anyag mozgatása nem csak sok 
erőfeszítést igényel, hanem gyakran balesetekhez is 
vezet, ami személyi sérülésekkel és anyagi kárral jár-
hat. Mindez elkerülhető „kerekek” használatával. 

Kocsik és más mozgatható eszközök használatá-
val a munkásoknak lényegesen kevesebbet kell gyalo-
golniuk. Ez nagyobb hatékonyságot és biztonságot 
jelent.  

Az anyagmozgatási útvonalon egymás után elhe-
lyezett görgők nagymértékben megkönnyítik az anya-
gok mozgatását, mert csak a görgők nyomása és hú-
zása szükséges az anyagok tényleges mozgatása 
helyett. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• túlzott erőkifejtés 
• derékfájás 
• a felső végtagok rendellenességei 
 
 
HOGYAN? 
1. Ellenőrizzük az anyagok mozgását a tároló és a 

munkaterületek, valamint a munkaállomások kö-
zött, különösen olyan esetekben, amikor az 
anyagmozgatás gyakori vagy nagy erőfeszítést 
igényel. Vegyük fontolóra kocsik vagy „kerekek” 
használatát az anyagmozgatás megkönnyítése ér-
dekében. 

 
2. Tervezzünk egyszerű, megfelelő méretű kéziko-

csikat az anyagok mozgatásához. Szereljünk ösz-
sze ilyen kocsikat a rendelkezésre álló alkatrészek 
és szakértelem felhasználásával. 

 
3. Fektessünk le görgősort, amelyen az anyagok 

könnyen eltolhatók a következő munkaállomásra. 
Egy 2 méter hosszú görgősor nagy segítséget je-
lenthet. 

 
4. Használjunk olyan raklapokat, edényeket vagy 

tartályokat, amelyek könnyen ráhelyezhetők a ké-
zikocsira, vagy eltolhatók a görgőkön. Tervezzünk 
speciális eszközöket a különböző termékekhez, 
hogy védjük a termékeket a sérülésektől, és köny-
nyen meg tudjuk számlálni és ellenőrizni őket. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A közlekedési utak mindig legyenek szabadok és 

akadálymentesek. Ez elengedhetetlen a kézikocsi-
val történő mozgáshoz. 

 
— Az anyagok a munkaállomások között szállítósza-

lagokkal, görgőkkel, gravitációs csúszdákkal, füg-
gőpályás darukkal, mozgatható csörlőkkel és más 
eszközökkel mozgathatók. Ilyen rendszereket szá-
mos módon olcsón is létrehozhatunk . 

 
— Egy hosszú, derékszögű, mozgatható keret, amely-

re görgőket helyezünk egymás után, szintén hasz-
nálható a targoncák be- és kirakodásához. 

 
— Válasszunk nagyobb átmérőjű kerekeket, különö-

sen, ha nagyobb távolságra vagy egyenetlen felüle-
teken kell az anyagokat mozgatni.  

 
— Ha lehet, gumikerekeket vagy önbeálló kerekeket 

használjunk a zaj csökkentése céljából. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Csökkentsük a munkaállomások, valamint a tároló és 
munkaterületek között megtett utak számát kerekes 
szállítóeszközök, például kézikocsik vagy görgősorok 
alkalmazásával. 
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6.a ábra (I) A nagy igénybevételre méretezett zsáktalics-
ka és a (II) kis emelési magasságú kocsi megbízható, 
biztonságos és könnyen használható eszközök. Rövid 
távolságon jól használhatók nehéz terhek mozgatására 
minimális emelés mellett. 
 
 

 
 

6.b ábra Ez a kis kocsi lehetővé teszi, hogy egy mun-
kás mozgasson nehéz fémrudakat. 

 
 

 
 

6.c ábra Ez a hordószállító eszköz 
nem csak megkönnyíti a munkát, 
hanem megakadályozza a hordók 
sérülését is. 

 
 
 

  
 
6.d ábra Passzív szállítósor nehéz motoröntvények megmun-
kálási magasságban történő mozgatására. 

 
6.e ábra A könnyen mozgatható 
szerszámkocsi lehetővé teszi szer-
számok és mérőeszközök szabályos 
tárolását és megóvását. 
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7. ELLENŐRZŐ PONT 
A szükségtelen fel- és lerakodás elkerülése érdeké-
ben használjunk mozgatható tároló állványokat. 
 
 
MIÉRT? 
Általában sok olyan tétel van, amiket más munkaál-
lomásokra vagy tárolóterületekre kell vinni. Ha ezeket 
a tételeket mozgatható állványokra tesszük, és az 
állványokat áttoljuk a következő helyre, sok felesle-
ges járkálás elkerülhető. 

A tételek mozgatható állványokon együtt történő 
mozgatása kevesebb mozgatási műveletet (például 
felrakodást és lerakodást) jelent. Ezzel csökkenthet-
jük a munkadarabok megrongálódását, a balesetek 
számát, és a munkások energiáját produktív művele-
tekre használhatjuk. 

A mozgatható állványok használata megkönnyíti 
a leltározást is, és hatékonyabbá teszi a rendcsináló 
tevékenységeket. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• Ismétlődő megerőltetés 
• fizikai energiaigény 
• a termékek károsodása 
 
 
HOGYAN? 
1. Lehetőség szerint kerekekkel és rögzíthető lá-

bakkal ellátott tároló állványokat, tartályokat, tar-
tókat stb. tervezzünk vagy szerezzünk be. Így le-
hetővé válik több tétel egyidejű mozgatása. Vá-
lasszunk olyan állványokat, amelyek esetében 
könnyű a fel- és lerakodás. 

 
2. Úgy rendezzük be a munkahelyet, hogy biztosít-

ható legyen a kerekes állványok zökkenőmentes 
mozgása a munkaállomások, valamint a tároló és 
a munkaterületek között. Szükség esetén szer-
vezzük át a közlekedési utakat. 

 
3. Amikor sok kis tételt kell mozgatni, biztosítsunk 

mindegyik számára megfelelő helyet, hogy min-
den tételt rendezetten el lehessen helyezni a 
mozgatható állványon. 

 
4. Vegyük fontolóra mozgatható állványra vagy 

kézikocsira helyezhető raklapok, tartályok, tálcák 
vagy edények használatát. 

 
5. Szereljünk fel kerekeket a meglévő állványokra 

vagy munkapadokra annak érdekében, hogy 
mozgathatók legyenek, és így elkerüljük a feles-
leges fel- és lerakodási műveleteket. 

6. Gondoljuk át, hogy hol tároljuk az állványokat hasz-
nálaton kívül, hogy ne jelentsenek akadályt vagy 
veszélyt. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ha a hatékony mozgatható állványok tervezése 

bonyolultnak tűnik, első lépésben tervezhetünk több 
tétel egyidejű mozgatására alkalmas raklapokat 
vagy tálcákat. Ennek alapján már könnyebb lesz 
olyan állványt tervezni, amely könnyen kezelhető és 
hatékony is. 

 
— Ha sok hasonló állványt használunk, szabványosít-

suk azokat! Ugyanígy, ha sok raklapot vagy tároló-
edényt használunk a munkadarabokhoz, szabvá-
nyosítsuk őket úgy, hogy könnyen rá lehessen őket 
helyezni a mozgatható állványra vagy kocsira. Még 
jobb, ha ezek a raklapok vagy tárolóedények egy-
másba rakhatók. 

 
— A kerekek vagy görgők karbantartása nagyon fon-

tos, mert ez megkönnyíti a tolást és a húzást. 
 
— Érdemes befektetni a konkrét munkadarabok szá-

mára szolgáló speciális célú mozgatható állványok 
tervezésébe, még akkor is, ha ez ráfordítást és erő-
feszítést igényel. Az ilyen állványok rendkívül nagy 
mértékben javítják a termelékenységet. Ezekre az 
állványokra sok tételt helyezhetünk könnyű anyag-
mozgatási műveletekkel, és kényelmesen elvihetjük 
őket más munkahelyekre. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A mozgatható tároló állványok ideális megoldást jelen-
tenek az anyagmozgatási műveletek és a szállítási idő 
csökkentésére. 
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7.a ábra A mozgatható ládatároló kocsi segíti a zökkenő-
mentes munkafolyamat megvalósítását olyan szerelőműhe-
lyekben, ahol minden munkahelyen sok műveletet kell vé-
gezni. 
 
 

 
 
7.c ábra Motorkerékpár kipufogódobok tárolására és moz-
gatására tervezett, speciális kerekes állvány. 

 
 
7.b ábra A beállítható polcos szerszámtargonca kevés 
helyet foglal el, de nagymértékben hozzájárul a 
gépkocsiszerelő és szerszámgépjavító munkások telje-
sítményének javításához. 
 
 

 
 
7.d ábra Lapos, kétoldalas, mozgatható állvány, valósá-
gos „helymegtakarító” szűk utakkal rendelkező kisüze-
mek számára; sikeresen alkalmazható többféle munka-
helyen. 
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8. ELLENŐRZŐ PONT 
A munkaterület közelében állítsunk fel többszintes 
polcokat vagy állványokat, hogy a lehető legkevesebb 
kézi anyagmozgatásra legyen szükség. 
 
 
MIÉRT? 
Az anyagok felvétele során időt és energiát takarít 
hatunk meg, ha az anyagokat a munkahelyek közelé-
ben, könnyen hozzáférhető módon és a megfelelő 
magasságban helyezzük el. 

A többszintes polcok és állványok lehetővé te-
szik a jobb helykihasználást, és elősegítik a rend 
fenntartását olyankor is, amikor a munkaterület köze-
lében korlátozott hely áll rendelkezésre. 

Az egyes tételek számára meghatározott helyet 
biztosító polcok és állványok kiválóak az anyagok és 
félkész termékek biztonságos tárolására, különösen 
törékeny termékek esetén; ez csökkenti a balesetek 
és a tűz veszélyét, valamint a károsodás lehetőségét. 
 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nehéz elérhetőség 
• izommegerőltetés 
• túlzott erőkifejtés 
• a termékek károsodása 
 
 
HOGYAN? 
1. Állítsunk fel többszintes, homlokoldali nyílással 

ellátott polcokat vagy állványokat a különböző té-
telek számára 

 
2. Maximálisan használjuk ki a falfelületeket több-

szintes polcok vagy állványok felszerelésével a 
munkaterület melletti falra.  

 
3.  Ahol csak lehet, kerekek felszerelésével tegyük 

az állványokat mozgathatóvá. 
 
4. Biztosítsunk külön, speciálisan kialakított helyet 

mindegyik anyag és alkatrész számára, hogy 
könnyen hozzájuk lehessen férni, és könnyű le-
gyen őket tárolni és szállítani. Használjunk cím-
kéket vagy egyéb eszközöket a konkrét helyek 
megjelölésére. Kerüljük a túl magas vagy túl ala-
csony szinteket, mert ezeket nehéz lehet elérni. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  Használjunk könnyű súlyú tartályokat és edénye-

ket a kisebb alkatrészek tárolására. Az elöl nyit-
ható tartályok és edények esetében a tárolt 
anyagok és alkatrészek könnyen láthatók és ki-
vehetők.  

— Használjunk olyan raklapokat vagy tálcákat, amelye-
ken külön hely van mindegyik konkrét tétel számára, 
a könnyű tárolás, a könnyű hozzáférés és a könnyű 
felhalmozás érdekében. 

 
— A nehéz vagy nehezen kezelhető tételeket tároljuk 

derékmagasságban vagy a következő szállítási fázis-
ra alkalmas módon; a könnyű vagy ritkábban hasz-
nált tételeket tároljuk térdmagasságban vagy vállma-
gasságban. 

 
— Ha az állvány fejmagasság feletti részét akarjuk el-

érni, használjunk állóhelyet biztosító lépcsőt, vagy ál-
lóhelyet biztosító létrát. Ne fogjuk a tételeket két kéz-
zel, amikor éppen létrára mászunk. A két kéz és láb 
számára a hárompontos érintkezést be kell tartani a 
biztonság érdekében, hogy elkerüljük a leesés koc-
kázatát. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A többszintes kerekes polcok és állványok rendben tart-
ják a dolgokat, és igen sok időt és helyet takarítanak 
meg. Ez egyszerű, de célszerű módja az anyagi kár 
csökkentésének és a balesetek elkerülésének. 
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8.a ábra Többszintes vízszintes tárolópolc fémlemezek 
vagy rétegelt falemezek számára. Ügyeljünk arra, hogy 
mindent szárazon tartsunk, különben a víz szétfolyik a 
lemezek között, és károsítja őket. 

 
 
8.b ábra Vízszintes rúdtároló állvány. Ez a szabadon álló 
egység egymagában rövid darabok tárolására használha-
tó; ha kettőt közülük egymástól bizonyos távolságra állí-
tunk fel, hosszú darabok helyezhetők rájuk. 

 

 
 
8.c ábra Függőleges állvány. Különböző profilú fém rudak 
és idomok hatékonyan tárolhatók szűk területen vagy a 
munkavégzés helyének közelében. A tálcaszerű polcok a 
kisebb tételek számára biztosítanak jó elhelyezést. 

 
 
8.d ábra A falfelület teljes kihasználására tervezett polc-
rendszer. 

 

 

8.e ábra A műhelypadló a fe-
lesleges holmik eltávolítása 
után. Minden szerszámot és 
alkatrészt a polcokon és állvá-
nyokon tárolnak. 
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9. ELLENŐRZŐ PONT 
A nehéz anyagok emeléséhez, leengedéséhez és 
mozgatásához használjunk mechanikus eszközöket. 
 
 
MIÉRT? 
A nehéz anyagok és munkadarabok kézi emelése, 
leengedése és mozgatása sok balesetet, és az 
anyagmozgatásból eredő hátfájást okoz. Az ilyen bal-
esetek és sérülések megelőzésének legjobb módja az, 
ha mechanikus eszközök használatával kiküszöböljük 
a kézi munkát. 

A nehéz tárgyak kézi emelése és mozgatása hoz-
záértést és sok időt igényel. Válasszunk olyan emelő-
eszközt, amely könnyen és gyorsan használható. 

A nehéz anyagok mozgatására szolgáló mechani-
kus eszközök bevezetése nagymértékben segíti a 
munkafolyamat szervezését. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• túlzott erőkifejtés 
• fizikai energiaigény 
• derékfájás 
 
 
HOGYAN? 
1. Telepítsünk padlóra szerelt emelőeszközöket, 

amelyekkel minimális emelés szükséges. Ilyenek 
lehetnek a portáldaruk, hidraulikus emelők, eme-
lőasztalok, a padlóról vezérelt hidraulikus futóda-
ruk, emelőkaros vagy láncos csörlők, elektromos 
csörlők és szállítószalagok. 

 
2. A felsőpályás futódaruk és felső csörlők akkor 

használhatók, ha a munkahely szerkezete ezt le-
hetővé teszi. Figyelembe kell azonban venni, hogy 
ezek a felsőpályás eszközök veszélyesek lehetnek 
a munkahelyen, és komoly baleseteket okozhat-
nak. A padlóra szerelt emelőeszközök előnyöseb-
bek, mert az anyagok kisebb mértékű emelését 
igénylik. 

 
3. Csak olyan emelőgépeket használjunk, amelyeket 

bevizsgált a gyártó vagy más illetékes szerv, és 
amelyek el vannak látva a biztonságos munkater-
helést igazoló tanúsítvánnyal. 

 
4. Ügyeljünk rá, hogy a maximális biztonságos mun-

katerhelés egyértelműen jelölve legyen, és ezt 
mindenki be is tartsa. 

5. Ügyeljünk rá, hogy szakképzett személyek rendsze-
resen ellenőrizzék és karbantartsák az emelőgépe-
ket, a láncokat, a köteleket és az egyéb emelőesz-
közöket. 

 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A nehéz tárgyak kézi emelését az utolsó lehetőség-

nek kell tekinteni, és csak akkor kell ehhez folya-
modni, amikor a mechanikus eszközök alkalmazása 
nem lehetséges. 

 
— A nehéz tárgyak emelése általában szállítással jár 

együtt. Szervezzük úgy az emelést, hogy könnyebb 
legyen a szállítás következő lépése. Erre jó példa, 
amikor mozgó emelőasztallal a feldolgozási szintre 
történik az emelés. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Használjunk mechanikus emelőeszközöket a minimálisan 
szükséges emelési magasság eléréséhez a biztonság és 
a hatékonyság érdekében. 

 



Anyagtárolás és mozgatás 
 

19 
 

 

 
 
9.a ábra A hordozható portáldaru megbízható, biztonsá-
gos és könnyű eszköz a nehéz terhek minimális emelés-
sel rövid távolságra történő mozgatására. 

 
 
9.b ábra Kézi működtetésű készülék nehéz öntvények 
megmunkálási szintre való emelésére. 

 
 

 
 
9.c ábra Kézi működtetésű, padlón elhelyezett, hidrauli-
kus daru teleszkópos gémmel. 

 
 
9.d ábra Ügyeljünk rá, hogy egyértelműen legyen jelölve a 
maximális biztonságos munkaterhelés. 
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10. ELLENŐRZŐ PONT 
Az anyagok kézi mozgatását csökkentsük szállítósza-
lagok, emelőcsigák és egyéb mechanikus szállítóesz-
közök használatával. 
 
 
MIÉRT? 
Az anyagok kézi mozgatása, beleértve a rakásolást, 
berakodást és kirakodást, nem biztosít hozzáadott 
értéket vagy nyereséget. Ha ezeket a műveleteket 
mechanikus eszközökkel kiváltjuk, a munkások az 
idejüket a termelőmunkára tudják fordítani. Ez igaz a 
nehéz és könnyű, valamint az apró tárgyakra egyaránt. 

Az ismétlődő kézi anyagmozgatási műveletek 
rossz testtartást és gyakori kényelmetlen mozgásokat 
igényelhetnek. Ez az izmokkal és izületekkel kapcsola-
tos problémákhoz vezethet, s ennek a következménye 
az alacsony termelékenység. Ha gépeket használunk 
kézi anyagmozgatás helyett, azzal nagymértékben 
mérsékelhetjük a fáradtságot és a személyi sérülések 
kockázatát. 

Az anyagok gépi szállítása jelentősen javítja a 
termelékenységet, és lehetővé teszi a munkafolyamat 
jobb szervezését. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• túlzott erőkifejtés 
• izommegerőltetés 
• Ismétlődő megerőltetés 
• fizikai energiaigény 
 
 
HOGYAN? 
1. Vizsgáljuk meg az anyagmozgatási műveleteket, 

hogy lássuk, melyek helyettesíthetők mechanikus 
eszközökkel.  

 
2. Használjunk kézi vezérlésű eszközöket, például 

hidraulikus emelőasztalokat, hidraulikus futódaru-
kat, emelőkaros vagy láncos csigákat. Ezeket 
könnyebb karbantartani, mint az elektromos esz-
közöket.  

 
3. Ha a kézi vezérlésű eszközökkel nem lehet megfe-

lelően kezelni a nehéz anyagokat, használjunk haj-
tott eszközöket, például elektromos vagy hidrauli-
kus emelőket, szállítószalagokat vagy felfüggesz-
téseket. Ezek az eszközök gyakran lehetővé teszik 
az anyagoknak a következő munkaállomásra tör-
ténő automatikus szállítását is. 

 
4. Ha a mechanikus mozgatás a gyakorlatban nem 

megoldható, használjunk gravitációs csúszdát a 
könnyű anyagok és lejtős görgős szállítószalagot a 
nehéz anyagok számára. A gravitáció ereje gon-
doskodik az anyagok mozgatásáról.  

 

5. Képezzük ki a munkásokat a mechanikus szállító-
eszközök biztonságos használatára. Arra is ügyel-
jünk, hogy legyen elegendő hely a biztonságos mű-
veletek számára.  

 
6. Ügyeljünk rá, hogy az új mechanikus eszközök 

használatával okozott veszélyeket megfelelően fel-
mérjük, és megtegyük a szükséges ellenintézkedé-
seket. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Olyan mechanikus eszközöket használjunk, amelye-

ket könnyen tudnak üzemeltetni a munkások a kü-
lönböző anyagmozgatási feladatokhoz. Ez megköny-
nyíti az eszközök használatát. 

 
— A mechanikus eszközöket úgy helyezzük el, hogy a 

mechanikus anyagmozgatás előtti vagy utáni kézi 
munka könnyű legyen, tehát a munkásnak ne kelljen 
semmilyen további emelési vagy leengedési művele-
tet végeznie az anyagokkal. 

 
— Használjunk kézikocsit vagy targoncát, amellyel az 

anyagok elszállíthatók a készletezési vagy kirakodá-
si pontra a megfelelő magasságban. Ha lehet, ve-
gyük fontolóra megfelelő méretű speciális állvány 
vagy emelvény használatát, amely a megfelelő ma-
gasságban van elhelyezve mindegyik gép közelé-
ben. A géphez szállított anyagok könnyen 
rakásolhatók az ilyen állványon vagy emelvényen.  

 
— A mérgező vagy poros anyag szállítása és mozgatá-

sa különös figyelmet igényel. Ne szállítsuk az ilyen 
anyagokat olyan területekre, ahol a munkások ét-
keznek. 

 
— Tanuljunk a hasonló gépeken már megvalósított jó 

példákból! Biztosan sok egyszerű és praktikus ötle-
tet találhatunk. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Mechanikus szállítóeszközök használata mellett a mun-
kások kapacitásait és energiáját nem a kézi anyagmoz-
gatási műveletek kötik le, így a nyereséges és biztonsá-
gosabb feladatokkal tudnak foglalkozni. 
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10.a ábra Az anyagok mechanikus eszközökkel történő 
szállítása kiküszöbölheti a kézi munkát és javíthatja a 
munkavégző magasságot és testtartást. 

 
 
10.b ábra (I) A karos emelőcsiga egyszerűen működtethe-
tő és rendkívül sokoldalú. (II) Láncos csiga önműködő 
teherfékkel. (III) Elektromos láncos csiga pillangószele-
pes vezérlőkapcsolóval a könnyű anyagok hatékony 
kezelésére. 

 
 

 
 
10.c ábra A kézi anyagmozgatás csökkentése szállítószalagok segítségével. 
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11. ELLENŐRZŐ PONT 
A nehéz terheket osszuk több kisebb és könnyebb 
csomagra, tartályra vagy tálcára. 
 
 
MIÉRT? 
A nehéz tételek mozgatása fárasztó és veszélyes. Le-
hetőség szerint osszuk fel a nehéz terheket kisebb 
tárgyakra. Ha mindkét karra a teher fele jut, ez jó 
egyensúlyt biztosít, és lehetővé teszi a munkás számá-
ra, hogy tovább dolgozzon elfáradás nélkül. Az egyol-
dalas terhelés sérülést okoz, és hátfájáshoz, vállfájás-
hoz és nyakfájáshoz vezet. 

A könnyű csomagok mozgatása kevésbé fárasztó, 
mint a nehéz súlyok mozgatása. A munkás termelé-
kenysége javul, ha kisebb csomagokban mozgatja az 
anyagokat. 

A hátfájás kockázata is nagymértékben csökken, 
ha nehéz csomagok helyett könnyebb súlyokat mozga-
tunk. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• túlzott erőkifejtés 
• derékfájás 
 
 
HOGYAN? 
1. Vizsgáljuk meg az összes kézzel mozgatott vagy 

emelt súlyt, és állapítsuk meg, hogy van-e lehető-
ség ezek kisebb tételekre történő felosztására. 

 
2. Osszuk fel a nehéz terheket kisebb csomagokra, 

és tegyük azokat tárolóedényekbe vagy tálcákra, 
figyelembe véve azt a maximális súlyt, ami a mun-
kás számára még kényelmes. Sokkal jobb például 
két 10 kg-os csomag, mint egy 20 kg-os. 

 
3. Amikor a terheket kisebb csomagokra osztjuk, ez 

több mozgást és több járkálást jelenthet ugyanazon 
mennyiség mozgatásához. Ügyeljünk ezért arra, 
hogy a csomagok ne legyenek túl kicsik, és hogy a 
kisebb csomagok mozgatására vagy szállítására 
hatékony eszközöket használjunk. 

 
4. Használjunk kocsikat, targoncákat és mozgatható 

állványokat arra, hogy egyszerre több csomagot 
szállítsunk. Ez összhangban van a nehéz csoma-
gok kisebbekre való felosztásának gondolatával, 
mivel a kocsikkal stb. szállított összmennyiség álta-
lánosságban nem csökken, de a be- és kirakodás 
könnyebb és gyorsabb. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Szervezzük meg a szállítóeszközök használatát 

úgy, hogy a munkásokkal közösen vizsgáljuk meg 
a helyzetet, és ahol lehet, elkerüljük a kézi anyag-
mozgatást. 

 
— Ügyeljünk arra, hogy a csomagokon jó fogás le-

gyen, és a súly a szállítás közben a derék közelé-
ben legyen tartható.  

 
— A kisebb tárgyak lehetővé teszik a munkahely jobb 

szervezését az anyagáramlás és a tárolás tekinte-
tében. Csökkentik továbbá az elesésből vagy fel-
bukásból eredő baleseteket is. 

 
— Ügyeljünk rá, hogy a közlekedési utak egyenlete-

sek legyenek, ne legyenek csúszósak, és ne le-
gyen rajtuk semmilyen akadály.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A könnyebb súly biztonságosabb súly. Osszuk fel a 
nehéz terheket könnyebb súlyú csomagokra a bizton-
ság és a munkavégzési hatékonyság javítása érdeké-
ben. 
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11.a ábra Ahol lehet, osszuk fel a nehéz csomagokat 
könnyebb és kisebb csomagokra. 
 
 

 
 
11.c ábra A járomfa vagy hasonló eszköz hasz-
nos lehet két külön teher nem túl nagy távolságra 
való mozgatásához, mivel megtartja az egyen-
súlyt, és minimálisra csökkenti az emelési vagy 
leengedési munkát. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11.b ábra Ahol csak lehet, osszuk fel a 
nehéz tételeket kisebb tárgyakra. 
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12. ELLENŐRZŐ PONT 
Minden csomagot és tartályt lássunk el fogantyúval, 
nyéllel vagy jó fogásponttal. 
 
 
MIÉRT? 
A terhek mozgatása sokkal könnyebb és gyorsabb, ha 
könnyen és jól megfoghatók. 

Jó fogantyúval kisebb az esély arra, hogy leejtjük 
a terhet, és ezzel károsítjuk az anyagot. 

A jó fogantyú biztosítja a jó kilátást is előre. A jó 
nyél csökkenti a kimerültséget is, mert kevésbé hajlik 
meg a test, és kisebb izommunka szükséges a teher 
megtartásához. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• a kéz/kar sérülése 
• a felső végtagok rendellenességei 
 
 
HOGYAN? 
1. A dobozokon, tálcákon és tárolóedényeken vág-

junk ki fogantyúkat, hogy kézzel kényelmesen meg 
lehessen azokat fogni.  

 
2. Olyan csomagokat használjunk, amelyeken van 

nyél vagy jó fogáspont. 
 
3. Kérjük meg a szállítókat és az alvállalkozókat, 

hogy az árukat fogantyúval vagy nyéllel ellátott do-
bozokban vagy tartályokban szállítsák. 

 
4. Úgy helyezzük el a fogantyúkat, hogy a súly a test 

előtt tartva legyen mozgatható. 
 
5. Amikor a nehéz terhet fogantyúnál vagy nyélnél 

fogva visszük, úgy helyezzük el, hogy a teher súly-
pontja a szállítómunkás testéhez közel legyen. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Legyen általános szabály, hogy fogantyúval vagy 

nyéllel ellátott dobozokat, tálcákat vagy tárolóedé-
nyeket rendelünk. 

 
— Figyeljünk rá, hogy a fogantyút olyan szögben 

tartsuk, hogy a doboz vagy a tartály kényelmes, 
egyenes helyzetben tartott csuklóval legyen szállít-
ható. 

— A csomagolást úgy kell megtervezni, hogy egysze-
rűsítse a kézi anyagmozgatást (például kis súlyú 
csomagokban), és a csomagoláson legyen fogantyú 
vagy jó fogáspont. A csomag felülete soha ne le-
gyen csúszós. 

 
— Gondoljunk arra is, hogy az anyagmozgató munkás 

viselhet védőkesztyűt. A fogantyúk vagy nyelek 
kesztyűs kézzel is jól megfoghatók legyenek. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A dobozok és a tárolóedények fogantyúkkal történő ellá-
tása nagyon egyszerű eszköz az anyagmozgatás javítá-
sára. 
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12.a ábra A fogáspontokat úgy kell kivágni, hogy behajlított ujjakkal lehessen megfogni a 
tárolóedényt. Ez nagymértékben csökkenti a tárolóedény megtartásához szükséges erőt. 

 
 

 
 

12.b ábra A kivágott fogáspontok nagyon hasznosak. Úgy helyezzük el őket, hogy a doboz 
vagy a tárolóedény a test előtt legyen szállítható. 
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13. ELLENŐRZŐ PONT 
Az anyagokat vízszintesen mozgassuk, azonos mun-
kamagasságban. 
 
 
MIÉRT? 
A tolás és a húzás kevésbé fárasztó és biztonságosabb 
is, mint az anyagok emelése és leengedése, különösen 
a nehéz tárgyak esetében. 

A nehéz anyagok vízszintes mozgatása hatéko-
nyabb, és lehetővé teszi a munkavégzés jobb irányítá-
sát, mert a munka kevesebb erőt igényel és a munkás-
nak nem kell a testsúlyát mozdítania. 

Az emelés helyett a megfelelő magasságban törté-
nő tolás és húzás segít megelőzni a hátsérüléseket. 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• Ismétlődő megerőltetés 
• izommegerőltetés 
• derékfájás 
 
 
HOGYAN? 
1. Amikor anyagokat mozgatunk egyik munkaállomás-

ról a másikra, tegyük ezt a munkavégző magasság-
ban. Például a mozgatás azonos szintű munkafelü-
letek között történjen . 

 
2. Ha nagy tárgyakat helyezünk a padlóra, használ-

junk járomfát, zsákot, kézi kocsit, vagy alacsony 
szintű raklaphúzó kocsit az emelés minimálisra tör-
ténő csökkentése céljából. 

 
3. Olyan szállítórendszereket használjunk, amelyekkel 

az anyag a magasság módosítása nélkül mozgat-
ható. Ilyen lehet a passzív szállítószalag (azonos 
szinten elhelyezett görgőkkel), a mozgatható mun-
kaállomás vagy kerekeskocsi, amely a munkaasz-
talokkal azonos magasságban van, vagy az azonos 
magasságban mozgatható anyagok felfüggesztése. 

 
4. A jármű magassága feleljen meg a rakodási terület 

magasságának, hogy a berakodás és a kirakodás 
minimális magassági eltérés mellett legyen végez-
hető.  

 
5. Ügyeljünk arra, hogy legyen elegendő hely az ada-

goló és az ürítő testhelyzethez a gép mellett, és a 
nehéz és ismételten kézbevett terhek csúsztatása 
vagy gördítése könnyen végezhető legyen. Ne fe-
ledkezzünk meg arról sem, hogy az egyenletes és 
csúszásmentes padlófelület is fontos a hatékony és 
biztonságos munkavégzéshez. 

6. Használjunk egyszerű emelőeszközöket és moz-
gatható emelőasztalokat a tehernek az adagolási 
szintre vagy a munkapad szintjére való továbbítá-
sához. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Kerüljük a nehéz anyagok mozgatását szűk térben, 

mivel ez korlátozza az anyagmozgatás hatékony-
ságát, rossz testtartást okozhat, és így balesetek-
hez vezethet. 

 
— A tolás vagy a húzás hatékonyabb, ha a testhez 

viszonyítva előre és hátra történik, nem pedig oldal-
irányban. 

 
— Nehéz munkadaraboknak a munkaállomások kö-

zött történő mozgatásakor tartsuk a tárgyakat mun-
kavégző magasságban, hogy ne legyen szükség 
emelő vagy leengedő műveletekre. 

 
— Használjunk állványokat vagy emelvényeket az 

anyagok elhelyezésére, hogy csökkentsük a ma-
gassági eltéréseket az anyagok mozgatása köz-
ben. 

 
— Az adott munkadarabokhoz igazított speciális 

anyagmozgatási eszközöket alakítsunk ki, amelyek 
lehetővé teszik a teher emelésének minimálisra 
csökkentését. Ilyenek lehetnek a hengerszállító ké-
zikocsik, a hordószállító kocsik vagy a mozgatható 
felfüggesztések nehéz tárgyakhoz. 

 
— Használjunk mechanikus emelőeszközöket, ame-

lyekkel beállítható a magasság kézi anyagmozga-
tásnál, például emelőtargoncákat vagy állítható 
szállítószalagokat. 

 
— Szüntessük meg a munkafelületek szintkülönbsé-

geit. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az anyagokat azonos munkamagasságban mozgassuk. 
Használjunk mechanikus eszközöket az anyagok mun-
kamagasságba történő emeléséhez vagy leengedésé-
hez. 
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13.a ábra Szüntessük meg a munkafelületek közötti szintkülönbségeket. 
 
 

 
 

13.b ábra (I) és (II) Az emelési és a leengedési műveleteket csökkentsük a minimumra. 
 
 

 
 
13.c ábra A nehéz anyagokat toljuk és húz-
zuk, ahelyett, hogy emelnénk és leenged-
nénk. 

 
 
13.d ábra Az anyagokat azonos magasságú felületeken 
mozgassuk. 

Előtte Utána 

(I) (II) 



Ergonómiai ellenőrző pontok 
 

28 
 

 

14. ELLENŐRZŐ PONT 
Küszöböljük ki azokat a feladatokat, amelyek a test 
hajlítását vagy elfordítását igénylik az anyagok mozga-
tása közben. 
 
 
MIÉRT? 
A test hajlítása vagy elfordítása instabil mozdulat. A 
munkás több időt tölt el a feladattal, és jobban kifárad, 
mintha ugyanennyi munkát a testének hajlítása vagy 
elfordítása nélkül végezne el. 

A test hajlítása és elfordítása a hátsérülések, va-
lamint a nyak- és vállproblémák egyik fő forrása.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• derékfájás 
• elcsúszások és megbotlások 
• nehéz elérhetőség 
 
 
HOGYAN? 
1. Változtassuk meg az anyagok vagy félkész termé-

kek helyzetét úgy, hogy a kézi anyagmozgatás a 
munkás előtt történjen, a test hajlítása nélkül. 

 
2. Az anyagmozgatásra használt munkavégzési teret 

bővítsük úgy, hogy a munkás stabil lábtartást ve-
hessen fel a testének hajlítása vagy elfordítása 
nélkül. 

 
3. Használjunk mechanikus eszközöket a munkada-

raboknak a munkás elé szállítása céljából. A mun-
kásnak képesnek kell lennie arra, hogy elvegye a 
munkadarabot, majd a helyére tegye a késztermé-
ket anélkül, hogy kényelmetlen testtartást kellene 
felvennie. 

 
4. Változtassuk meg a munkavégző magasságot (pl. 

a munkaasztal vagy az adagolási pont magassá-
gának a változtatásával) úgy, hogy a munkás a 
testének hajlítása nélkül is tudjon dolgozni. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  Lehetőség szerint kerüljük a nehéz tárgyak kézi 

mozgatását és szállítását. Nehéz tárgyak mozga-
tása közben különösen ártalmas a test hajlítása 
vagy elfordítása. 

— Az álló munkások néha azért hajlítják meg a testü-
ket, mert elegendő térd- vagy lábhely hiányában 
nem tudnak elég közel kerülni a munkadarabhoz. A 
munkásoknak legyen elég helyük a térdük és a láb-
fejük számára. 

 
— Kerüljük az anyagmozgatás más feladatokkal történő 

egyidejű végrehajtását, mert gyakran ez az oka an-
nak, hogy a munkás előrehajol vagy elfordul. Úgy 
szervezzük át a munkát, hogy az anyagmozgatási 
feladat legyen az egyetlen feladat, amit a munkás 
abban az időpontban éppen végez. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A nehéz teher mozgatása közben történő hajolásból 
vagy elfordulásból eredő hátsérülés igen sokba kerülhet, 
mivel hosszú időre kieshet a munkából egy produktív, 
szakképzett munkaerő. 
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14.a ábra (I) és (II) Minimalizáljuk a távolságot a munkás és a munkadarab között. 
 
 

 
 
14.b ábra Állítható magasságú „ollós emelő”. 
 

(I) (II) 
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15. ELLENŐRZŐ PONT 
Az anyagok kézzel történő mozgatása során a tárgyakat 
tartsuk a testhez közel. 
 
 
MIÉRT? 
A tárgynak a testhez közel tartott helyzetben történő 
mozgatása minimálisra csökkenti az előrehajló mozdu-
latokat, és ezzel csökkenti a hátsérülések, a nyakfájás 
és a vállfájás kockázatát. 

Ha a tárgyakat a testhez közel tartjuk, könnyebb 
őket vinni, és jobban látunk előre. Ez növeli a hatékony-
ságot és csökkenti a baleseteket. 

A test hajlítása vagy elfordítása instabil mozdulat. 
A munkás több időt tölt el a feladattal, és jobban kifárad, 
mintha ugyanennyi munkát a testének hajlítása vagy 
elfordítása nélkül végezne el. 

A test hajlítása és elfordítása a hátsérülések, va-
lamint a nyak- és vállproblémák egyik fő forrása.  

 
 

KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• derékfájás 
• a termékek károsodása 
• elcsúszások és megbotlások 
 
 
HOGYAN? 
1. Biztosítsunk fogókat, nyeleket és jó fogáspontokat a 

teher mozgatásához. Kerüljünk a teherhez minél 
közelebb, és szorítsuk erősen a testünkhöz. Bizton-
ságos és stabil lábtartást vegyünk fel. 

 
2. Ha egy nehéz tárgy kézzel történő emelése elkerül-

hetetlen, próbáljuk meg megosztani a terhet úgy, 
hogy két vagy több munkással vitetjük el. 

 
3. Ha nehéz teher emelése vagy leengedése válik 

szükségessé, ezt lassan, a test előtt tegyük. A lá-
bak (és nem a hát) izomerejét kell használni, a há-
tat pedig egyenesen kell tartani. 

 
4. Szállítás közben a terhet tartsuk a derék közelében. 

Gyakran hasznos a megfelelő kötény viselete, mivel 
ez csökkenti a teher egyenetlen vagy éles szélei 
okozta sérülések kockázatát. 

5. Úgy szervezzük az anyagmozgatást, hogy az a 
mozgatott tárgyak minimális emelésével vagy leen-
gedésével járjon. A munkafelületről felvett anyago-
kat például azonos magasságú másik munkafelület-
re helyezzük át, vagy az anyagok padlóra helyezé-
se helyett alkalmazzunk megfelelő magasságú áll-
ványokat vagy emelvényeket. 

 
6. Amikor a teher nehéz, vizsgáljuk meg, hogy fel 

lehet-e osztani kisebb súlyú tételekre. Ha ez nem 
lehetséges, kérjünk meg két vagy több munkást, 
hogy együtt mozgassák a terhet, vagy használjanak 
szállítóeszközöket. 

 
7. Változtassuk meg a munkavégző magasságot (pl. a 

munkaasztal vagy az adagolási pont magasságá-
nak a változtatásával) úgy, hogy a munkás a testé-
nek hajlítása nélkül is tudjon dolgozni. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Amennyiben a teher súlya nem nagy, a kisebb tár-

gyak raklapon, tálcán vagy tárolóedényben történő 
szállítása csökkentheti az anyagmozgatási utak 
számát. Ahol lehet, használjunk kézikocsit és 
egyéb mozgatható eszközt. 

 
— Vegyük figyelembe a különböző munkások közötti 

fizikai különbségeket. Ügyeljünk arra, hogy a teher 
súlya és a mozgatás gyakorisága ne legyen túlzott 
mértékű az adott munkások számára.  

 
— Az álló munkások néha azért hajlítják meg a testü-

ket, mert elegendő térd- vagy lábhely hiányában 
nem tudnak elég közel kerülni a munkadarabhoz. A 
munkásoknak legyen elég helyük a térdük és a láb-
fejük számára. 

 
— Előfordulhat, hogy a munkás szívesebben viszi a 

terhet a vállán, a fején vagy a hátán, a csomag mé-
retétől és súlyától, vagy a helyi szokásoktól függő-
en. Próbáljunk alternatív megoldásokat találni az 
anyagmozgatásra, például könnyen hordozható tá-
rolóedények vagy hátizsákok használatával. 

 
— Biztosítsunk megfelelő munkaruhát, ha gyakran van 

szükség anyagmozgatási feladatok ellátására. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ha a tárgyak kézi mozgatása elkerülhetetlen, a testhez 
közel emeljük fel, és így mozgassuk őket! Ez csökkenti 
a kimerültséget és a sérülések kockázatát. 
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15.a ábra A nehéz teher kézi emelését és leengedését a test előtt végezzük, egyenesen 
tartott háttal és stabil lábfejtartással, a lábszár erejét felhasználva. 
 
 

 
 
15.b ábra A nehéz és hosszú tárgy a lábszár erejének felhasználásával emel-
hető úgy, hogy a tárgyat a lehető legközelebb tartjuk a testhez. 

15.c ábra A konkrét tárgynak meg-
felelő fogantyúk alkalmazása sokat 
segíthet. 

 
 

 

15.d ábra Nehéz teher felemelése emelvényről a test előtt, 
a lábszár erejét felhasználva. Az emelvényről való feleme-
lés jobb, mint a padlóról való felemelés. 
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16. ELLENŐRZŐ PONT 
A nehéz terhek emelését váltogassuk fizikailag köny-
nyebb feladatokkal, hogy elkerüljük a sérüléseket és a 
kimerültséget, és növeljük a hatékonyságot. 
 
 
MIÉRT? 
A nehéz terhek kézi emelése fárasztó, és ez a hátsérü-
lések egyik fő oka. Ha nem váltható ki kerekes eszköz 
vagy mechanikus szállítóeszköz használatával, akkor 
az a legjobb, ha könnyebb feladatokkal kombináljuk. A 
lényeg az, hogy a kellemetlenül nehéz feladatok ne 
csak néhány munkásra háruljanak. 

A nehéz emelési feladatok könnyebb feladatokkal 
való kombinálása csökkenti a kimerültséget, valamint a 
hátsérülések kockázatát. Ez elősegíti a munkás általá-
nos termelékenységének javítását.  

Ha a munkásokat többféle feladat ellátására is be-
tanítjuk, sokkal könnyebb helyettest találni, amikor 
valamelyik munkás betegség vagy szabadság miatt 
hiányzik. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• derékfájás 
• Ismétlődő megerőltetés 
 
 
HOGYAN? 
1. Szervezzük át a feladatokat úgy, hogy a nehéz 

emelési munkákat ellátó munkások könnyebb fel-
adatokat is kapjanak. 

 
2. Vezessük be a feladatok rotálását és a csoport-

munkát, hogy a kimerítő feladatok ne csak néhány 
kiválasztott munkásra háruljanak. Ez könnyen 
megoldható több tagból álló csoport kialakításával. 

 
3. Hasonlóan nehéz feladatok esetén vegyük fontoló-

ra a feladatok olyan kiosztását, hogy a kimerítő 
feladatokat a csoport tagjai rotációs alapon meg-
osztva végezzék. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  Fizikailag megterhelő feladatok, például nehéz 

tárgyak emelése esetén gyakori szünetekre van 
szükség. Hagyjunk elegendő szünetet a fáradtság 
kipihenésére a jobb termelékenység érdekében. 
Ha a munkarendbe sok szünetet kell beiktatni, ak-
kor lehet, hogy tanácsos lenne a nehéz feladato-
kat könnyebb feladatokkal kombinálni. 

—  A váltakozó feladatok gyakran kevésbé fárasztóak, 
és így javítják a munkás motivációját és termelé-
kenységét. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Kerüljük az állandóan ismétlődő nehéz emelési munkát. 
Kombináljuk a nehéz emelési feladatokat könnyebb fel-
adatokkal a kimerültség csökkentése és a hatékonyság 
növelése érdekében. 
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16. ábra (I) Kombináljuk a nehéz fizikai munkát könnyebb feladatokkal. (II) Ez csökkenti a kimerültséget, és javítja a 
hatékonyságot. 
 

(I) 

(II) 
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17. ELLENŐRZŐ PONT 
Gondoskodjunk megfelelő helyekre kihelyezett hulla-
déktárolókról. 
 
 
MIÉRT? 
A hulladék, az ócskafém és a padlóra kiömlött folyadék 
nem csak anyagveszteséget okoz és gátolja a zökke-
nőmentes termelési folyamatot, hanem komoly baleseti 
forrás is. 

A megfelelő rendteremtés is nehéz feladat a meg-
felelő helyeken biztosított hulladéktárolók nélkül. 

A megfelelő helyekre kitett, könnyen kiüríthető 
hulladéktárolók helyet szabadítanak fel, és csökkentik 
a takarítási költségeket. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• derékfájás 
• anyag kiömlése 
• elcsúszások és megbotlások 
• a kéz/kar sérülése 
• a lábszár/lábfej sérülései 
 
 
HOGYAN? 
1. Szerezzünk be vagy alakítsunk ki a hulladékok 

minden egyes típusának megfelelő hulladéktároló-
kat: nyitott doboz stílusú vagy henger alakú tartá-
lyok vagy edények az ócskavas és a szemét szá-
mára (a hulladék típusának megfelelően elég na-
gyok legyenek); zárt tartályok a folyadékok számá-
ra, és megfelelő állványok vagy emelvények a 
hosszabb és nagyobb hulladékok számára (pél-
dául fadarabok, fémrudak stb.). 

 
2. Szereljünk kerekeket a hulladéktárolók alá, hogy a 

hulladék gyakran és könnyen kitolható legyen az 
ürítési helyre.  

 
3. Ha olaj vagy más folyadék szivárog a gépekből 

vagy a szállítórendszerekből, szereljünk alájuk ki-
vehető tálcákat. 

 
4. Konzultáljunk a munkásokkal, hogy mi lenne a 

legjobb mód a hulladéktárolók bizonyos időközön-
ként történő ürítésére. Bízzunk meg egy kiválasz-
tott személyt a hulladéktároló ürítésével, vagy a 
csoport tagjai rotációs alapon végezzék ezt a fel-
adatot. A lényeg az, hogy a hulladék ürítése a 
munkafolyamat állandó részévé váljon. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Az egyes munkaterületekre kihelyezett egyszerű fém 

vagy műanyag tartályok elősegíthetik a megfelelő 
rend fenntartását. 

 
— A porszívó jó eszköz a kisebb, száraz részecskék 

időnkénti összegyűjtésére. A nedves hulladék ösz-
szegyűjtéséhez különleges porszívó szükséges (for-
duljunk a helyi forgalmazóhoz). 

 
— A nehéz hulladék hatékonyabban kezelhető, ha a 

tartály megfelelő magasságban nyitható, például az 
oldalán, derékmagasságban.  

 
— A tartályokban tárolt selejtanyag viszonylag tiszta 

marad, kevésbé romlik, és szükség esetén könnyen 
megtalálható. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A jól szervezett hulladéktárolás elengedhetetlen a megfe-
lelő rendteremtés megvalósításához. Az így tárolt hulla-
dék újra hasznosítható. 
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17. ábra Biztosítsunk megfelelő helyekre kitett, könnyen üríthető hulladéktárolókat. 
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Kéziszerszámok 
 



Ergonómiai ellenőrző pontok 
 

38 
 

 

18. ELLENŐRZŐ PONT 
Válasszunk a konkrét feladat követelményeihez terve-
zett szerszámokat. 
 
 
MIÉRT? 
A konkrét feladat követelményeihez tervezett célszer-
számok nagymértékben javítják a termelékenységet. Az 
ilyen szerszámok megkönnyítik, és ezért sokkal bizton-
ságosabbá teszik a műveletet.  

A célszerszámok általában olcsón beszerezhetők 
vagy előállíthatók. Mivel használatuk eredményeképpen 
nő a termelékenység, az előnyök messze meghaladják 
a felmerült költségeket.  

Egyes célszerszámok használata során az ujjak és 
a kéz kis izmait gyakran használjuk. Ha túl nagy erő 
szükséges, ezek az izmok nagyon könnyen elfáradnak. 
Mivel a finom mozgások elengedhetetlenek bizonyos 
célszerszámok használata során, még az enyhe izomfá-
radtság is csökkenti a teljesítményt.  

Szerszámhasználat közben a túl nagy erőt vagy 
merev testtartást igénylő műveletek a nyak, a kar, és a 
csukló rendellenességeihez vezethetnek.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
• a kéz/ujj sérülése 
• szakadás, repedés 
• a kéz/kar rezgése 
 
 
HOGYAN? 
1. Használjuk a célszerszámokat pontosan a megfele-

lő munkára, mert így érhetjük el a legjobb minősé-
get a legkisebb erőfeszítéssel. Pontosan a megfele-
lő típusú, méretű, súlyú és erejű csavarhúzókat, ké-
seket, kalapácsokat, fűrészeket, fogókat és egyéb 
kéziszerszámokat használjuk. 

 
2. Ha a feladat gyakori és nagy erőfeszítést igényel, 

használjunk motoros szerszámokat. Különféle típu-
sok kaphatók. A motoros szerszámok nem csak ha-
tékonyak, hanem olyan feladatokat is el tudnak vé-
gezni, amelyeket kézzel nem lehet. Így a munkások 
sem fáradnak el olyan hamar. 

 
3. A használaton kívüli szerszámokat tároljuk a kijelölt 

helyükön, és gondoskodjunk a rendszeres karban-
tartásukról. 

 
4. Kerüljük az olyan szerszámokat, amelyek az ujjak-

tól túl nagy erőkifejtést igényelnek. Az ujjak mozga-
tására szolgáló izmok számára különösen kedve-
zőtlen a nagy erőkifejtés.  

 

Indítógombok helyett például használjunk inkább 
indítószalagokat, mivel az ujjak együtt erősebbek, 
mint külön-külön. 
 

5. Tanítsuk be a munkásokat a szerszámok megfelelő 
használatára. Szoktassuk őket arra, hogy kérjék a 
javítást vagy a cserét, ha a szerszámok megsérül-
tek vagy elkoptak.  

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A szerszámköltségnek három komponense van: 

beszerzési (vagy gyártási), karbantartási és hasz-
nálati költség. A legtöbb kéziszerszám költsége 
nem éri el a munkás óradíjának költségét. Még a 
motoros kéziszerszám ára is általában a munkás 
óradíjának alig 20-50-szerese. A szerszámokat vi-
szont hosszú éveken át használjuk. Egy motoros 
csavarhúzó például a munkás óradíjának 50-
szeresébe is kerülhet, de 5 éven keresztül évi 1000 
órában használható.  

 
— A nem motoros szerszámok évente 0-5 órányi kar-

bantartást igényelnek, a motoros szerszámok pedig 
évi 10-100 órányi karbantartást; így akár 50 órás 
karbantartás mellett is az egy órára eső költség a 
munkás óradíjának csak töredéke (mondjuk 
egyharmincada). 

 
— Még egy viszonylag drága szerszám is (például egy 

motoros csavarhúzó) a karbantartási költségekkel 
és a használati díjakkal együtt a munkás órabér-
ének csak 3%-ába kerül. Hasonlítsuk ezt össze a 
termelékenység növekedésével, és vegyük figye-
lembe a jobb minőségű termelést és a munkások 
kisebb megerőltetését is. 

 
— Az ollók, fogók, csipeszek stb. nyitása rugóval tör-

ténjen (ne izomerővel). 
 
— Amikor toló vagy húzó mozgás szükséges, nyom-

junk vagy toljunk a váll alatt és a csípő felett; az iz-
mok ebben a tartományban a legerősebbek. Amikor 
késsel vágunk, tartsuk lefelé a kés élét; a távolodó 
mozgással végzett vágás kétszer olyan erős, mint-
ha magunk felé húznánk a kést.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A célszerszámok igen kiváló befektetést jelentenek. 
Olcsók, és nagymértékben javítják a termelékenységet 
és a biztonságot. 
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18.a ábra A különféle konkrét célokra készített 
szerszámok hasznosabbak lehetnek, mint az 
általános szerszámok. 

 
 
18.b ábra Hüvelykujjal működtetett és ujjakkal lenyomható szalaggal 
működtetett pneumatikus szerszámok. (I) A hüvelykujjal való működ-
tetés túl nagy erő kifejtéséhez vezet. (II) Az ujjal lenyomható szalagos 
vezérlés lehetővé teszi, hogy az ujjak között elosszuk a terhelést, és a 
hüvelykujj vezérelje a szerszámot. 

 
 
 
 
 
 

  
 
18.c ábra (I) és (II) A gépi szerszámok stabil nyele csökkenti az üzemeltetéshez szükséges erőt. 
 

(I) (II) 

(I) (II) 
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19. ELLENŐRZŐ PONT 
Gondoskodjunk biztonságos gépi szerszámokról, és 
arról is, hogy mindenki használja a védőberendezése-
ket. 
 
 
MIÉRT? 
A gépi szerszámok hatékonyak, de általában veszélye-
sebbek, mint a nem gépi szerszámok; minél nagyobb 
az energia, annál nagyobb a veszély. Mindazonáltal 
kaphatók biztonságos gépi szerszámok. Nincs szükség 
arra, hogy nem biztonságos szerszámokat használjunk. 

A biztonságos szerszámok termelékenyebbek, mi-
vel gyorsabban és pontosabban működnek, mint a nem 
gépi szerszámok. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• amputálás 
• a kéz/ujj sérülése 
• túlzott erőkifejtés 
• a felső végtagok rendellenességei 
 
 
HOGYAN? 
1. Csak a biztonsági specifikációk megvizsgálása 

után rendeljünk gépi szerszámokat. Három fontos 
szempont van: védelem az erőátviteltől és a meg-
munkálási pontoktól; a vezérlőelemek véletlen be-
kapcsolódása elleni védelem, és könnyű üzemelte-
tés biztonságos fogókkal. 

 
2. Olyan szerszámokat szerezzünk be, amelyeket 

ellensúllyal történő használatra terveztek, ha rögzí-
tett munkaállomáson kell őket használni. 

 
3. Hasonlítsuk össze a megvásárolni kívánt gépi 

szerszámokhoz biztosított védőeszközöket a más-
fajta vagy hasonló szerszámok védőeszközeivel. 
Nem csak a forgalmazók, hanem a munkatársaink 
is segíthetnek. 

 
4. Vizsgáljuk meg, hogy a védőeszközök elegendők-e 

a munkások védelmére, és használják-e azokat. 
 
5. A védőeszközök nem zavarhatják a munkát, külön-

ben a munkások leveszik őket. 
 
6. Vizsgáljuk meg, hogy többféle módszert alkalmaz-

nak-e a vezérlőelemek véletlen bekapcsolódásának 
megakadályozására. Például: a vezérlőelemek nem 
állhatnak ki a készülék felületéről; elegendő hely 
legyen a vezérlőelemek között; a vezérlőelemek le-
gyenek süllyesztettek vagy fedettek; a vezérlőele-
mek a minimális erőnél nagyobb erővel legyenek 
aktiválhatók; az áramkapcsolókhoz legyen retesze-
lés, kulcs, vagy egy vezérlőelem. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A munkaeszközöket a vállalatoknak, és nem a 

munkásoknak kell beszerezniük és karbantartaniuk. 
A munkások általában nem rendelkeznek elegendő 
műszaki ismeretekkel ahhoz, hogy megállapítsák, 
melyik a legjobb szerszám, és esetleg nem is tudják 
megfizetni az ilyen szerszámokat. 

 
— Vizsgáljuk meg a teljes folyamatot: a szerszám 

elővétele, beindítása, egyik művelet végrehajtása a 
másik után, majd a félretétel. Győződjünk meg ar-
ról, hogy a munkás az egész folyamat során bizton-
ságban van. 

 
— A védőeszközöknek két osztálya van (a) a beren-

dezésekre szerelt védőeszközök, és (b) a szemé-
lyes védőeszközök (ún. személyi védőfelszerelés). 
Ne feledkezzünk meg a személyes védőeszközök-
ről. Ezek mindig álljanak rendelkezésre (kesztyűk, 
kötények, védőpajzsok stb.). 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A biztonságban lévő személy a termelékeny személy. A 
biztonságos szerszám a termelékeny szerszám. 
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19.a ábra Példa az elég hosszú indítószerkezettel rendel-
kező szerszámra, amely jó fogást is biztosít. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
19.b ábra A gépi szerszámokkal való munka veszélyes 
lehet. Ezért a modern láncfűrészeken például különféle 
biztonsági eszközöket alkalmaznak. Az alábbi biztonsági 
eszközök nélkül a láncfűrészek használata tilos. 
 
a. külön fogók mindkét kéz számára, kesztyűs kézre 
b. egy főkapcsoló (a fojtószelepen jobb kézzel érhető 

el) 
c. fojtószelepes lezáró vezérlőelem (megakadályozza, 

hogy a láncfűrész véletlenül beinduljon) 
d. a hátsó fogantyú védelme (a jobb kéz védelmére, és 

antivibrációs rendszer, amely a motorblokk és a fo-
gók között gumi ütéselnyelőkből áll (megakadályoz-
za a rezgés által a kézen okozott egészségkárosítást) 

e. láncfék (kézzel aktiválható az elülső kézvédővel vagy 
nem kézi mechanizmussal visszarúgás esetén) 

g. láncfogó (megfogja a fűrész láncát, ha eltörik) 
h. hegyes ütköző (lehetővé teszi, hogy a fűrész súlya 

biztonságosan rátámaszkodjon. 
i. elülső védelem (a bal kéznek a lánctól való védelmé-

re) 
j. láncvédelem (a láncfűrész szállítása közben véd a 

sérüléstől) 
 
Személyi védőfelszerelés is szükséges (lásd a 100-105. 
ellenőrzési pontokat). 
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20. ELLENŐRZŐ PONT 
Az azonos helyen ismételt műveletekhez használjunk 
felfüggesztett szerszámokat. 
 
 
MIÉRT? 
A felfüggesztett szerszámok könnyen megfoghatók az 
üzemeltetési pont közelében. Megtakaríthatják a szer-
szám lerakásához és ismételt felvételéhez szükséges 
időt. A szerszám kézbe vételének ideje rövidebb, és a 
munkás kevésbé fárad el. 

A felfüggesztett szerszámokat mindig könnyű meg-
találni. Nem kell külön helyet biztosítani számukra, pél-
dául szerszám állványt vagy oldalsó asztalt. Ezzel helyet 
lehet megtakarítani. 

Ha ugyanazon a helyen ismétlődnek a műveletek, a 
felfüggesztett szerszámok szervezettebbé teszik a mun-
kahelyet, és ez növeli a munkás hatékonyságát. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• nehéz elérhetőség 
• Ismétlődő megerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
• a kéz/ujj sérülése 
 
 
HOGYAN? 
1. Vizsgáljuk meg, hogy mely szerszámokat használ-

ják ugyanazok a munkások ismétlődő jelleggel 
ugyanahhoz a művelethez. Válasszunk ki egy vagy 
több ilyen szerszámot, és használjuk őket felfüg-
gesztve. 

 
2. Biztosítsunk a munkás felett egy vízszintes keretet, 

ahonnan ezek a szerszámok lelóghatnak. Használ-
junk rugós mechanizmust, hogy a felfüggesztett 
szerszámok automatikusan visszatérhessenek az 
eredeti helyükre. 

 
3. Ha szükséges, biztosítsunk egy speciális keretet 

mindegyik felfüggesztett szerszám számára úgy, 
hogy a szerszám legyen a munkás előtt, és könnyen 
közelebb húzhassa magához, amíg használja.  

 
4. Ügyeljünk arra, hogy a felfüggesztett szerszámok a 

munkás elérhető közelségében legyenek. 
 
5. Arra is ügyeljünk, hogy használaton kívül a felfüg-

gesztett szerszámok ne zavarják a munkás karját és 
mozgását. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A felfüggesztett szerszámok megfelelő méretűek 

és súlyúak legyenek. Nagyobb súlyú felfüggesztett 
szerszámok csak akkor használhatók, ha speciális 
stabil felfüggesztő mechanizmus biztosítja a köny-
nyű és biztonságos alkalmazásukat. 

 
— Ha a munkások felfüggesztett szerszámokat hasz-

nálnak, legyen lehetőség különböző távolságra állí-
tani őket. 

 
— Elhasználódás vagy meghibásodás esetén fontos, 

hogy a felfüggesztett szerszámok könnyen kicse-
rélhetők és karbantarthatók legyenek. 

 
 

JEGYEZZÜK MEG! 
A felfüggesztett szerszámok jó megoldást jelentenek a 
tárolásra és a könnyű üzemeltetésre, emellett fokozzák 
a munkás hatékonyságát és termelékenységét is. 
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20.a ábra Kézre eső és biztonságos gépi szerszám, amely 
mindegyik konkrét célra cserélhető alkatrészekkel műkö-
dik, és így időt és erőfeszítést takaríthat meg. 

 
 
20.b ábra A munkások számára könnyen elérhető felfüg-
gesztett szerszámok az ismétlődő műveleteknek megfele-
lően vannak elhelyezve. 

 
 

 
 
20.c ábra Biztosítsunk speciális felső kere-
tet, ahonnan a kéziszerszámok rugós me-
chanizmusok segítségével lelógathatók. 

 
 
20.d ábra A gyakori használatnak megfelelően elhelyezett szerszámok.  
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21. ELLENŐRZŐ PONT 
Az anyagok vagy munkadarabok rögzítéséhez használ-
junk satukat vagy rögzítőelemeket. 
 
 
MIÉRT? 

A kézi műveletek jelentősen könnyebbek, ha az 
anyagokat vagy a munkadarabokat fixen rögzítjük. A 
satuk és a rögzítőelemek lehetővé teszik a munkások 
számára, hogy eltérő méretű és alakú munkadarabokat 
stabilan használjanak a munkavégzés során. A satuk és 
rögzítőelemek használata lehetővé teszi a munkások 
számára, hogy mindkét kezüket használják. 

 
A satuk és rögzítőelemek csökkentik a baleseteket 

is, mivel megakadályozzák az anyag megcsúszását, 
csökkentik a rossz testtartás szükségességét, és a 
munkadarab fölött jobb ellenőrzést biztosítanak. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a kéz/ujj sérülése 
• izommegerőltetés 
• túlzott erőkifejtés 
• a felső végtagok rendellenességei 
 
 
HOGYAN? 
1. Válasszuk ki a satukat és rögzítőelemeket a mun-

kadarabok méretének és alakjának figyelembe vé-
telével. 

 
2. Ha lehetséges, a satu vagy a rögzítőelem helye 

állítható legyen a munkafelületen. 
 
3. Ha a feladat azt igényli, hogy a munkás különböző 

irányokból érje el a munkadarabot, válasszunk for-
gatható rögzítőelemeket. 

 
4. Úgy helyezzük el a satukat és a rögzítőelemeket, 

hogy a munkások természetes testtartásban vagy 
testhelyzetben végezhessék a munkát. A munka-
végző magasság kevéssel a könyökszint alatt le-
gyen. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Olyan satut vagy rögzítőelemet válasszunk, amely-

nél minimális erő szükséges a munkadarab rögzí-
téséhez. 

 
— Ügyeljünk arra, hogy a satun vagy rögzítőelemen 

ne legyenek éles szélek. 

—  Olyan satut vagy rögzítőelemet válasszunk, amely 
jelzi a munkás számára, hogy jól rögzítette a mun-
kadarabot, annak károsítása nélkül. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A satuban vagy rögzítőelemben biztonságosan rögzített 
munkadarab a biztonságos munkadarab. 
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21.a ábra Használjunk olyan satut vagy rögzítőelemet, amely a megfelelő 
magasságban stabilan megtartja a munkadarabot. 
 
 
 
 

 
 
21.b ábra A satuk vagy rögzítőelemek használata lehetővé teszi a munkás számára, 
hogy mindkét kezét használja a termelő munkához. 
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22. ELLENŐRZŐ PONT 
Precíziós szerszámok használatakor gondoskodjunk 
kéztámaszról. 
 
 
MIÉRT? 
A szerszámmal végzett művelet vagy a precíziós mun-
ka pontossága nagymértékben függ a munkát végző 
kéz stabilitásától. A precíziós szerszámok nyele más, 
mint a motoros szerszámok nyele, és kb. egyötödével 
kisebb erőkifejtést igényel. A precíziós munka pontos-
ságát befolyásolják a kéz finom mozgásai. 

A kéztámasz csökkenti a remegést (enyhe reme-
gés), és növeli a pontosságot. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a felső végtagok rendellenességei 
• izommegerőltetés 
• a kéz/ujj sérülése 
• kézremegés 
 
 
HOGYAN? 
1. Tegyünk egy támaszt a megmunkálási pont köze-

lébe úgy, hogy a kéz (a testsúly 0,6%-a), vagy a 
kéz és az alkar (a testsúly 2,8%-a) megtámasztha-
tó legyen a munkavégzés során. 

 
2. Próbáljuk ki a kéztámasz különböző helyzeteit és 

formáit, hogy a legjobb eredményt érjük el. Ha le-
het, biztosítsunk szabályozható támaszt. 

 
3. Ha lehet, tegyük a precíziós szerszámot a támasz-

ra, amikor csak lehet. A művészek évszázadok óta 
stabil támaszokat használnak. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A kézzel történő erőkifejtést szorítsuk a minimumra, 

mivel a kezet irányító karizmok nagyon érzékenyek 
a remegésre. A sebészek például a műtétet meg-
előző 24 órában már nem cipelhetnek bőröndöt. 

 
— Szereljünk védőpajzsot bizonyos szerszámok elé 

(például forrasztópáka). A pajzs véd a munka köz-
ben szétrepülő tárgyaktól, és alátámasztja a kezet. 

A védőpajzs megakadályozza a kéz előrecsúszá-
sát, és a kezelő a munkadarabhoz közelebb tudja 
megfogni a szerszámot, így jobban tudja irányítani 
a szerszám hegyét. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A pontosság növelése érdekében a munkavégzés során 
támasszuk alá a precíziós szerszámot vagy a kezet, 
vagy mindkettőt. 
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22.a ábra A kéz vagy az alkar 
alátámasztása a munkavégzési 
pont közelében fokozza a precí-
ziós munka hatékonyságát. 

 
 

 

22.b ábra Próbáljuk ki a kéz-
támasz különféle helyzeteit és 
formáit a legjobb eredmények 
elérése céljából. 
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23. ELLENŐRZŐ PONT 
A lehető legkisebb súlyú szerszámokkal dolgozzunk 
(kivéve az ütőszerszámokat). 
 
 
MIÉRT? 
A szerszám súlya miatt gyakran elfárad a használója, és 
ez csökkenti a termelékenységét.  

Az ütőszerszámok (kalapácsok, fejszék) kivételével 
a kis súlyú szerszámokat könnyebb kezelni, és ponto-
sabb működést biztosítanak. 

A kis súlyú szerszámokat könnyebb tárolni és egy-
szerűbb karbantartani. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• túlzott erőkifejtés 
• derékfájás 
• a felső végtagok rendellenességei 
 
 
HOGYAN? 
1. Válasszunk a célnak megfelelő, de minimális súlyú 

szerszámokat. 
 
2. Többféle módon csökkenthetjük azt a tényleges 

súlyt, amelyet a kéznek tartania kell. Helyezzük pél-
dául a szerszámot stabil támaszra; ez a pontosságot 
is javítja. 

 
3. Ha lehet, csúsztassuk a szerszámot a felületen (a 

felület tartja a szerszámot). 
 
4. Függesszük fel a szerszámot a szerszám súlypontja 

fölött egy stabilizátorra. A stabilizátor a szerszám sú-
lyánál kissé nagyobb mértékben húz felfelé (például 
2,1 kg erővel egy 2 kg-os szerszámot). Amikor a 
szerszámot a munkás elengedi, az felugrik, és nincs 
útban (de még mindig elérhető közelségben marad). 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  Mindig inkább a testünk közelében tartva dolgoz-

zunk a szerszámmal, ne pedig távol tartva. Így a 
szerszám kezeléséhez szükséges tényleges erő ki-
sebb. Ha például egy 2 kg-os szerszámot kinyújtott 
karral fogunk meg, azaz 70 cm távolságra, akkor 
ehhez 140 kg/cm forgatóerő (forgatónyomaték) 
szükséges a vállnál, míg ha ugyanezt a szerszámot 
a válltól csak 35 cm-re tartva fogjuk meg, akkor csak 
70 kg/cm forgatóerőre lesz szükség.  

A munkás érzi, ha sokkal könnyebb szerszámot 
fog meg. 

 
—  A szerszám nyele a szerszám egyensúlyi pontja (a 

súlypont) alatt legyen. Ha a szerszám tényleges 
súlya kicsi, és nehéz megtalálni az egyensúlyi 
helyzetét, akkor próbálkozással lehet megállapíta-
ni a szerszám megfelelő tartási helyzetét (ahol a 
legkisebb erő szükséges a szerszám működteté-
séhez). 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A könnyű szerszámok csökkentik az elfáradást, na-
gyobb pontosságot tesznek lehetővé és növelik a ter-
melékenységet. 
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23.a ábra (I) és (II) A szerszámoknak a súlypont feletti felfüggesztése könnyebb és hatékonyabb szerszámkezelést tesz 
lehetővé. 
 
 

 
 
23.b ábra Stabilizáló mechanizmusok is alkalmazhatók a szerszámok és a 
munkadarabok együttes súlyának csökkentésére. 
 

(I) (II) 
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24. ELLENŐRZŐ PONT 
A kéziszerszámok nyele a könnyebb kezelhetőség ér-
dekében legyen megfelelő vastagságú, hosszúságú, 
alakú és méretű. 
 
 
MIÉRT? 
Minden kéziszerszámnak két vége van: az egyik az 
anyagon dolgozik, a másik pedig a kezünkre gyakorol 
bizonyos hatást. A szerszámnak a nyelet tartalmazó 
végét a kézhez és a művelethez kell igazítani. Az alak-
ja, valamint a vastagsága és a hossza is fontos.  

A jó nyél lehetővé teszi a munkás számára, hogy 
stabilabban és kisebb erőkifejtéssel irányítsa a szer-
számot. Ez javítja a végzett munka minőségét és csök-
kenti a kimerültséget és a balesetek számát. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
• a kéz/ujj sérülése 
 
 
HOGYAN? 
1. Ha a szerszám egyetlen nyelét az egész kézzel 

fogjuk meg (tehát a négy ujj körülveszi a nyelet és a 
hüvelykujj rázárul a mutatóujjra), ügyeljünk arra, 
hogy a nyél átmérője 30-40 mm legyen. A két kéz-
zel fogható szerszámok esetében az induló távol-
ság (a szerszám használata előtt) 100 mm-nél ki-
sebb legyen, a befogott távolság pedig 40-50 mm, 
és a nyél átmérője elég vastag legyen ahhoz, hogy 
ne okozzon fájdalmat.  

 
2. Kampós fogás esetén (aktatáska jellegű fogás, 

amikor a négy ujj csoportosan működik, de a hü-
velykujj passzív, és nem feszül meg), vagy ferde 
fogású nyél esetén (golfütő stílus, amikor a hü-
velykujj a szerszám tengelye mentén előremutat a 
nagyobb precizitás érdekében) használjunk 30-55 
mm átmérőjű nyelet.  

 
3. Ügyeljünk arra, hogy a nyél hossza legalább 100 

mm legyen; a 125 mm még kényelmesebb. Hasz-
náljunk legalább 125 mm-es nyelet, ha az „körülve-
szi” a kezet (például egy fűrész esetében), vagy ha 
a munkás kesztyűt visel.  

 
4. Vizsgáljuk meg, hogy a biztosított szerszám mérete 

megfelel-e az adott munkásnak. A szerszámokat 
gyakran férfikézre méretezik; a nők által használt 
szerszámokat olyan forgalmazótól szerezzük be, 
aki tud kisebb méreteket is szállítani. 

5. Vizsgáljuk meg, hogy a csukló semleges helyzet-
ben áll-e (kézfogási helyzet) a szerszám haszná-
lata közben. 
Például a pisztoly stílusú nyél jó megoldás lehet. 
 

6. Szerezzünk be megfelelő szerszámokat mind 
jobb kezes, mind bal kezes munkások számára. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A nyél bármelyik kézzel használható legyen. Ez 

azért jó, mert ha felváltva használják mindkét ke-
zet, csökkenthetik a kumulatív sérüléseket, és az 
emberek kb. 10%-a balkezes.  

 
— Ne feledjük, hogy a kesztyű megnöveli a kéz 

méretét. Ezért a nyél méretét és a kéz helyét ki 
kell próbálni kesztyűs kézzel is. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A szerszámok méretét ugyanolyan gondosan kell 
megválasztani, mint a ruhák méretét. Mindenkinek a 
számára megfelelő méretű nyéllel ellátott szerszámo-
kat kell használnia. 
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24.a ábra A mechani-
kus igénybevétel 
csökkentésére egyéb 
szerszámok is hasz-
nálhatók, például 
racsnis csavarhúzó. 

24.b ábra A szerszám fogója megfelelő vastagságú, 
hosszú és alakú legyen. 

24.c ábra A stabil és biztonsá-
gos szerszámhasználathoz a 
négy ujjnak körül kell érnie a 
nyelet, és a hüvelykujjnak rá kell 
záródnia a mutatóujjra.  

 

 
 
24.d ábra A (II) ábrán látható nyél csök-
kenti a mechanikus igénybevételt azzal, 
hogy a kéz nagyobb területén osztja el 
az erőt, mint az (I) esetében.  

 

 
 
24.e ábra Vízszintes felületen (mint fent) a szerszámot könyökmagas-
ságban kell használni, függőleges felületen pedig (mint lent) az ujjizület 
magassága felett. A szerszám felfüggesztése segíthet a jobb fogás biz-
tosításában. 

(I) (II) 
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25. ELLENŐRZŐ PONT 
A kéziszerszámok nyele legyen csúszásmentes, a meg-
csúszás és a becsípődés elkerülése érdekében pedig 
alkalmazzunk védőelemeket. 
 
 
MIÉRT? 
A kéz megcsúszása vagy a becsípődés a szerszám 
használata közben sérülést okoz. A megcsúszás és a 
becsípődés megakadályozható a szerszámok tökélete-
sítésével. 

Ha a munkás elveszíti az irányítást a szerszám fe-
lett, ez anyagi kárt és személyi sérülést okozhat. A csú-
szástól és a becsípődéstől való félelem rontja a munka 
minőségét.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a kéz/ujj sérülése 
• a kéz/kar rezgése 
• a felső végtagok rendellenességei 
 
 
HOGYAN? 
1. Csökkentsük a szerszám forgását a kézben olyan 

nyelek alkalmazásával, amelyeknek nem kör alakú 
a keresztmetszete, és vonjuk be a nyelet jó súrló-
dási együtthatójú felületi anyaggal (például vinil, 
gumi, lágy műanyag). 

 
2. Használjunk ék alakú szerszámokat (amelyeknek 

nem végig azonos a keresztmetszetük), a kéz előre 
irányuló mozgásának csökkentésére és nagyobb 
erőhatás kifejtésére. 

 
3. Használjunk elől védőelemeket vagy ütközőket 

(például késekhez és forrasztópákához), amelyek 
védenek a megcsúszástól, valamint csökkentik a 
kéz mozgását, és nagyobb erőhatás kifejtésére 
nyújtanak lehetőséget. 

 
4. Használjunk markolatgombokat (a szerszám fogó-

jának hátulján lévő pajzsok), a szerszám fölötti el-
lenőrzés elvesztésének megakadályozására, és 
annak érdekében, hogy a szerszámnak a test felé 
irányuló mozgása könnyebb legyen. 

 
5. Válasszunk olyan nyélformákat, amelyek nem 

okoznak becsípődést. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  A szerszám felülete bizonyos idő elteltével hajlamos 

csúszóssá válni a kézen lévő izzadtság, olaj stb. 
miatt. A nyelet be kell vonni jó súrlódást biztosító 
anyaggal. 

A csúszás elleni védelem különösen fontos, amikor 
a szerszám használata közben nagy erőt kell kifej-
teni. 

 
— Ha felszereltünk csúszás elleni védőelemet, a szer-

szám távolabb is tartható, és ez javítja a pontossá-
got. 

 
— A rugóval ellátott nyitott kétnyelű szerszámok (pél-

dául ollók vagy fogók) gyakran hasznosak (tehát a 
szerszám alaphelyzetben nyitva van). 

 
— Esetenként a szerszámnak forognia kell a kézben; 

ilyen esetben hasznos a körkörös keresztmetszet. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A csúszás és a becsípődés ellen a szerszám nyelére 
szerelt védőeszközök csökkenthetik a baleseteket, és 
javíthatják a munka minőségét. Ilyen nyéllel ellátott kézi 
szerszámokat szerezzünk be vagy válasszunk. 
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25. ábra (I), (II) és (III) A kéz előre irányuló mozgásától 
védő nyelek lehetővé teszik a szerszám biztonságos és 
hatékony használatát. 
 

(I) 

(II) 

(III) 
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26. ELLENŐRZŐ PONT 
A szerszámokat lássuk el megfelelő szigeteléssel az 
égési sérülések és az áramütések megelőzése érdeké-
ben. 
 
 
MIÉRT? 
A szerszámok használata közben a munkások hajlamo-
sak erősen a munkavégzési pontra koncentrálni, és 
közben megfeledkeznek az égési sérülések és az 
áramütés veszélyéről. A szerszámhasználat közben 
elszenvedett égési sérülések és áramütések megelőz-
hetők. 

Az alacsony hővezető képességű anyagok az elekt-
romos áramot is rosszul vezetik. Így az égési sérülés (és 
a fagyás) elleni védelem az áramütéstől is védi a mun-
kást. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• égések 
• áramütés 
• a kéz/ujj sérülése 
 
 
HOGYAN? 
1. Használjunk a nyél felületén alacsony hővezető 

képességű anyagot, például gumit, fát, vagy mű-
anyagot. A fémnek magas a hő és az elektromos 
vezetőképessége, ezért veszélyes lehet. 

 
2. A fém szerszámnyelek esetében még egy vékony 

műanyagréteg is (például egy ráhúzott bevonat) 
nagymértékben csökkentheti a hővezető képessé-
get, és javítja a komfortérzetet. 

 
3. Elektromos kéziszerszámok esetében használjunk 

földelt csatlakozókat és kettős szigetelésű szerszá-
mokat (amikor a nyél áram ellen szigetelt). 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Amikor szerszámhasználat közben fennáll az égési 

sérülés vagy áramütés veszélye, használjunk a ke-
zet megfelelően védő kesztyűt.  

 
— Az elemes szerszámok használata jó módszer az 

áramütés elleni védelemre. Az ilyen szerszámok 
mozgékonyságot is biztosítanak. 

JEGYEZZÜK MEG! 
A fém szerszámnyeleket vonjuk be műanyaggal, gumi-
val vagy fával az áramütés elkerülése és a jobb kom-
fortérzet érdekében. Ilyen nyéllel ellátott szerszámokat 
szerezzünk be vagy válasszunk. 
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26. ábra (I) és (II) Fém nyelek esetében biztosítsunk meg-
felelő szigetelést, amely megóv az égési sérülésektől és 
az áramütéstől. 
 

(I) 

(II) 
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27. ELLENŐRZŐ PONT 
A kéziszerszámok rezgését és hangját csökkentsük a 
minimálisra. 
 
 
MIÉRT? 
A kézi szerszámról a kézre továbbított rezgés nem 
csak zavarja a szerszámhasználatot, hanem károsítja 
az idegeket, az inakat és a véredényeket is.  

A kézi szerszámot kezelő munkás mindig a zaj-
forrás közelében tartózkodik. A zaj károsítja a hallást, 
és gátolja a kommunikációt a többi munkással. 

A kézi szerszámokat kezelő munkások esetében 
különösen jelentős veszélyforrás a rezgés és a zaj, 
mert e hatásoknak mindaddig ki vannak téve, amed-
dig dolgoznak. 

 
 

KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a kéz/kar rezgése 
• izommegerőltetés 
• halláskárosodás 
 
 
HOGYAN? 
1. A kéziszerszámmal végzett zajos műveletet külö-

nítsük el a munkahely többi részétől, például el-
választó falakkal vagy a zajos művelet másik he-
lyiségbe történő telepítésével, hogy a zajhatás 
csak a szerszám üzemeltetőjét érje. A fordított 
négyzetes törvény szerint a távolság megkettő-
zésével a zaj 6 dB-lel csökken. 

 
2. Az országos előírásoktól függően a zajkitételi 

határok 85-90 dBA között változnak átlagosan a 
munkanap folyamán. Vegyük figyelembe, hogy a 
zajszintet a lehető legalacsonyabbra kell csök-
kenteni. 

 
3. Alacsony rezgésű és alacsony zajszintű kézi 

szerszámokat szerezzünk be. A rezgésre és a 
zajra vonatkozó specifikációkat tüntessük fel a 
megrendelésben, és jó burkolattal, rezgéstompí-
tókkal és zajcsökkentőkkel ellátott kéziszerszá-
mokat szerezzünk be. 

 
4. A pneumatikus (levegővel működtetett) szerszá-

mok esetében úgy használjuk a nyomásszabá-
lyozókat, hogy a szerszám a teljes vezetékes 
nyomás helyett a méretezési nyomáson működ-
jön. 

 
5. Használjuk az automatikus leállítót (a zajos gép 

vagy szerszám álljon le, amikor nem szükséges 
működtetni). Ezáltal a lehető legkisebb rezgésnek 
és zajnak leszünk kitéve, és energiát takarítunk 
meg. 

6. Biztosítsunk fülvédőt a munkások számára, ha nincs 
más mód a zajszint biztonságos mértékre történő 
csökkentésére. 

 
7. Konzultáljunk zajszakértővel arról, hogy hogyan csök-

kenthető a zaj és a rezgés (a zajszakértő foglalkozik a 
rezgéssel is). 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Az elektromos kéziszerszámok gyakran csendeseb-

bek, mint a pneumatikus kéziszerszámok. 
 
— A karbantartás sokat segít a rezgés és a zaj szintjé-

nek minimumra csökkentésében. Húzzuk meg a csa-
varokat és a kötőelemeket! Élezzük meg a szerszá-
mokat! Kenjük meg a csapágyakat! Zsírozzuk és ola-
jozzuk meg az alkatrészeket! Egyensúlyozzuk ki a 
forgó berendezéseket! Cseréljük ki a sűrített levegő 
szelepeket szivárgás esetén. 

 
— A munkaállomások esetében olyan tájolást biztosít-

sunk, hogy a szomszédos munkaállomásról érkező 
zaj ne oldalról, hanem hátulról (ez a legjobb) vagy 
elölről érjen a munkás fülébe. Ez a zajhatást 5 dB-lel 
csökkentheti. 

 
— Biztosítsunk jó személyes védőfelszerelést a rezgés 

és a zaj ellen. Ez magában foglalhatja a fülvédőt, va-
lamint a kifejezetten a rezgés elleni védelemre terve-
zett védőkesztyűket. 

 
— A zaj és a rezgés hatásai mellett vegyük figyelembe 

az egyéb veszélyeket is, például a port, a gőzöket és 
a szerszámból jövő hideg levegőt is. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A zajra és a rezgésre vonatkozó követelményeinket tün-
tessük fel a gépi szerszámok megrendelésében. Biztosít-
suk az automatikus kikapcsolást is a káros hatások mini-
malizálása céljából. 
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27. ábra Biztosítsunk jó védelmet a zaj és a rezgés ellen, például fülvédőket a zaj 
ellen, és olyan kézvédőket, amelyek csökkenthetik a rezgés hatásait. 
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28. ELLENŐRZŐ PONT 
Minden szerszámnak legyen saját helye. 
 
 
MIÉRT? 
Ha mindegyik szerszámnak van saját, azaz kifejezetten 
a számára kijelölt külön és állandó helye, a munkások 
gyorsan megtalálják a szerszámokat, és ösztönözhetők 
arra, hogy mindig a megfelelő szerszámot használják. 

Ha a szerszámoknak nincs saját helyük, egyes 
munkások sok időt elvesztegetnek az elveszett szer-
számok keresésével. Ha helyet biztosítunk minden 
szerszám számára, hatékonyan kiküszöbölhetjük ezt az 
időveszteséget.  

A külön, megfelelő helyen tárolt szerszámok egy 
pillantással megtalálhatók. Ez a leltározást is megköny-
nyíti. A megfelelő karbantartás is könnyebb így. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a szerszámok károsodása 
• elcsúszások és megbotlások 
• a kéz/kar sérülése 
 
 
HOGYAN? 
1. Többféle módon biztosíthatunk saját helyet minden 

szerszám számára. Ez lehet egy külön polc, egy fi-
ók, külön hely az állványon, könnyen áttekinthető 
tárolóedény, egy szerszámkocsi, egy kampó a fa-
lon, felfüggesztés a felső szerkezeten, vagy egy 
szerszámtábla. A legmegfelelőbb módot kell kivá-
lasztani a szerszám méretétől, alakjától és súlyától 
függően. 

 
2. Ne felejtsük el, hogy a nagyobb szerszámok szá-

mára is helyet kell találnunk. Kerüljük azt a gyakor-
latot, amikor a nagyobb szerszámokat a padlóra 
teszik. 

 
3. Amikor különféle kis szerszámokat kell használni, 

biztosítsunk egy szerszámtároló táblát vagy speciá-
lis tárolóedényeket, amelyekben mindegyik szer-
számnak megvan a maga helye. E célból hasznos 
a speciálisan tervezett szerszámtábla. 

 
4. Szerszámtábla esetén mindegyik szerszám körvo-

nala berajzolható, hogy látható legyen, mi hová tar-
tozik. Címkékkel is jelezhetjük az egyes szerszá-
mok helyét. 

 
5. Minél gyakrabban használnak egy szerszámot, 

annál közelebb kell lennie ahhoz a munkahelyhez, 
ahol használják.  

TOVÁBBI TIPPEK 
— A kisebb szerszámok sorozatai, vagy a hasonló 

jellegű szerszám alkatrészek (például szalagok, fú-
rók, kések stb.) külön tartályokban, tálcákon vagy 
betéteken tárolhatók címkével ellátva vagy egyér-
telműen jelezve. A szükséges alkatrészek így egy 
pillanat alatt kivehetők, és könnyen vissza is tehe-
tők. 

 
— Amikor a munkás vagy a munkások csoportja gyak-

ran változtatja a munkahelyet, használjunk hordoz-
ható szerszámdobozokat, szerszámkocsikat vagy 
mozgatható szerszámtároló állványokat. 

 
— A felfüggesztett szerszámok nem okoznak zsúfolt-

ságot a munkapadon, és könnyen elérhetők. Ezek 
mindig automatikusan visszatérnek a felfüggesztési 
helyükre. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ha a szerszámoknak nincs egyértelműen kijelölt helyük, 
akkor nehéz őket rendben tartani. Ha mindegyik szer-
számnak megvan a maga helye, elkerülhetjük a szer-
számok kereséséből eredő időveszteséget. Ez jó kiindu-
lópont a megfelelő használatukhoz és karbantartásuk-
hoz.  
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28.a ábra Mindegyik szerszám körvonalát rá kell rajzolni a 
szerszámtáblára, hogy látható legyen, hová tartozik. Ez segít 
rendet tartani, és azonnal látható, ha bármi hiányzik. 

28.b ábra Mozgatható munkaállomás fémmunkás 
számára. 

 
 

 
 
28.c ábra A gyakran használt szerszámok számára a munkáshoz közeli helyet biztosít-
sunk. A ritkábban használt szerszámok a munkaállomástól távolabb is helyet kaphatnak. 
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29. ELLENŐRZŐ PONT 
A kéziszerszámokat rendszeresen ellenőrizzük és tart-
suk karban. 
 
 
MIÉRT? 

A nem megfelelően működő szerszámok megnöve-
lik a munkás állásidejét, és ezzel csökkentik a termelé-
kenységet.  

A rosszul karbantartott szerszámok baleseteket 
okozhatnak. Ezekből súlyos személyi sérülések eredhet-
nek.  

A szerszámok rendszeres karbantartása a jó gaz-
dálkodás részét képezi. A munkások együttműködése 
ezen a téren pozitív hatást gyakorol a termelésre és az 
emberi kapcsolatokra is.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• izommegerőltetés 
• a kéz/kar rezgése 
 
 
HOGYAN? 
1. Kezdjük megbízható kéziszerszámok beszerzésé-

vel. Mindig ragaszkodjunk a megbízható kéziszer-
számok használatához. Adjunk utasítást minden 
munkásnak arra, hogy a meghibásodott kéziszer-
számokat mielőbb cserélje ki. 

 
2. Alakítsuk ki a kéziszerszámok rendszeres ellenőrzé-

sének szokását. Bizonyos szerszámokat megvizs-
gálhatnak maguk a munkások is, míg másokat 
szakképzett személyzetnek kell megvizsgálnia. 

 
3. Biztosítsunk a helyszínen tartalék kéziszerszámot, 

vagy tartalék alkatrészeket. 
 
4. Ha lehetséges, biztosítsunk helyettesítő modulokat, 

amelyek a meghibásodott alkatrészek lecserélésére 
használhatók. Az ilyen helyettesítő modulok köny-
nyen kezelhetők és a szakképzetlen munkások 
számára is lehetővé teszik a gyors javítást. A szer-
szám meghibásodása esetén csak annyit kell tenni, 
hogy kiveszik a meghibásodott modult, és beteszik 
az újat. A javítást később elvégzi a szállító vagy egy 
szakképzett munkás. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  A karbantartási idő (a szerszám megvizsgálására és 

javítására szükséges idő) általában nem sok azzal 
az idővel összehasonlítva, ami a szerszám meghi-
básodási okának (vagy a probléma lényegének) 
megállapításához, és különösen az alkatrészek javí-
tásához szükséges. 

— A megnövekedett állásidő (a hiba megállapításá-
hoz, az alkatrészek beszerzéséhez és a javítás el-
végzéséhez szükséges idő) azt jelenti, hogy csök-
kent a szerszám munkaideje. Csökkentsük ezt az 
állásidőt az alkatrészek/modulok cseréjének előre 
történő megszervezésével. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A rosszul karbantartott szerszám nagyobb erőfeszítést 
igényel, és csökkenti a pontosságot. Vegyük fontolóra 
a „tervszerű megelőző karbantartást”, azaz a szerszá-
mok kezelését még a meghibásodás előtt. Ez nagyon 
fontos a szerszámok karbantartása szempontjából. 



Kéziszerszámok 
 

61 
 

 

 

29.a ábra A szerszámok szervizelése na-
gyon fontos, és a javítást csak megfelelő-
en szakképzett személyek végezhetik. 

 
 

 

29.b ábra Biztosítsunk megfelelő helyet a szer-
számok rendszeres karbantartására és javításá-
ra. 
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30. ELLENŐRZŐ PONT 
A gépi szerszámok használatát csak betanítás után 
engedjük meg a munkásoknak. 
 
 
MIÉRT? 
A gépi szerszámok növelhetik a termelést, mert gyor-
sabbak és hatékonyabbak, mint az emberek. Ezek az 
előnyök azonban elveszhetnek, ha nem megfelelően 
használjuk az eszközöket. 

A gépi szerszámok erősebbek, mint a nem gépi 
szerszámok, és ezért a helytelen használatukkal okozott 
személyi sérülés és anyagi kár is súlyosabb következ-
ményekkel jár. 

A gépi szerszámokat mindig szakképzettséget 
igénylő, specializált feladatokhoz használjuk. Tanítsuk 
be és képezzük tovább a munkásokat a nagyobb bizton-
ság érdekében. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• izommegerőltetés 
• a kéz/kar rezgése 
 
 
HOGYAN? 
1. A gépi szerszámok beszerzésekor ügyeljünk arra, 

hogy megfelelő használati utasítást is kapjunk hoz-
zájuk. 

 
2. Határozzuk meg a gépi szerszámok nem megfelelő 

használata által okozott hibákat, hulladék veszte-
séget, személyi sérüléseket és hosszú ciklusidőket. 
A munkások kikérdezése is hasznos információkat 
nyújt. 

 
3. Biztosítsunk időt azon munkások betanítására és 

továbbképzésére, akik gépi szerszámokat használ-
nak, hogy megfelelően tudják használni ezeket a 
szerszámokat. 

 
4. Az ilyen képzésnek a biztonság legyen mindig fon-

tos eleme. 
 
5. Válasszuk ki azokat a munkásokat, akik megtanul-

ták a gépi szerszámok üzemeltetését, és ők képez-
zék ki a többieket is arra, hogyan lehet egyenlete-
sen magas termelékenységet és megfelelő bizton-
ságot elérni. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Olvassuk el a gépi szerszámokhoz mellékelt hasz-

nálati utasításokat vagy kézikönyveket, és nézzük 
meg, milyen további tippeket adnak a megfelelő 
üzemeltetéssel kapcsolatban. 

— A gépi szerszámokat használó munkásoktól kér-
dezzük meg, hogy mely szerszámokat a legnehe-
zebb kezelni. E problémák a betanítással meg-
szüntethetők. 

 
— A szerszámok használatára való kiképzés az új 

munkás betanításának fontos eleme. Könnyebb 
betanítani a munkásokat még a rossz szokások ki-
alakulása előtt, mint leszoktatni őket a rossz szo-
kásokról. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ügyeljünk arra, hogy a szerszámokat használó munká-
sok helyesen és biztonságosan használják a szerszá-
mokat; előre tanítsuk be őket megfelelően. 
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30.a ábra Az új munkások számára a munkavezetők és a munkatársak adják meg a részletes tájékoztatást. A tájékozta-
tást akkor is meg kell adni, amikor új gépek kerülnek bevezetésre, hogy a munkavégzés lehetőség szerint biztonságos 
legyen. 
 
 

  
 
 

 
30.b ábra A már kiképzett munkások tanítsák be a 
többieket arra, hogyan lehet elérni a kellő termelé-
kenységet és biztonságot. 

 
30.c ábra A műhelyeknek legyen saját biztonsági szabályza-
tuk, amelyet kifüggesztenek a műhely falára. Ezeket a sza-
bályokat mindenkinek meg kell ismernie. 
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31. ELLENŐRZŐ PONT 
A gépi szerszámok használata során biztosítsunk elég 
helyet a stabil testtartáshoz és lábtartáshoz. 
 
 
MIÉRT? 
A gépi szerszámok használata közben stabil testtartást 
kell felvenni. A megfelelő lábtartás is mindig fontos. A 
gépi szerszám üzemeltetésének termelékenysége és 
hatékonysága ezzel jelentős mértékben növelhető. 

Ha valaki munka közben elveszíti az uralmát a 
szerszám fölött, az nagyon veszélyes lehet. A helytelen 
lábtartás kimerültséget okoz. Legyen mindig elegendő 
hely a munkához és a jó lábtartáshoz. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
• a lábszár/lábfej sérülései 
 
 
HOGYAN? 
1. Ügyeljünk rá, hogy gépi szerszámok használata 

közben a padló sima és egyenletes legyen, és ne 
legyen csúszós. Szükség esetén biztosítsunk meg-
felelő emelvényeket. 

 
2. A szerszám üzemeltetése útjában álló esetleges 

akadályokat távolítsuk el!. 
 
3. Biztosítsunk elegendő helyet a térd és a láb számá-

ra, hogy a munkavégzési helyhez közeli stabil test-
tartást lehessen felvenni. 

 
4. Biztosítsunk vészleállító kapcsolót vagy automatikus 

leállítást arra az esetre, ha a munkás megcsúszna. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A munkavégző magasságot minden munkásnak 

úgy állítsuk be, hogy a gépi szerszám valamivel a 
könyökszint alatt és a test előtt működjön, és bizto-
sított legyen a megfelelő lábtartás is. 

 
— Vizsgáljuk meg, hogy a munkás lábbelije megfelel-e 

a műveletnek, és biztonságos-e. 
 
— Ha lehet, vizsgáljuk meg kiegyensúlyozó, felfüg-

gesztő vagy csúsztató mechanizmus, vagy tartótá-
masz biztosítását a szerszám használata során a 
stabil testtartás érdekében. 

JEGYEZZÜK MEG! 
Ügyeljünk arra, hogy a munkahely lehetővé tegye a 
stabil testtartást és a megfelelő lábtartást a gépi szer-
számok használata során. 
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31. ábra (I) és (II) A stabil test-
tartás és lábtartás, valamint a 
könyökszinten beállított mun-
kavégző magasság elengedhe-
tetlenek a gépi szerszámokkal 
végzett biztonságos és terme-
lékeny műveletekhez. 

 

(I) 

(II) 



Ergonómiai ellenőrző pontok 
 

66 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
A termelőgépek biztonsága 
 



Ergonómiai ellenőrző pontok 
 

68 
 

 

32. ELLENŐRZŐ PONT 
A vezérlőelemeket úgy alakítsuk ki, hogy ne lehessen 
őket véletlenül bekapcsolni. 
 
 
MIÉRT? 
A vezérlőelemek véletlen bekapcsolódása súlyos sze-
mélyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, és ronthatja a 
termelékenységet.  

Véletlen bekapcsolódás különösen akkor történ-
het, amikor sok vezérlőelem van szorosan egymás 
mellett, és nem a megfelelő vezérlőelem aktiválódik. 

Ahol a vezérlőelemek elrendezésénél és kialakítá-
sánál gondolnak a véletlen bekapcsolódásra is, a mun-
kások nagyobb biztonságban érzik magukat, és megfe-
lelően tudnak koncentrálni a feladataikra. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nem a megfelelő vezérlőelem aktiválása 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 

HOGYAN? 
1. A vezérlőelemek elrendezését úgy alakítsuk ki, 

hogy különítsük el azokat, amelyek véletlenül be-
kapcsolódhatnak. 

 
2. Fedjük le vagy foglaljuk külön „kalitkába” azokat, 

amelyek véletlenül bekapcsolódhatnak vagy kikap-
csolódhatnak. 

 
3. A vezérlőelemek tervezésénél vegyük figyelembe a 

véletlen bekapcsolódás lehetőségét. Ha például a 
munkások véletlenül bekapcsolhatnak egy vezérlő-
elemet azzal, hogy nekidőlnek és benyomják, ak-
kor válasszunk olyan vezérlőelemet, amelyet hú-
zással lehet bekapcsolni. Mindig vegyük figyelem-
be azonban, hogy a vezérlőelemeket a várható 
irányba kelljen mozgatni.  

 
4. A véletlenül bekapcsolható vezérlőelemeket cserél-

jük olyanokra, amelyeknek nagyobb az ellenállá-
suk, és nem kapcsolhatók be olyan könnyen. A ve-
zérlőelemek bekapcsolása azonban nem lehet 
olyan nehéz, hogy a kezelők akkor sem tudják be-
kapcsolni őket, amikor valóban akarják.  

 
5. A különösen fontos vezérlőelemeket, például a 

főkapcsolókat vagy a vészkapcsolókat a többi ve-
zérlőelemtől távolabb helyezzük el. Ez segít elke-
rülni a véletlen bekapcsolást a normál műveletek 
során. Természetesen azonban így is könnyen el-
érhetőknek kell maradniuk.  

 
6. Ha egyértelműen felesleges és használaton kívüli 

vezérlőelemek vagy kijelzők is vannak, távolítsuk el 
ezeket a kijelző panelről. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Ügyeljünk arra, hogy a fedelek és a keretek ne ta-

karják el a vezérlőelemet, vagy ne zavarják össze a 
munkást. Ha a vezérlőelem védőfedele megnehezíti 
a vezérlőelem ellenőrzését, vegyük fontolóra átlát-
szó fedél használatát.  

 
— Új berendezés beszerzésekor válasszunk olyan 

gépeket, amelyeken minimális a véletlen bekapcso-
lás lehetősége. Előnyös kialakítások lehetnek a kö-
vetkezők: kiálló házba helyezett vezérlőelemek; 
süllyesztett vezérlőelemek; két különböző műveletet 
igénylő vezérlőelemek (például húzni a kezelő felé, 
majd lefelé húzni a padló felé); vagy két vezérlő-
elem, amelyeket egyszerre kell aktiválni. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A gép fölösleges be- vagy kikapcsolása veszélyes a 
munkások számára, és rossz hatással van a berende-
zésre is, ráadásul lassítja a termelést. A véletlen bekap-
csolódás megakadályozására különböző módszerek 
állnak rendelkezésre. 
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32.a ábra A skálák és kapcsolók olyan elrendezése, ami minimálisra csökkenti a hibák számát. 
 
 

  
 

32.b ábra (I) és (II) Védjük a fontos vezérlőelemeket a véletlen bekapcsolódástól, például keretek fel-
szerelésével mindegyik vezérlőelem köré, vagy átlátszó fedél alkalmazásával. 

Egyértelműen 
címkézzük fel, hogy 
melyik művelet mit 
jelent. 

A vezérlőelemeket 
könnyen azonosít-
ható sorrendben 
helyezzük el. 

A kölcsönösen össze-
függő skálákat és 
vezérlőelemeket azo-
nos csoportban kell 
elhelyezni. 

Használjunk különböző formákat, méreteket 
és színeket, hogy egymástól könnyen meg-
különböztethetők legyenek. 

Tegyük egyértelműen 
azonosíthatóvá, melyik 
vezérlőelem melyik 
skálának felel meg. 

A vészkapcsoló könnyen látható legyen 

 BE BE BE 

 KI KI KI 

 BE BE BE BE 

 KI KI KI KI 

VÉSZHELYZET 

LEÁLLÍTÁS 

(I) (II) 
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33. ELLENŐRZŐ PONT 
A vészkapcsolók legyenek jól láthatók és könnyen elér-
hetők a gépet kezelő munkás természetes helyzetéből. 
 
 
MIÉRT? 
A vészhelyzet stresszt okoz, és a kezelők hibákat kö-
vethetnek el. A vészhelyzetben használandó vezérlő-
elemeket ezért különösen jól kell megtervezni, hogy 
hibák elkövetése nélkül gyors intézkedéseket lehessen 
tenni. 

Előfordulhat, hogy a vészhelyzet kialakulásakor a 
feladattal megbízott operátor nincs a helyén vagy meg-
sérül. Ilyenkor az előzetesen kiképzésben részesített 
munkatársaknak kell gyorsan cselekedniük. Fontos, 
hogy a vészhelyzetben használandó vezérlőelemeket 
könnyen meg lehessen találni. 

Még a betanításban részt nem vett munkatársak-
nak is könnyen meg kell találniuk a vészhelyzetben 
használandó vezérlőelemeket. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nem a megfelelő vezérlőelem aktiválása 
• nem a megfelelő művelet végrehajtása 
• ellenőrizhetetlen vészhelyzet 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. A vészhelyzetben használandó vezérlőelemek 

vagy vezetékek legyenek könnyen elérhetők. Te-
gyük őket olyan helyre, ahol a munkás természetes 
testhelyzetben is elérheti őket (például a testének 
elfordítása nélkül).  

 
2. A vészhelyzetben használandó vezérlőelemek 

legyenek nagyok és könnyen aktiválhatók. Kis 
nyomógomb helyett például használjunk inkább 
nagyot. 

 
3. A vészhelyzetben használandó vezérlőelemeket 

címkézzük fel és jelöljük piros színnel, vagy olyan 
színnel, amelyet a helyi kultúra a vészhelyzettel 
azonosít. 

 
4. Ügyeljünk arra, hogy a vezérlőelemek megfelelje-

nek a helyi előírásoknak. 
 
5. A vészhelyzetben használandó vezérlőelemeket a 

gyakran használt vezérlőelemektől külön helyezzük 
el, ezzel is csökkentve a véletlen bekapcsolódás 
kockázatát. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A vészhelyzetben használandó vezérlőelemek szá-

mos típusát használjuk. A tenyérrel nyomható gom-
bok és a vészhelyzetben meghúzható zsinórok mel-
lett a „halott ember” kapcsoló is használható. Amíg 
a gombot valaki nyomja, a gép működik. Ha a nyo-
más megszűnik, a gép leáll. 

 
— Tegyük lehetővé, hogy a gép automatikusan kikap-

csolódjon abban az esetben, ha a munkás véletlenül 
a veszélyes zónába lép. Bizonyos forgó gépeken 
például a kezelő lába felett vészjelző zsinórokat fe-
szítenek ki; ha a kezelőt behúzza a gép, a lába be-
akad e vészjelző zsinórba, és a gép leáll. 

 
— Gondoljunk ki innovatív módszereket a vészhelyzet-

ben szükséges intézkedések automatizálására. Al-
kalmazhatunk például „nyomásérzékelő szőnyeget”, 
amelyre a munkásnak rá kell lépnie. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A vészhelyzetek mindig nagy feszültséggel járnak. Még 
a kiképzett munkások is elkövethetnek hibákat. A vész-
kapcsolókat úgy kell megtervezni, hogy esély se legyen 
arra, hogy hibásan aktiválják őket. 
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33.a ábra A könnyű megkülönböztetés érdekében a vezér-
lőelemeket rendezzük különböző csoportokba, a vészleál-
lító kapcsolót pedig külön helyezzük el, jól látható mó-
don.  

 
 
33.b ábra A vészhelyzetben használandó vezérlőelemek 
legyenek könnyen láthatók! 
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34. ELLENŐRZŐ PONT 
A különböző vezérlőelemeket könnyen meg lehessen 
különböztetni egymástól. 
 
 
MIÉRT? 
Ha a vezérlőelemek hasonlóan néznek ki, a munkások 
hibákat követnek el. A rossz vezérlőelem aktiválása 
balesethez vezethet. 

A gyorsan és könnyen megtalálható vezérlőelemek 
időt takarítanak meg, és csökkentik a kezelők által elkö-
vetett hibákat. 

A vezérlőelemeket néha egyszerűen azért könnyű 
megkülönböztetni egymástól, mert más helyen találha-
tók. Ez azonban sokszor nem elegendő. Egy további 
jellemző, például szín, méret, alak vagy címkék alkal-
mazásával a vezérlőelemeket sokkal könnyebb megkü-
lönböztetni egymástól. Ezt nevezzük a vezérlőelemek 
„kódolásának”. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nem a megfelelő vezérlőelem aktiválása 
• nem a megfelelő művelet végrehajtása 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Használjunk a kapcsolókhoz és más vezérlőele-

mekhez különböző színeket, méreteket vagy for-
mákat: 
- alkalmazzunk különböző színeket a különböző 

vezérlőelemekhez; 
- alkalmazzunk különböző méretű vezérlőeleme-

ket; 
- alkalmazzunk különböző alakú vezérlő gombo-

kat. 
 

2. Címkézzük fel a vezérlőelemeket. Tegyünk rájuk jól 
látható, egyszerű szövegezésű címkéket. Helyi 
nyelven írott címkéket használjunk. 

 
3. A hasonló gépeken az azonos vezérlőelemek ke-

rüljenek azonos helyre. Helyezzük el őket könnyen 
azonosítható sorrendben (az első ventilátortól a 
második ventilátorhoz, a harmadik ventilátorhoz 
stb.), vagy olyan helyre, ahol könnyű meghatároz-
ni, hogy melyik vezérlőszerv melyik kijelzőnek felel 
meg (a hőmérsékletet szabályozó gombot tegyük 
közvetlenül a hőmérsékletet jelző számlap alá 
stb.). Így a hasonló gépek vezérlőpaneljei hasonló-
an is fognak kinézni. Ez csökkenti az üzemeltetés 
közben elkövetett hibákat.  

TOVÁBBI TIPPEK 
— A vészkapcsolók (például a vészleállítók) színe, 

mérete és alakja legyen teljesen más, és könnyen 
látható. 

 
— Legfeljebb három különböző méretű vezérlő gom-

bot használjunk, mivel az emberek három méretnél 
többet nem tudnak megkülönböztetni. 

 
— A vezérlőgomb alakja hasonlíthat a vezérelt funkci-

óra (például a ventilátort vezérlő elem hasonlíthat a 
ventilátorra). 

 
— A színkódolás nem működik sötét környezetben. 
 
— A címkék elhelyezhetők a vezérlőelemek fölött, alatt 

vagy mellett, a lényeg, hogy jól láthatók legyenek.  
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A vezérlőelemek kódolása (szín, méret, alak, címke és 
hely szerint) megóvhatja a kezelőt a hibáktól és csök-
kentheti a működtetésükhöz szükséges időt. 
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34.a ábra Próbáljunk ki különböző ötleteket arra, hogy a különböző vezérlőelemeket egymástól könnyen megkülönböz-
tethetővé tegyük. A csoportosítás, a vezérlőelemek és a kijelzők közötti jó kapcsolat, a térköz, az eltérő alakok és 
eltérő színek mind hasznos ötletek. A vészleállító kapcsolók könnyű megkülönböztethetősége különösen fontos. 
 
 

 
 
34.b ábra Példák a különböző vezérlőelemek könnyebb 
megkülönböztetésére az alakjuk és a színük módo-
sításával. 
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35. ELLENŐRZŐ PONT 
Gondoskodjunk arról, hogy a munkás minden vezérlő-
elemet jól lásson és kényelmesen elérjen.  
 
 
MIÉRT? 
A kézzel megérintendő elemeket jól kell elrendezni. Sok 
esetben a munkások maguk rendezik el ezeket az ele-
meket a munkaállomáson, de nem mindig. 

Ha a vezérlőelemek nem láthatók vagy érhetők el 
könnyen, a kezelők hajlamosak arra, hogy a szokásaik-
ra alapozva és találgatás útján használják őket. Ez hi-
bákhoz vezethet. 

Időt és erőfeszítést takarítunk meg, ha a vezérlő-
elemeket könnyen elérhető távolságba helyezzük. A túl 
magasra tett vezérlőelemek vállfájást okoznak, a túl 
alacsonyra helyezett vezérlőelemek pedig hátfájást. 
Úgy kell elhelyeznünk őket, hogy a normál munkavégző 
testtartásból könnyen elérhetők legyenek. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nehéz elérhetőség 
• izommegerőltetés 
• nem a megfelelő vezérlőelem aktiválása 
• a felső végtagok rendellenességei 
 
 
HOGYAN? 
1. Tegyük a leggyakrabban vagy majdnem folyamato-

san használt vezérlőelemeket a kezelő elé úgy, 
hogy a vezérlés könyökmagasságban történhessen 
a test hajlítása vagy elfordítása nélkül. 

 
2. A másodlagos fontosságú vezérlőelemek a legfon-

tosabb vezérlőelemek mellé helyezhetők. Ezeket is 
mindenképpen könnyen el kell tudni érni a normál 
munkavégző testhelyzetből. Kerüljük az olyan he-
lyeket, ahol a test elfordítása is szükséges a vezér-
lőelemek működtetéséhez. 

 
3. Ha a vezérlőelemek túl magasan vannak, magasít-

suk a padlót egy emelvénnyel, amelyen a munkás 
áll vagy ül munkavégzés közben. Ha a vezérlőele-
mek túl alacsonyan vannak, próbáljuk magasabbra 
tenni őket akár áthelyezéssel, akár emelvény be-
építésével a gép vagy a munkapad alá. 

 
4. Új munkaállomások vagy új gépek bevezetésekor 

olyanokat szerezzünk be, amelyek megfelelnek a 
kezelők méretének, vagy amelyeken a munkaállo-
más vagy a vezérlés magassága szabályozható.  

 

A legtöbb munkaműveletet könyökmagasságban a 
legjobb végezni. Ez a „könyökszabály” alkalmazha-
tó a műveletek során a megfelelő kéztartás megha-
tározására. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Hasznos meghatározni a kéz elsődleges mozgási 

területét. Ez a test első részétől 15-40 cm-re, és 40 
cm-en belül a test oldalától, könyökmagasságban 
van. A másodlagos kézmozgási terület az elsődle-
ges terület mögött van, de 60 cm-re a test oldalától 
könyökmagasságban. Az elsődleges vezérlőelemek 
és más elsődleges tételek (kéziszerszámok, alkat-
részek) helye az elsődleges területen legyen, a má-
sodlagos vezérlőelemek és egyéb másodlagos téte-
lek pedig a másodlagos területen legyenek. 

 
— Ügyeljünk arra, hogy a vezérlőelemek jó kombiná-

ciót alkossanak más tételekkel, például a megfogni 
kívánt szerszámokkal és alkatrészekkel, a munkaál-
lomásra helyezendő félkész termékekkel, a tartó-
edényekkel stb. Próbáljuk meg ezeket a tételeket a 
tapasztalt munkások véleménye alapján elrendezni.  

 
— A munkaasztal felülete néha felosztható az egymás 

után végzendő műveletek szerinti részfeladat terü-
letekre. Ez segít megszervezni a feladatot, meg-
könnyíti a tanulást, és javítja a termelékenységet. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A jól szervezett munkaállomás időt takarít meg és ter-
melékeny. A vezérlőelemeknek az elsődleges és má-
sodlagos fontosságuk szerint kialakított elhelyezése 
segít a munkaállomások kialakításában. 
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35.a ábra Ügyeljünk arra, hogy a munkások álló- vagy ülőhelyzetből kényelmesen elérjék az összes vezérlőelemet. 
 
 

 
35.b ábra A munkásnak minden vezérlőelemet 
könnyen el kell érnie és jól kell látnia. 

 

MÁSODLAGOS 
TERÜLET 

ELSŐDLEGES 
TERÜLET 

LEGJOBB 
TERÜLET 
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36. ELLENŐRZŐ PONT 
A vezérlőelemeket a működtetésük sorrendjében he-
lyezzük el. 
 
 
MIÉRT? 
Egyes gépeken számos vezérlőelem van, amelyek 
működtetését nehéz megtanulni. A bányászatban vagy 
a feldolgozóiparban alkalmazott hidraulikus berendezé-
seken például 10-12 vezérlőelem is lehet. A vezérlő-
elemek működtetésének sorrendjét könnyebb megta-
nulni, ha a vezérlőelemek elhelyezése követi a felada-
tot. 

Ha többféle vezérlőelem használatos a különböző 
gépeken vagy gépelemeken, könnyű azokat összeke-
verni. Ez elkerülhető azzal, ha a vezérlőelemeket a 
működtetésük sorrendjében helyezzük el. 

A vezérlőelemek logikai sorrendben történő elhe-
lyezésével könnyebb szabványosítani a helyüket a 
hasonló gépeken. Ez nagymértékben megkönnyíti a 
tanulást. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nem a megfelelő vezérlőelem aktiválása 
• nem a megfelelő művelet végrehajtása 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Határozzuk meg a részfeladatokat a gép működte-

tésében, például „ki- és bekapcsolás”, „beállítás”, 
„működtetés”, vagy „a gép mozgatása”. Vizsgáljuk 
meg, hogy az egyes részfeladatok vezérlőelemei 
könnyen megkülönböztethetők-e más feladatok 
vezérlőelemeitől. 

 
2. Helyezzük át a vezérlőelemeket az elektromos 

csatlakozások módosításával (vagy akár a hidrau-
likus tömlők cseréjével, ha lehetséges), úgy hogy 
az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó vezérlő-
elemek egy csoportba kerüljenek. 

 
3. A vezérlőelemeket az egyes részfeladatokon belül 

a működési sorrend szerint helyezzük el (például 
az A, B és C vezérlőelemeket ugyanilyen sorrend-
ben helyezzük el, ha az A, B és C művelet ebben a 
sorrendben történik). 

 
4. Ehhez hasonlóan, a különböző gépek vagy gép-

elemek is meghatározhatják a vezérlőelemek sor-
rendjét (például az A, B és C vezérlőelem helye fe-
leljen meg az A, B és C gép sorrendjének). 

5. A vezérlőelemeket kódoljuk szín, méret, alak vagy 
címke szerint, hogy könnyebben megkülönböztethe-
tők legyenek. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A munkások néha módosítják a vezérlőelemeket 

vagy vezérlő gombokat, hogy könnyebben tudják 
őket működtetni. Figyeljünk oda az ilyen módosítá-
sokra, mert ezek arra utalnak, hogy valamin változ-
tatni kell. 

 
— Készítsünk egy listát a különböző részfeladatokról 

és a vezérlési műveletek sorrendjéről. Kérjük meg a 
munkásokat, hogy ellenőrizzék ezt az információt 
Ezt követően gondoljuk át, hogy hasznos lenne-e az 
elhelyezések módosítása. 

 
— Kérdezzük meg a munkásokat, hogy a különböző 

műveleteknek megfelelő vezérlőelemek könnyen 
megtalálhatók-e hiba nélkül. Ha nem, próbáljuk meg 
megváltoztatni ezek helyét, vagy vezessünk be kó-
dolást.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A munkások kevesebb hibát követnek el, ha a vezérlő-
szervek könnyen érthető sorrendben helyezkednek el. 
Ez javítja a biztonságot és a termelékenységet is. 
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36. ábra Csoportosítsuk egy helyre a konkrét részfeladatokhoz kapcsolódó vezérlőelemeket! Ez nagymértékben meg-
könnyíti a megtalálásukat. 
 

A FŐ ELOSZTÓVEZETÉK NYOMÁSA 

VÉSZLEÁLLÍTÁS VÉSZLEÁLLÍTÁS VÉSZLEÁLLÍTÁS 

1. SZIVATTYÚ 2. SZIVATTYÚ 3. SZIVATTYÚ 

1. SZELEP 2. SZELEP 3. SZELEP 

NYITVA 
 
 
 
 
 

ZÁRVA 

NYITVA 
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NYITVA 
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KI 
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KI 
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37. ELLENŐRZŐ PONT 
A vezérlőelemek mozgása feleljen meg a természetes 
elvárásoknak. 
 
 
MIÉRT? 
Az embereknek általában elvárásaik vannak arról, hogy 
egy vezérlőelemnek hogyan kell mozognia. 

Az autóban egyértelmű elvárás, hogy a kormány-
kereket ugyanabba az irányba kell forgatni, amerre az 
út kanyarodik. Egy másképpen tervezett autó katasztro-
fális lenne. Ugyanezen elvek alkalmazandók a gépek 
vezérlőelemeire is.  

Ne feledjük azonban, hogy különböző országokban 
különböző elvárások lehetnek. Sok országban például 
(pl. Indiában) a világítás kapcsolóit lefelé fordítják be-
kapcsolásához, míg máshol (pl. az Egyesült Államok-
ban) felfelé.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nem a megfelelő vezérlőelem aktiválása 
• nem a megfelelő művelet végrehajtása 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Kövessük az alábbi táblázat szerinti elvárásokat. 
 
Kívánt működés A vezérlőelem elvárt mozgása 

Bekapcsolás Jobbra vagy előre, vagy az 
óramutató járása szerint vagy 
lefelé (felfelé egyes országok-
ban) 

Kikapcsolás Balra vagy visszafelé, vagy az 
óramutató járásával ellentétes 
irányban vagy felfelé (egyes or-
szágokban lefelé) 

Mozgatás jobbra Jobbra vagy az óramutató járá-
sa szerint 

Mozgatás balra Balra, vagy az óramutató járá-
sával ellentétes irányban 

Emelés Fel, hátra 

Leengedés Le, előre 

Behúzás Húzás visszafelé, vagy felfelé 

Kiengedés Nyomás előre, vagy lefelé 

Növelés Fel vagy jobbra, vagy az óramu-
tató járásával egyező irányban 

Csökkentés Lefelé vagy balra, vagy az óra-
mutató járásával ellentétes 
irányban 

Szelep nyitása Az óramutató járásával ellenté-
tes irányban 

Szelep zárása Az óramutató járásával meg-
egyező irányban 

2. Ügyeljünk arra, hogy a különböző gépek vagy ki- és 
bekapcsolók vezérlésénél ugyanazon elveket al-
kalmazzuk. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Egyes vezérlési elvárások „természetesebbek” mint 

mások. Például egy futódaru emelésénél a függő-
leges kapcsoló a felfelé és lefelé történő mozgást 
irányítaná, a vízszintes kapcsoló pedig az előre és 
hátra történő mozgást. A vízszintes kapcsoló ese-
tében egy az egyben megfelelés áll fenn a kapcsoló 
és a daru mozgása között. Ez erős elvárás. 

 
— Ha azonban csak egy vízszintes kapcsolónk van, 

ami hátra és előre húzható, az elvárások már ve-
gyesebbek, mert nincs egyértelmű megfelelés. Né-
hányan valószínűleg előre tolnák a kart a daru 
emelése céljából. A kapcsolók nem egyértelmű 
mozgását jobb elkerülni. 

 
— Törekedjünk arra, hogy a számlap mozgása és a 

vezérlőelem mozgása megfeleljen egymásnak. Ha 
például a számlap mutatója jobbra mozog valami-
nek a növelésekor, az alatta elhelyezett karnak is 
jobbra (vagy az óramutató járásával megegyező 
irányban) kell mozognia. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az embereknek vannak bizonyos elvárásaik arról, aho-
gyan a vezérlőelemeknek mozogniuk kell. Ne járjunk el 
ezzel ellentétesen! Kövessük ezeket az elvárásokat a 
saját érdekünkben, hogy csökkentsük a vezérlési hibá-
kat és hatékonyabbá tegyük a termelést. 
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37.a ábra Vannak bizonyos kialakult kapcsolatok a vezér-
lőelem mozgása és a csökkentési-növelési hatások kö-
zött. Ügyeljünk arra, hogy ezek megfeleljenek a helyi 
munkások értelmezésének. 

 
 

 
 
37.b ábra A vezérlőelemek mozgása feleljen meg a természetes elvárásoknak. Figyeljünk arra, hogy ezek az elvárások 
eltérőek lehetnek különböző populációkban. A be-ki mozgások esetén kövessük a helyi szokásokat, de egyértelmű 
„BE” és „KI” jelzésekkel! A jobb-bal, fel-le és egyéb mozgások esetében ügyeljünk rá, hogy a munkások pontosan 
értsék a helyes irányokat. 
 
 

 

37.c ábra Vezérlőelemek mozgási 
irányai, amelyek könnyen érthetők a 
legtöbb ember számára. Jelzések 
felhelyezése tovább javíthatja a hely-
zetet. 

 

BAL 
JOBB

FÉK 

BE 

KI 

FOGASKERÉK 

FEL 

LE 

BE 

KI 
BE KI 

Hideg 

BE 

Meleg 
KI 

BE 

KI 

FEL 
BE 

LE 

BE 
(nyitás) 

KI 
(zárás) 

FÉK 
LASSÚ 

BE 

KI 
GYORS 

SEBESSÉG 

BE KI 



Ergonómiai ellenőrző pontok 
 

80 
 

 

38. ELLENŐRZŐ PONT 
Korlátozzuk a lábpedálok számát, de ha vannak, legye-
nek könnyen kezelhetők. 
 
 
MIÉRT? 
A lábpedál hasznos alternatíva lehet a kézi vezérlőele-
mek helyett. Különösen olyankor hasznos, amikor mind-
két kéz foglalt. A lábbal való vezérlés alkalmazása teret is 
felszabadít a munkaállomáson. A lábpedálok azonban 
gyakran meghatározott testtartásra kényszerítenek, és 
így korlátozzák a gépkezelő mozgását. Ez különösen 
kritikus az állómunkát végzők esetében. 

Az ismétlődő jelleggel, egy lábbal működtetett lábpe-
dálok egyoldalú megerőltetést okoznak, ami hátfájáshoz 
vezethet.  

A lábpedál a normál munkavégzési pozícióban ne-
hezen látható. Különösen nagy gondot kell fordítani a 
botlás vagy a véletlen aktiválás megelőzésére. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• derékfájás 
• elcsúszások és megbotlások 
• a lábszár/lábfej sérülései 
 
 
HOGYAN? 
1. Amennyiben szükség van lábpedálok alkalmazására, 

korlátozzuk a számukat a lehető legkisebbre. Ameny-
nyire lehet, kerüljük azokat a lábpedálokat, amelyeket 
ismétlődő jelleggel csak egy lábbal lehet használni. 

 
2. Tegyük a lábpedált a padlószintre, a láb kényelmet-

len helyzetének elkerülése céljából. Az olyan pedál-
szint, amely csak a láb felemelésével érhető el, ké-
nyelmetlen, és természetellenes testtartás felvételére 
kényszeríti a munkást. 

 
3. Tegyük lehetővé a lábpedál helyének a változtatását 

a padlón. 
 
4. A lábpedál legyen elég nagy, hogy ráférjen a munkás 

talpa. 
 
5. Vegyük fontolóra lábtámasz alkalmazását a pedál 

mellett. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A lábbal való vezérlés sok esetben jó megoldás, 

ha odafigyelünk a munkavégzés közben felvett 
testtartásra és a művelet kényelmes végrehajtá-
sára. Helyenként még a számítógép kurzorjának 
a mozgatásához is használnak pedálokat („láb-
egér”).  

 
— Ügyeljünk a lábpedálok megfelelő elhelyezésére, 

mert az elbotlás és elesés veszélyével járhatnak. 
 
— A lábpedál helyének szabályozhatósága fontos a 

munkások komfortérzetének javítása céljából. Ez 
különösen az állómunkát végzők esetében segít 
sokat. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A lábbal való vezérlés előnyös olyankor, amikor mind-
két kezet lekötik más feladatok, és korlátozott a hely a 
munkaállomáson. Tegyük lehetővé a lábpedálnak a 
padlón való elhelyezését, különösen az állómunkát 
végzők számára. 
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38.a ábra (I) és (II) Tegyük a lábpedált a padlószintre, és a pedál legyen elég nagy a 
művelet könnyű végrehajtásához. 
 

  
 
38.b ábra (I) A lábnak csak a padlószintről való felemelésével működtethető pedál használata fárasztó. (II) A pedál 
szintjét helyezzük alacsonyabbra, és biztosítsunk a láb számára tartót a könnyű pedálkezelés érdekében. 
 

(I) 

(II) 

(I) (II) 
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39. ELLENŐRZŐ PONT 
A kijelzőket és a jelzéseket könnyen meg lehessen 
különböztetni egymástól, és legyenek könnyen leol-
vashatók. 
 
 
MIÉRT? 
A kijelzők és a jelzések információkat közölnek a mun-
káról, ezért könnyen azonosíthatóknak kell lenniük. 
Figyelembe kell venni a kijelzők és jelzések helyét, és 
az is fontos, hogy könnyen megkülönböztethetők le-
gyenek egymástól.  

A mutatók helyzetének, valamint a kijelzőkön vagy 
jelzéseken található karaktereknek a jó láthatósága 
egyik előfeltétele a jó minőségű munkának. 

A kijelzők és a jelzések nem megfelelő leolvasása 
gondot okozhat, mert működési hibához és balesetek-
hez vezethet. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nem a megfelelő művelet végrehajtása 
• hiányzó jelzés vagy megváltozott kijelző 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Tegyük a fontos kijelzőket vagy jelzéseket oda, 

ahova a kezelők általában néznek. Tegyük a leg-
fontosabbakat olyan helyre, ahol a kezelő személy 
szeme alatt kb. 20-50°-os látószögbe esnek. 

 
2. Alkalmazzunk különböző méreteket, alakokat és 

színeket, ha ugyanaz a kezelő személy többféle ki-
jelzőt és jelzést használ. Gyakran úgy a legköny-
nyebb, ha a különböző információk kódolására 
színeket alkalmazunk. 

 
3. Ügyeljünk arra, hogy a karakterek és a számok 

elég nagyok legyenek, és távolból is könnyen le 
lehessen olvasni őket. Ha egy kezelő például 1 
méter távolságból nézi a kijelzőt jó világítás mellett 
(mondjuk 500-800 lux, mint egy jól megvilágított 
iroda), az 5-10 mm-es karaktermagasság a megfe-
lelő. A látótávolság növekedésével vagy a leolva-
sási feltételek romlásával a karakterméretet is nö-
velni kell. 

 
4. Használjunk könnyen leolvasható jelzéseket. A 

túlzottan részletes jelzések és az összezsúfolt 
számok zavarják a leolvasást. Néha segíthet, ha 
eltérő színeket használunk a kijelző különböző ré-
szeihez. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A periférikus látótérben lévő kijelzőket nehéz figye-

lemmel követni. Ha egy kijelző például több mint 
50°-ra helyezkedik el a központi nézőponttól, a keze-
lőnek el kell fordítania a fejét ahhoz, hogy leolvassa 
a kijelzőt. Ilyen feltételek között a kezelők többet hi-
báznak, sőt esetleg el is mulasztják a kijelzők leol-
vasását. 

 
— Nagyon fontos a kijelzők, a vezérlőelemek és a hoz-

zájuk tartozó gépek jó elhelyezése. A kijelzőket úgy 
rendezzük el, hogy könnyen átlátható legyen a gé-
pekkel és a vezérlőelemekkel fennálló viszonyuk. 
Nagyon hasznos az egymáshoz kapcsolódó kijelzők 
csoportosítása és a működési sorrendben való elhe-
lyezése. A megfelelő vezérlőelemek fölött elhelye-
zett kijelzők például nagymértékben elősegítik azt, 
hogy a kezelő megtalálja a megfelelő vezérlőelemet. 

 
— Ügyeljünk a kijelzők és a jelzések jó megvilágítására 

este vagy az éjszakai órákban. 
 
— A kijelzők gyakran képernyős eszközök (VDU). A 

VDU képernyőjén való bemutatás újabb nehézséget 
jelenthet, mert a képernyő kicsi. A könnyen érthető 
és könnyen leolvasható módon megjelenített infor-
máció a VDU kijelzőkön is ugyanolyan fontos. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A kijelzőket olyan helyre kell tenni, ahol a kezelők látják. 
A különböző kijelzőknek könnyen megkülönböztet-
hetőknek kell lenniük egymástól. A karakterek és a ská-
labeosztások megfelelő méretűek és jól láthatók legye-
nek a kezelő szokásos helyéről. 
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39.a ábra A legfontosabb kijelzőket és jelzéseket a kezelő természetes álló vagy ülő 
helyzetében a szeme alatt kb. 20-50°-os látószögben helyezzük el. 
 
 

 
 
39.b ábra Ha lehet, úgy válasszuk meg a mutatók normál pozícióit, hogy könnyen 
azonosíthatók legyenek. 
 

NEM IGAZÍTOTT IGAZÍTOTT 
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40. ELLENŐRZŐ PONT 
A kijelzőkön használjunk jelöléseket vagy színeket, 
hogy a munkások jobban értsék, hogy mit kell tenniük. 
 
 
MIÉRT? 
Bizonyos feladatok esetében szükséges lehet kijelezni 
egy pontos számértéket, például az időt percekben. 
Más feladatok esetében elég tudni, hogy az érték egy 
bizonyos tartományon belül van. Erre példa a vízhő-
mérséklet. Elég lehet tudni, hogy a hőmérséklet a for-
ráspont alatt van. 

A kijelzők segítik a munkást a megfelelő művelet 
elvégzésében. Gyakran maguk a munkások helyeznek 
el jelöléseket a kijelzőkön. Használjuk fel ezeket az 
ötleteket a kijelzők „hasznos kijelzőkké” történő átalakí-
tásához. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nem a megfelelő művelet végrehajtása 
• hiányzó jelzés vagy megváltozott kijelző 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Helyezzünk el jelöléseket azon pontok vagy tarto-

mányok jelölésére, ahol egy bizonyos cselekvés 
mindig szükséges (például hőmérséklet vagy se-
bességhatár). 

 
2. Használjunk színkódolást. A zöld területek vagy 

számok például azt jelentik, hogy elfogadható. A 
piros azt jelenti, hogy elfogadhatatlan. 

 
3. Csoportosítsuk az összetartozó kijelzőket, és ren-

dezzük el őket úgy, hogy könnyebb legyen az el-
lenőrzésük. Ha például megtörik a mutatók által 
felvett pozíciók „mintája”, azt könnyű észrevenni 
(például, ha a csoportban az összes mutató függő-
leges vagy vízszintes helyzete azt jelenti, hogy a 
művelet megfelelően halad, akkor könnyű megta-
lálni az ilyen állástól eltérő mutatót).  

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  Általában a kijelző kétféle típusa kapható (I) szám-

láló számokkal; és (II) mozgó mutatós kijelző, 
amely közelítő értéket mutat. A mozgó mutató 
megfelelő a trendek és változások kimutatására 
(például növekedés vagy csökkenés). Ez esetben 
a kezelőt nem érdeklik a konkrét számok.  

— A fontos kijelzőket olyan helyre tegyük, ahova a 
kezelő gyakran néz. 

 
— Kerüljük a látószög elhajlást, amikor a mozgó muta-

tó kissé a számlap fölé mutat, és ezt nehezen tudja 
leolvasni a kezelő, amikor oldalról nézi a számlapot. 
Helyezzük a számlap felületét függőlegesen a látó-
mező vonalára, vagy tegyük az ilyen fontos kijelző-
ket a kezelő elé. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A kijelzők azt mutatják meg a munkásnak, hogy mit kell 
tennie. E célból használjunk jelöléseket vagy színeket. 
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40. ábra A kijelző műszernek a szükséges információt lehetőség szerint egy-
szerűen és félreérthetetlenül kell közölnie.  
 

Túl meleg 

Túl hideg 

Megfelelő 

Biztonságos, normál 

Határeset 

Veszélyes 
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41. ELLENŐRZŐ PONT 
Csak olyan szimbólumokat használjunk, amelyeket a 
helyi munkások jól értenek. 
 
 
MIÉRT? 
Néha szimbólumokat használunk a gépek, a vegyi 
anyagok, a vezérlőelemek és a kijelzők azonosítására. 
Valójában sok nemzetközi gépgyártó előnyben részesíti 
a szimbólumok használatát, mert így nem kell lefordíta-
ni a címkéket a helyi nyelvre. Sok szimbólum azonban 
nehezen érthető, különösen azok, amelyek a nehezen 
elképzelhető gépi funkciókra utalnak. Ezek helyett gyak-
ran jobb rövid szöveges üzeneteket használni. 

A szimbólumok addig jók, ameddig azokat a helyi 
dolgozók könnyen megértik. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nem a megfelelő művelet végrehajtása 
• hiányzó jelzés vagy megváltozott kijelző 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Szimbólumokat csak akkor használjunk, ha teljesen 

biztosak vagyunk benne, hogy minden munkás jól 
érti őket. 

 
2. Az egyszerű szimbólumok jobbak, de ügyeljünk 

arra, hogy nem sok olyan szimbólum van, amit 
mindenütt megértenek.  

 
3. Próbáljuk ki néhány munkással, hogy egyenként 

megnézik a gépet, és értelmezik a szimbólumokat. 
Ha mindegyik munkás érti az adott szimbólumot, 
akkor nincs probléma. Ha egyesek nem értik, ké-
szítsünk címkét, és ragasszuk fel a gépre.  

 
4. Ne féljünk a címkék felragasztásától! Kritikus hely-

zetekben sok múlik majd rajtuk. A címkéket a helyi 
kultúráknak és sztereotípiáknak megfelelően kell 
tervezni. A címkéknek bírniuk kell a normál igény-
bevételt. A fém vagy műanyag lapok jelentik a leg-
jobb megoldást.  

 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A helyesen értelmezett szimbólumoknak megvan az 

az előnyük, hogy gyorsabban leolvashatók, mint a 
címkék. Vannak széles körben elfogadott és alkal-
mazott szimbólumok, például a dohányzást tiltó je-
lek, a vészkijáratok és a veszélyes vegyi anyagok 
címkéi. 

 
— Ha saját szimbólumokat akarunk használni, kérjük 

ki a munkások véleményét. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A nehezen érthető szimbólumokat ki kell egészíteni 
címkékkel. Kétséges esetekben kérdezzük meg a mun-
kásokat! 
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41. ábra Olyan szimbólumokat használjunk, amelyeket a helyi dolgozók könnyen ér-
tenek, és összhangban állnak az ISO jelöléssel. 
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42. ELLENŐRZŐ PONT 
A címkék és a jelek legyenek könnyen láthatók, olvasha-
tók és érthetők. 
 
 
MIÉRT? 

A címkék és jelek könnyen olvashatók legyenek, kü-
lönben a dolgozók nem veszik őket figyelembe.  

Az emberek csak egy rövid pillantással szokták fel-
mérni a címkéket és a jeleket, ezért gyakran követnek el 
hibákat az olvasásuk során. Ez rossz művelet végzésé-
hez vezethet és balesetet okozhat. A címkék legyenek 
elég nagyok és jól láthatók, hogy távolról is le lehessen 
olvasni őket. 

A szövegnek könnyen érhetőnek kell lennie, hogy 
az emberek tudják, mit kell tenniük. Ez produktív, mert 
időt takarít meg. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nem a megfelelő művelet végrehajtása 
• hiányzó jelzés vagy megváltozott kijelző 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Tegyük a címkéket és jeleket olyan helyekre, ahova 

gyakran néznek az emberek, például a gyártási fo-
lyamathoz közel, vagy az egyes kezelők elé. 

 
2. A munkahelyen, ahol a kezelő ugyanazon a helyen 

áll, a címkéket és a jeleket az e testhelyzetnek meg-
felelő kényelmes látószögben helyezzük el, azaz a 
vízszintes alatt kb. 20-40°-ra. 

 
3. A betűk elég nagyok legyenek ahhoz, hogy távolról 

is könnyen olvashatóak legyenek. 
 
4. Ahol lehet, használjunk különböző színeket vagy 

formákat a különböző címkékhez vagy jelekhez. 
 
5. Tegyük a kijelzők és vezérlőelemek számára szolgá-

ló címkéket közvetlenül azok fölé, alá vagy mellé 
úgy, hogy egyértelmű legyen, melyik címke melyik 
kijelzőnek vagy vezérlőelemnek felel meg. Ügyeljünk 
arra, hogy a címkéket ne takarják el más elemek. 

 
6. Az üzenet legyen világos és rövid. Kerüljük a bonyo-

lult és hosszadalmas szövegeket. 

7 Ügyeljünk arra, hogy a címkék és jelek a munká-
sok számára érthető nyelven készüljenek. Ha több 
nyelvi csoport van jelen, szükség lehet többnyelvű 
címkék és jelek használatára.  

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Tegyük a címkéket és jeleket olyan helyre, ahol 

nem tükrözik vissza a fényforrások fényét, és nem 
vakítanak el. Néha módosítani kell a jel elhelyezési 
szögét a fényvisszaverődés csökkentése miatt 
(mint az autóban a visszapillantó tükörnél).  

 
— Olyan anyagot használjunk, például műanyagot 

vagy acélt, amelyről könnyen letisztítható a szeny-
nyeződés és az olaj, hogy a jel még hosszú évekig 
látható maradjon. 

 
— Az 1 cm betűmagasságú címkék általában ele-

gendőek a munkaállomásokon.  
 
— Amikor egy elvégzendő műveletet akarunk jelezni, 

kezdjük az üzenetet egy cselekvést jelentő igével, 
hogy az emberek pontosan tudják, mit kell tenni 
(például, „Kapcsolja ki a lámpákat”, „Akassza fel a 
hevedert”, és ne így „Ha nincs rá szükségünk, 
kapcsoljuk ki a lámpát”, vagy „Veszély – vigyázz a 
darura”.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A címkék és jelek nagyon fontos információkat közöl-
hetnek. Tegyük őket oda, ahol a munkások látják, le-
gyenek elég nagyok, és tartalmazzanak rövid és köny-
nyen érthető üzeneteket. Ez csökkenti a hibákat és időt 
takarít meg. 

 



A termelőgépek biztonsága 
 

89 
 

 
 
42.a ábra A címkék és a jelzések legyenek könnyen láthatók és olvashatók. 
 
 

 
 
42.b ábra A címkék és jelzések legyenek rövidek és lényegre törők. 
 
 
 

 ÁRAMELLÁTÁS 1. ALRENDSZER 2. ALRENDSZER 3. ALRENDSZER 
 
 Váltakozó áram Teszt állapot Bemenő áram Kimenő feszültség 
 

BE 
 
 
 

KI 
BIZTOSÍTÓ Teszt funkció 

 
MŰKÖDIK 

NEM MŰKÖDIK 

 
 

 
NORMÁL NORMÁL 

ALACSONY ALACSONY 

 
 

 
 
 

 
 

KAPCSOLJA KI  
A LÁMPÁKAT 

 
 

AKASSZA FEL  
A HEVEDERT 

 
 
 

 
 

HA NEM SZÜKSÉGES, KAPCSOL-
JA KI A LÁMPÁT 

 
 

VESZÉLY –  
VIGYÁZZ A DARURA 
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43. ELLENŐRZŐ PONT 
A munkások számára könnyen és pontosan érthető fi-
gyelmeztető jelzéseket használjunk. 
 
 
MIÉRT? 
A figyelmeztető jelzések veszélyekre hívják fel a figyel-
met. Gyakran összetett üzenetet hordoznak, mert közöl-
ni kell, hogy mi okozza a veszélyt, és az adott személy-
nek mit kell tennie a veszély elkerülése érdekében. 
Ügyelni kell arra, hogy a figyelmeztető jelzések a mun-
kások számára könnyen érthetők legyenek.  

A hosszadalmas figyelmeztető jelzéseket valójában 
nem olvassa el minden munkás. Fontos, hogy tömör, de 
könnyen érthető üzeneteket válasszunk.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• halálos áramütés 
• késleltetett evakuálás 
 
 
HOGYAN? 
1. Olyan figyelmeztető jelzéseket alkalmazzunk, ame-

lyek tartalmazzák az alábbi négy fontos elemet: 
 

a. Egy jelzésszerű szó – a kockázat súlyosságá-
nak közlésére (például „Életveszély”, „Figye-
lem”, vagy „Vigyázat”. Az „Életveszély” a leg-
súlyosabb jelzőszó, és a „Vigyázat” a legke-
vésbé súlyos. 

b. A veszély – a veszély jellegére utal. 
c. A következmény – ami történhet. 
d. Utasítás – mi a megfelelő magatartás a ve-

szély elkerülésére. 
 

2. Ügyeljünk arra, hogy a megfelelő jelzőszót – például 
„Életveszély” vagy „Figyelem” vagy „Vigyázat” - 
használjuk. Arra is ügyeljünk, hogy a veszély jelle-
gét és következményeit megfelelően írjuk le. Ellen-
őrizzük, hogy a munkásoknak a teendőkre vonatko-
zóan adott utasítás elég egyértelmű-e. 

 
3. Kérjük meg a munkásokat, hogy értékeljék a jelen-

legi figyelmeztető jelzéseket. Sok hasznos javaslatot 
kaphatunk. 

4. A szimbólumok fokozhatják a figyelmeztető jelzé-
sek hatékonyságát. Bemutatunk egy példát egy jó 
figyelmeztető jelzésre: 

 
 

VESZÉLY! 
 

NAGYFESZÜLTSÉGŰ VEZE-
TÉK 

 
HALÁLOS LEHET! 

 
MEGKÖZELÍTENI TILOS! 

 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ne feledjük, hogy a rövid üzenetek hatékonyabbak, 

mint a hosszúak. 
 
— Az általános figyelmeztető jelzések, például az 

olyanok, amelyek csak ennyit mondanak: „”Életve-
szély”, „Vigyázz”, vagy „Figyelem”, nem hatéko-
nyak. Túl általánosak, és az emberek nem értik, 
mit kell tenniük. 

 
— Az írott figyelmeztető jelzések feltételezik, hogy a 

munkások tudnak olvasni. Ha könnyen érhető 
szimbólumok is vannak, használjuk együtt a szim-
bólumokat és az írott jelzéseket.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A figyelmeztető jelzéseknek világossá kell tenniük, 
hogy mi a veszély, és mit kell tenni. 
 

 



A termelőgépek biztonsága 
 

91 
 

 
 
43. ábra A figyelmeztető jelzések legyenek rövid üzenetek, amelyek a veszélyek jellegét és súlyosságát jelzik, és meg-
mondják, hogy mit kell vagy mit tilos tenni.  
 
 
 
 

VESZÉLY 
GÁZSZIVÁRGÁS 

VESZÉLY 
 
 

NAGYFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉK 

HALÁLOS LEHET! 

MEGKÖZELÍTENI 
TILOS! 

TILOS A DOHÁNYZÁS  
 
 
 
NYÍLT LÁNG  
HASZNÁLATA TILOS 

VESZÉLY 
Láthatatlan lézersugárzás, ha 

nyitva van. 

KERÜLJE A SUGÁR HATÁSÁT! 

3B osztályú lézer termék. 
(IEC 825-1) 

FIGYELEM 

RÖNTGEN-
SUGÁRZÁS 
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44. ELLENŐRZŐ PONT 
Használjunk befogó- és rögzítő készülékeket a gépek 
stabil, biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. 
 
 
MIÉRT? 
A befogó- és rögzítő készülékek a megfelelő helyzet-
ben rögzítik a munkadarabokat. Stabilabbá és hatéko-
nyabbá teszik a műveletet.  

A rögzítő készülékek szabaddá teszik mindkét 
kezet a munkavégzéshez. 

A befogó- és rögzítő készülékek távol tartják a 
kezet a szerszámoktól, vagy a gép működő részeitől. 
Ennek az az oka, hogy a befogó- és rögzítő készülé-
kek, és nem a kéz tartja a munkadarabokat. Ez javítja 
a biztonságot és a hatékonyságot.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• Ismétlődő megerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
• a kéz/ujj sérülése 
 
 
HOGYAN? 
1. Úgy tervezzük meg a befogókészüléket, hogy a 

munkadarabon a pontos helyre irányítsa a szer-
számot, vagy a gép működő részét. Ez növeli a 
hatékonyságot. 

 
2. Használhatunk olyan rögzítő készüléket is, amely 

egy vagy több tételt rögzít a megmunkáláshoz. Ez 
felszabadítja a kezeket. 

 
3. Mindig úgy használjuk a befogó- és rögzítő készü-

lékeket, hogy azok erősen fogják meg a munka-
darabot, miközben megakadályozzák az elmozdu-
lását bármely irányban az X, az Y és a Z tengely 
mentén, és a forgást bármely irányban az X, az Y 
és a Z tengely mentén. 

 
4. A munkadarabok legyenek könnyen behelyezhe-

tők a befogó- és rögzítő készülékekbe, valamint 
könnyen kivehetők azokból.  

 
5. Szabványosítsuk a befogó- és rögzítő készülékek 

komponenseit (talpak, alátétek, csapok, szorító-
pofák) a költségek minimumra csökkentése és a 
javítás gyorsítása céljából. 

 
6. Készítsünk tervet a befogó- és rögzítő készülékek 

megfelelő karbantartására, és ismertessük ezt 
meg minden érintett munkással, hogy tudják, mit 
kell tenniük, ha meghibásodnak ezeknek a készü-
lékeknek az alkatrészei (kihez kell fordulni stb.). 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Ha egyre nagyobb súlyú befogó- és rögzítő készülék-

re van szükség, vegyük fontolóra a gépi kezelést a 
kézi kezelés helyett. 

 
— Kerekítsük le az éles széleket! 
 
— A befogó- és rögzítő készülékek legyenek elég erő-

sek, mert sokszor nagy igénybevételnek vannak kité-
ve. Használjunk kopásvédő csíkokat a talpon, ahol a 
szállítószalaggal érintkeznek. Használjunk műanyag 
vagy gumi ütközőket. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ne használjuk a kezünket rögzítő készülékként. E célra 
használjunk befogó- vagy rögzítő készüléket.  
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44.a ábra A kézi szerszámok stabilizálhatók, ez megköny-
nyíti a munkavégzést. 
 
 
 
 
 
 

 
 
44.c ábra A műveleteket stabilizáló rögzítő készülékek 
gyakran egyszerűen kialakíthatók. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
44.b ábra Használjunk speciálisan tervezett vagy univerzá-
lis rögzítő készüléket a nem stabil munkadarab kézzel 
történő tartása helyett. 
 
 
 

 
 
44.d ábra A rögzítő elemek és satuk különböző méretű és 
alakú munkadarabokat tarthatnak a helyükön munka köz-
ben, felszabadítva a kezeket. 
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45. ELLENŐRZŐ PONT 
A biztonsági követelményeknek megfelelő gépeket vá-
sároljunk. 
 
 
MIÉRT? 
Vannak biztonságos és nem biztonságos gépek. Ügyel-
jünk arra, hogy biztonságosan szerkesztett gépeket 
szerezzünk be. 

A biztonságos gépek azok a gépek, amelyekben a 
veszélyes alkatrészek olyan helyen vannak, ahol nem 
okozhatnak kárt a munkásban. Az ilyen biztonságos 
gépek használata a legjobb mód a balesetek megelőzé-
sére. 

A gépeket a beszerzésük után a termelési folya-
matban már nehezebb biztonságosabbá tenni. Az utó-
lag felszerelt védőelemek vagy a veszélyes alkatrészek 
elrekesztése sokat segíthet, de jobb olyan gépeket be-
szerezni, ahol a szükséges védőelemek már a helyükön 
vannak. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• a kéz/ujj sérülése 
• nem megfelelő művelet 
 
 
HOGYAN? 
1. Amikor beszerzünk egy gépet, tanulmányozzuk 

figyelmesen a választási lehetőségeket, és olyat 
rendeljünk, amelyben minden mozgó alkatrész vé-
delemmel van ellátva, és a kézi munkavégzési pon-
tok is veszélytelenek. 

 
2. Ellenőrizzük, hogy a forgó tengelyek, kerekek, gör-

gők, csigák és fogaskerekek, valamint az oda-
vissza irányú mozgást végző részek el vannak-e 
látva megfelelő védelemmel. 

 
3. Vizsgáljuk meg, hogy az adagoló és kivető művele-

tek biztonságosan végezhetők-e anélkül, hogy a 
kéz veszélyes helyre kerülne a gép mozgása köz-
ben. 

 
4. Azt is ellenőrizzük, hogy a gép karbantartása biz-

tonságosan elvégezhető-e. Fordítsunk kiemelt fi-
gyelmet arra, hogy a gép mozgását le lehet-e állí-
tani javítási vagy karbantartási munka végzése 
közben. 

 
5. A gép megfelelő működtetését biztosító kéziköny-

vet elérhetővé kell tenni az érintett összes munkás 
számára, és biztosítani kell a betanítást. Ügyeljünk 
arra, hogy az üzemeltetési utasítások és a címkék 
a munkások számára érthető nyelven készüljenek. 

 

Ne feledjük, hogy egyes munkások talán nem jól 
olvasnak, vagy egyáltalán nem tudnak olvasni; a 
betanítás ezért alapvető fontosságú. 
 

6. Előfordulhat, hogy védőelemekkel nem felszerelt 
vagy nem biztonságos gépeket alacsonyabb áron 
kínálnak. Az ilyen gépek sok problémát okozhatnak, 
és hosszabb távon többe kerülhetnek. Sok bajtól és 
kiadástól megkímélhetjük magunkat, ha a megfelelő 
gépeket választjuk. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Az automatikus vagy mechanikus adagoló és kilökő 

eszközök csökkenthetik a kockázatot, és emellett 
nagymértékben javítják a termelékenységet. 

 
— A reteszelt védőelemek előnyösek, mert a gép 

elektromos vagy mechanikus ciklusa automatikusan 
megszakad, ha a védelem vagy a fedél nyitva van 
vagy eltávolításra kerül üzemeltetési vagy karban-
tartási művelet céljából. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A balesetektől való félelemben történő munkavégzés 
nagymértékben gátolja a jó munkaeredményeket. Tele-
pítsünk biztonságos gépeket, amelyek nem károsíthat-
ják a munkások testi épségét. A biztonságos gépek 
termelékenyek, és csökkentik a személyi sérüléseket. 
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45.a ábra Szerezzünk be olyan gépeket, amelyekkel a lehető legnagyobb mértékben elkerülhetjük a 
veszélyes területeken végzendő kézi műveleteket. 
 
 

 
 
45.b ábra Az automatikus adagoló eszközzel felszerelt 
gép távol tartja a munkás kezét a gép veszélyes részei-
től. 

 
 
45.c ábra A félig szilárd vagy szemcsés anyagok sűrített 
levegővel eltávolíthatók. 
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46. ELLENŐRZŐ PONT 
Használjunk adagoló és kivető készülékeket, hogy a 
kezeket távol tudjuk tartani a gépek veszélyes részeitől. 
 
 
MIÉRT? 
Az adagoló és kivető készülékekkel a tárgyak ponto-
sabban, és sérülés kockázata nélkül kezelhetők. 

Az adagoló és kivető készülékek nagymértékben 
csökkentik az adagoláshoz és a kivételhez szükséges 
időt. A megtakarított időt felhasználva a munkás más 
feladatokat végezhet, például felkészülhet a következő 
munkadarabra. Ez a gép számára is rövidebb állásidőt 
jelent 

Az adagoló és kivető készülékek használata lehe-
tővé teszi hulladék anyagok vagy mérgező anyagok 
eltávolítását kézzel történő érintés nélkül. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• a kéz/ujj sérülése 
• ismétlődő megerőltetés 
 
 
HOGYAN? 
1. Az adagoló/kivető készüléknek számos típusa léte-

zik. Néhány példa az egyszerű típusokra: 
 

a. dugattyús adagolás: dugattyú üreggel (hor-
nyolt vagy fészkes), amelybe a megmunkálási 
ponton kívül kerül be az anyag, majd benyom-
ják a megmunkálási pontra a gép ciklusában; 

b. karusszeles adagolás: a karusszel típusú 
adagolás esetében az anyag a megmunkálási 
ponton kívül kerül be, majd egyenként jut el a 
megmunkálási pont alá, kombinálva az auto-
matikus kivetéssel és a késztermék össze-
gyűjtésével; 

c. gravitációs csúszdás adagolás: automatiku-
san kerül az anyag a megmunkálási pontra 
vagy a dugattyús eszközbe, így a munkásnak 
nem kell minden ciklusban új anyagot behe-
lyeznie. 

 
2. Használjunk sűrített levegőt a félig szilárd vagy 

szemcsés anyagok adagolására. 

3. Használjunk olyan kivető eszközt, amely az adago-
lórendszer részét képezi. Ez megtakarítja a kivetési 
időt. Amikor külön kivető készülékre van szükség, 
használjunk gépi eszközt vagy sűrített levegőt. 

 
4. Használjunk adagoló segédeszközöket, például 

horgokat, rudakat vagy egyéb hosszabbító eleme-
ket a tárgyak adagolására vagy eltávolítására. Min-
den egyes esetben a megfelelő megoldást kell kifej-
leszteni. Használjunk például kerekített fogantyúval 
ellátott horgot az esztergaforgácsnak az eszterga-
gépről történő eltávolítására. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Sok más mód is alkalmazható a „szabad” gravitáció 

előnyeinek kiaknázására. Bizonyos esetekben egy-
szerű lejtős csúszdás adagoló is használható az 
anyagnak a megmunkálási pontra való eljuttatására. 

 
— Az adagoló és kivető készülékek működése nem 

zavarhatja a meglévő védőelemeket vagy más biz-
tonsági eszközöket. 

 
— Az adagoló és kivető készülékek karbantartása 

vagy a működési hiba megszüntetése nem okozhat-
ja a gép véletlen beindítását. 

 
— Az adagoló készülékek megfelelő magassága és 

elhelyezése megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a 
munkát. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Használjunk adagoló és kivető készülékeket a termelé-
kenység növelésére, és a gép okozta veszélyek csök-
kentésére. 
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46.a ábra Mechanikus sajtó forgó adagolóval. 
 
 

 

46.b ábra A jól tervezett védőelem megóv a gép 
mozgó alkatrészeivel történő érintkezéstől, és 
lehetővé teszi a munkás számára, hogy ké-
nyelmesebben végezze a munkáját. 
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47. ELLENŐRZŐ PONT 
Használjunk megfelelően rögzített védőberendezéseket 
vagy korlátokat, amelyek megakadályozzák a gépek 
mozgó alkatrészeivel történő érintkezést. 
 
 
MIÉRT? 
Amikor a munkás a gép mozgó alkatrészei közelében 
dolgozik, veszélynek van kitéve. Személyi sérülést 
okozhatnak az erőátviteli részek (például fogaskerekek, 
tengelyek, kerekek, csigák, görgők, szíjak vagy hidrauli-
kus vezetékek), a megmunkálási pontok vagy a szétre-
pülő tárgyak, például a forgács, a szikra vagy a forgó 
fém. E kockázatok ellen az a legjobb védekezés, ha 
mechanikus eszközök alkalmazásával megelőzzük az 
érintkezést, és nem az, hogy utasításokat adunk a mun-
kásoknak az ilyen veszélyek elkerülésére. 

Balesetek történhetnek a szokásos működés köz-
ben, vagy tisztítás és karbantartás közben is. Gyakran a 
közelben tartózkodók és más munkások is veszélynek 
lehetnek kitéve, mivel nem ismerik a gép működését, 
sem pedig azt, hogy milyen védőelemek és óvintézke-
dések szükségesek. Tartsuk be a védőelemek és korlá-
tok használatát előíró országos szabályokat, és fejlesz-
szük ezeket tovább az emberek védelme érdekében. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• a kéz/ujj sérülése 
• szemsérülés 
 
 
HOGYAN? 
1. Olyan rögzített védőelemet tervezzünk, amely felhe-

lyezhető a gépre, és mind a géptől, mind a repülő 
tárgyaktól védelmet nyújt. A védőelemek használata 
legyen praktikus. Feleljenek meg a gép követelmé-
nyeinek és a konkrét veszélynek. 

 
2. Ha a gépre szerelt védőelem akadályozza a kézi 

műveletet, vagy ha a munkás nem látja tisztán a 
feladatot, valószínűleg leveszi a védőelemet. Ter-
vezzük át az ilyen védőelemeket, vagy cseréljük le 
őket szabályozható elemekkel, amelyek állíthatók a 
megmunkálandó munkadarabok méretének megfe-
lelően, és mégis mindig magas fokú védelmet nyúj-
tanak. 

 
3. Annak érdekében, hogy a végzett feladat tisztán 

látható legyen, használjunk műanyagból vagy átlát-
szó anyagból készült védőelemeket. 

4. Szereljünk fel rögzített korlátokat azokra a helyek-
re, ahol lehetséges a gép mozgó alkatrészeivel va-
ló érintkezés, bár ezeket a veszélyeket nem mindig 
könnyű azonosítani. Ügyeljünk arra, hogy az ilyen 
korlátok stabilak és elég magasak legyenek a cél-
nak megfelelően. 

 
5. Ha egy mozgó alkatrész érintkezik egy másikkal, és 

így „becsípődési pont” alakul ki, szereljünk fel rög-
zített korlátokat vagy megfelelő védőelemeket az 
ujjak vagy a kéz becsípődéstől való védelme érde-
kében. 

 
6. Ugyanígy, amikor két forgó görgő együtt forog, és 

„beszorítási pont” alakul ki, szereljünk fel megfelelő 
védőelemeket a kéz és a ruházat becsípődésének 
megelőzése érdekében. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A védőelem felszerelhető közvetlenül a gépre, vagy 

stabil felületre, például a falra vagy a padlóra. Erős 
anyagból kell készülnie, és védelmet kell nyújtania 
a repülő forgácsoktól is. 

 
— A rögzített védőelemet csak szerszámmal lehessen 

eltávolítani. 
 
— A megmunkálási ponton rögzített védőelem mellé 

biztosítani kell a megfelelő adagoló és kivető ké-
szülékeket is, hogy megkönnyítsük a biztonságos 
működést, és fokozzuk a hatékonyságot. Speciális 
kézi szerszámok is használhatók a megmunkálási 
pont elérésére és a munkadarabok kezelésére 
(például vákuumos szívóeszközzel vagy mágneses 
szűrővel felszerelt fogók). 

 
— A gépgyártók általában adnak gépre szerelhető 

védőelemeket is. Néha ezek nem elég praktikusak, 
és előfordulhat, hogy saját védőeszközöket kell ter-
veznünk. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A gépi védőelemek és korlátok fontosak a munkások és 
a közelben tartózkodó személyek védelme érdekében. 
Ha azt tapasztaljuk, hogy a munkások nem használják 
ezeket, haladéktalanul keressünk megfelelő megoldást 
áttervezett védőelemekkel. 
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47.a ábra Beállítható védőberendezés mechanikus sajtón. 
 
 

 
 
47.b ábra Mechanikus sajtó adagolólappal.  
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48. ELLENŐRZŐ PONT 
Használjunk reteszelt védőberendezéseket, hogy a gép 
működése közben a munkások ne tudjanak hozzáérni a 
veszélyes pontokhoz. 
 
 
MIÉRT? 
Amikor a munkás kinyitja vagy leveszi a védőelemet vagy 
a fedelet, gyakran történnek balesetek. Ha a gép leáll a 
védőelem vagy a fedél felnyitásakor vagy levételekor, 
akkor nincs semmi veszély.  

A reteszelt védőberendezések vagy korlátok automa-
tikusan megszakítják a gép elektromos ciklusát, amint a 
védőelem vagy a fedél felnyílik, vagy eltávolításra kerül.  

A reteszelő rendszerek is megakadályozhatják a hoz-
záférést a megmunkálási ponthoz a munkaciklus előtt. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• a kéz/ujj sérülése 
• szemsérülés 
 
 
HOGYAN? 
1. Készítsünk kapuval ellátott védőkerítést a folyamat-

hoz. A reteszelt védőberendezésnél általában kulcs 
kell a kapu nyitásához. Amikor a kapu nyílik, egy au-
tomatikus kapcsoló kikapcsolja a gép áramellátását. A 
reteszelt kaput be kell zárni, mielőtt a veszélyes gép 
újraindulhat. 

 
2. Ha mechanikus reteszelés nehezen alkalmazható, 

használjunk fotocellás reteszelő rendszereket. Ezek 
bármikor megszakítják a gép működését, amikor bár-
mely testrész túlhalad a „fénykorláton”, amelyben 
fényforrások vannak az egyik oldalon, és fényérzé-
keny elemek a másik oldalon. 

 
3. Nagy figyelmet kell fordítani arra az esetre, amikor a 

folyamat ciklusa még folytatódik, hogy több idő kelljen 
a kapu nyitásához, mint a folyamat leállításához.  

 
4. Ha a reteszelés nem lehetséges, kétkezes vezérlő-

elemeket is használhatunk. A kétkezes vezérlőele-
meknél két kapcsolót vagy kart kell egyszerre üzemel-
tetni két kézzel. Így a munkás keze mindig a gépen 
kívül van a gép működése közben. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Mivel a reteszelés vagy a kétkezes vezérlés ké-

nyelmetlen lehet a termelő folyamatban, néha 
megpiszkálják őket. A reteszelést és a kapcsoló-
kat úgy kell kialakítani, hogy ellenálljanak a meg-
piszkálásnak, és ne lehessen könnyen feltörni 
vagy megkerülni őket csavarhúzóval, ceruzával 
vagy ragasztószalaggal. A kétkezes vezérlést 
úgy kell megtervezni, hogy a két kapcsolót ne le-
hessen egy kézzel kapcsolni, leragasztani, ki-
akasztani, térddel lenyomni vagy más módon ki-
kerülni. 

 
— A reteszelő korlát mögötti nagy tér is súlyos ve-

szélyt jelent, mert a kapu bezárható úgy, hogy 
egy munkás benntartózkodik a veszélyes terüle-
ten. Valaki más, aki nem tud róla, hogy a munkás 
bent van, bezárhatja a kaput, és ezzel elindíthat-
ja a gépet. Ezért kulcsot kell használni mind a zá-
ráshoz, mind a nyitáshoz, és a munkást figyel-
meztetni kell, hogy a kulcsot tartsa a zsebében, 
hogy senki más ne használhassa, amíg ő bent 
van a veszélyes területen. 

 
— A reteszelés általános megoldás az elektromos 

berendezéseken is. A berendezés kulccsal nyit-
ható szekrénybe helyezhető. A kulcs nyitja a 
szekrényt, és megszakítja az áramellátást. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A reteszelés hatékony mód arra, hogy védjük a mun-
kásokat a gép veszélyes területeitől. Használható a 
termelési folyamat automatikus kikapcsolására, és 
lehetővé teszi, hogy a munkások hozzáférjenek a 
munkadarabokhoz megvizsgálás vagy javítás céljá-
ból.  
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48.a ábra Kétkezes vezérlésű gép. 
 
 

  
  
48.b ábra Kikapcsoló készülékkel kölcsönösen reteszelt védőbe-
rendezés. 

48.c ábra Reteszelt védőberendezés pedálos 
működtetése. 
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49. ELLENŐRZŐ PONT 
A munkahely átrendezésével és megfelelő betanítással 
alakítsunk ki biztonságos eljárásokat a villás targoncák 
használatához.  
 
 
MIÉRT? 
A villás targoncák biztonságos használata igen fontos a 
biztonságos és hatékony anyagmozgatás szempontjá-
ból, mert a munkahelyen sokan érintkezésbe kerülnek 
ezekkel az eszközökkel. A legtöbben más feladatokat 
látnak el, de sérülést szenvedhetnek egy hirtelen fel-
bukkanó targoncától.  

A villás targonca vezetője különféle feladatokat lát 
el, ilyen a berakodás, vezetés, kirakodás és segítség-
nyújtás a munkaállomáson dolgozók számára. Néha 
nehéz belátni az utat a rakomány fölött. A targoncákkal 
történő közlekedés megkönnyítése nagymértékben 
javíthatja a munkahely biztonságát. 

A villástargonca-vezetők gyakran természetelle-
nes testtartást vesznek fel hátramenetben, és amikor 
egyenetlen talajon vezetik a targoncát. Az elfordított 
testhelyzet és az egész test rezgése vázizomzati rend-
ellenességekhez vezethet. A megfelelő vezetési gya-
korlat csökkentheti az ilyen kockázatokat. 

Amikor a munkaterületen szűkös a hely, a villás 
targoncák nekiütközhetnek olyan szerkezeteknek, mint 
az állványok és kapubejáratok, és a gyalogosoknak is 
okozhatnak személyi sérüléseket. Az utak szabadon 
tartása és a zökkenőmentes közlekedési eljárások 
biztosítása csökkentheti az ilyen kockázatokat. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• izommegerőltetés 
• derékfájás 
• a lábszár/lábfej sérülései 
• az egész test rezgése 
• a termékek károsodása 
 
 
HOGYAN? 
1. A villás targoncák által használt utakat megfelelően 

tartsuk karban, hogy kiküszöböljük az olyan egye-
netlenségeket, mint a kátyúk és a rosszul illeszke-
dő padlólemezek. Különítsük el a gyalogutakat a 
villás targoncák által használt közlekedési utaktól. 

 
2. Az ellenőrző jegyzék alapján a napi használat előtt 

ellenőrizzük, hogy a villás targoncák biztonsági be-
rendezései és a közlekedési utak használhatók-e. 
Ügyeljünk rá, hogy a megfelelő korlátok ki legye-
nek téve a sarkokon vagy a kapubejáratok körül.  

Ügyeljünk arra, hogy a figyelmeztető sziréna és a 
hátramenet lámpa be legyen kapcsolva hátramenet-
ben. 
 

3. Kapcsoljuk be a biztonsági övet, és ügyeljünk rá, 
hogy a rakomány megfeleljen a villás targonca jóvá-
hagyott teherbírásának. 

 
4. Tegyünk intézkedéseket a villás targoncák kényel-

mesebb használata érdekében, például szereljünk 
fel rezgéselnyelő ülést, tükröket vagy hibajelzőket, 
biztosítsunk a fej fölött nagyobb teret, válasszunk 
megfelelő raklapokat stb. 

 
5. Tanítsuk meg a vezetőket a villás targoncák bizton-

ságos kezelésére. Ez magában foglalja a megfelelő 
és kiegyensúlyozott emelést, a megfelelő sebes-
séggel történő közlekedést, miközben mindig a ha-
ladás irányába néz a vezető, a kar és a láb helyes 
tartását, a pozíció lassú felvételét, a kirakodásnál 
szükséges előírások betartását stb. 

 
6. Ha nincsenek felszerelve a bukócsövek, szereljük 

fel utólag a megfelelő berendezéseket. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Szerezzünk be borulás elleni védelemmel ellátott 

villás targoncákat, amelyek megvédik a vezetőt ab-
ban az esetben, ha a villás targonca felborul. 

 
— Vezessünk be útkarbantartási programot a kátyúk 

kialakulásának elkerülésére. Biztosítsuk a vezető és 
a gyalogosok számára a munkakörnyezet látható-
ságát. 

 
— A teherautók rakodási területe közel legyen a rak-

lapok tárolóterületéhez, hogy a villás targoncával a 
lehető legkisebb távolságokat kelljen megtenni. 

 
— Zsúfolt területeken használt villás targoncákra sze-

reljünk fel sebességkorlátozó eszközöket a sebes-
ségkorlátozás betartásának biztosítása érdekében. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A villás targonca nagyméretű gép, amely különféle mun-
kák végzésére szolgáló épületek belsejében és azokon 
kívül is közlekedik. Egyértelműen meghatározott útvona-
lak és biztonságos közlekedési eljárások szükségesek a 
villás targonca biztonságos alkalmazásához. 
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49.a ábra Tegyünk intézkedéseket a villás targoncák ké-
nyelmesebb használata érdekében, például biztosítsunk 
rezgéselnyelő ülést, tükröt, tetőt és megfelelő raklapokat. 
 
 

 
 
49.b ábra Az ellenőrző jegyzék alapján a napi használat 
előtt ellenőrizzük, hogy a villás targoncák biztonsági be-
rendezései és a közlekedési utak használhatók-e. 
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50. ELLENŐRZŐ PONT 
A gépeket és az elektromos vezetékeket rendszeresen 
ellenőrizzük, tisztítsuk és tartsuk karban. 
 
 
MIÉRT? 
A jól karbantartott gép valószínűleg ritkábban hibásodik 
meg. A rosszul karbantartott gép nem csak gyakrabban 
meghibásodik, hanem még veszélyes is lehet. 

A biztonságos kábelezéssel ellátott és jól karbantar-
tott gép feltehetőleg ritkábban okoz tüzet vagy halálos 
áramütést. 

A gépek védőberendezéseit is meg kell vizsgálni, és 
szükség szerint tisztítani, javítani vagy cserélni. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• halálos áramütés 
• nem megfelelő művelet 
• tűz vagy robbanás 
• ellenőrizhetetlen vészhelyzet 
• a termékek károsodása 
 
 
HOGYAN? 
1. Dolgozzuk ki a rutinszerű vizsgálat, tisztántartás és 

tervszerű karbantartás menetrendjét.  
 
2. Készítsünk ellenőrzési és karbantartási naplót (nyil-

vántartást) minden géphez és minden egyes munka-
területhez. Minden munkás számára tegyük hozzá-
férhetővé ezt a naplót. 

 
3. Jelöljük ki, hogy elsősorban ki a felelős a gépek és a 

naplók ellenőrzéséért. 
 
4. A karbantartásnak ki kell terjednie annak ellenőrzé-

sére is, hogy minden szükséges gépi védőelem a he-
lyén van-e. 

 
5. Be kell tanítani a munkásokat az ellenőrzések lefoly-

tatására és a hiányosságok jelentésére a saját mun-
katerületükön. 

 
6. A gépek javításakor vagy karbantartási feladatok 

végzésekor a gépek vezérlő mechanizmusait le kell 
zárni, és ki kell tenni a következő figyelmeztetést: 
„VESZÉLY! AZ ÜZEMELTETÉS TILOS!” 

 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A szakképzett személyzet által végrehajtott kar-

bantartási program csökkenti a javítások gyakori-
ságát, valamint azon esetek számát, amikor a 
munkásnak le kell vennie a védőelemeket. 

 
— A gépek megfelelő karbantartásához és tisztítá-

sához minden munkás együttműködése szüksé-
ges. Tegyük egyértelművé, hogy a karbantartási 
program a jó termelésirányítás elengedhetetlen 
része.  

 
— Jutalmazzuk a munkásokat a gépek ellenőrzésé-

ért és karbantartásáért. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A megfelelő karbantartás nem jelent elvesztegetett 
termelési időt. Inkább befektetés a nagyobb termelé-
kenységbe, a fokozott biztonságba, és az alacsonyabb 
javítási költségekbe. 
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50.a ábra Veszélyessé vált és leállított berendezésre kitett tipikus cédula elölnézete és hátulnézete. 
 
 
 
 
 

 

50.b ábra Tudatni kell minden érintett munkással a 
gép karbantartási programját, és be kell tanítani 
őket a feladataik ellátására.  

 

VESZÉLY! 
 

AZ ÜZEMELTE-
TÉSE TILOS 

VESZÉLY! 
 

E CÍMKÉT EL-
TÁVOLÍTANI TI-

LOS 

ALÁÍRÁS: ................................  
 
KELT: ......................................  

A készülék üzemképtelen ...............................  

Oka: ...............................................................  

Az üzemképtelenség várható időtartama: 

 ............................... -tól ............................. -ig 

Aláírás: ...........................................................  
Kelt: ...............................................................  
 
Ld. a túloldalt! 

KARBANTARTÁSI PROG-
RAM 
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Munkahelytervezés 
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51. ELLENŐRZŐ PONT 
A munkamagasságot minden munkásnak könyökszinten 
vagy kissé az alatt állítsuk be. 
 
 
MIÉRT? 
A kézzel végzett munkához alkalmazott felület helyes 
magassága elősegíti a hatékony munkavégzést és ki-
sebb mértékű kimerültséget okoz. A legtöbb munkaműve-
letet könyökmagasságban a legjobb végezni. 

Ha a munkafelület túl magasan van, a nyak és a váll 
lemerevedik, és fájni kezd, mivel a karokat túl magasan 
kell tartani. Ez mind álló, mind ülő helyzetben előfordul-
hat. 

Ha a munkafelület túl alacsonyan van, könnyen 
megfájdul a munkás dereka, mivel a munkát előrehajló 
testhelyzetben kell végeznie. Ez különösen álló helyzet-
ben lehet súlyos. Ülő helyzetben a túl alacsony munka-
végzési magasság hosszú távon váll- és hátproblémák-
hoz vezet.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• nehéz elérhetőség 
• túlzott kimerültség 
• derékfájás 
• a felső végtagok rendellenességei 
• nem megfelelő művelet 
 
 
HOGYAN? 
1. Az ülő munkások számára a munkafelületet kö-

nyökmagasságban állítsuk be. A munkavégző ma-
gasság lehet valamivel a könyökszint alatt, ha lefelé 
irányuló erőt kell kifejteni. Klaviatúra használatakor 
az ujjaknak könyökmagasságban vagy kissé alatta 
kell dolgozniuk. Ez attól is függ, hogy a munkás ho-
gyan tud gépelni. 

 
2. Az ülő helyzetben végzett precíziós munkáknál kivé-

telt kell tenni. Ez esetben a munkadarab kissé a kö-
nyökszint fölé emelhető, hogy a munkás jobban lás-
sa a finom részleteket. Ilyen munkához biztosítsunk 
kartámaszt. Befogóeszközre is szükség lehet a mun-
kadarab megtámasztása céljából. 

 
3. Álló munkások esetében a kéz magassága kevéssel 

vagy valamivel a könyökszint alatt legyen. Pontossá-
got igénylő munkához választhatjuk a könyökmagas-
ságot.  

Könnyű összeszerelési munka vagy nagy tételek 
csomagolása esetén a kézmagasság a könyök-
szintnél kb. 10-15 cm-rel legyen alacsonyabb. Ha 
nagyon nagy erőt kell kifejteni, ennél alacsonyabb 
magasság is megfelelő, hogy az egész test súlyát 
fel lehessen használni. A túl alacsony munkavég-
zési magasság azonban kerülendő, mert derékfá-
jáshoz vezethet. 
 

4. Ahol csak lehet, használjunk állítható munkaasz-
talt, például hidraulikus eszközzel emelhető asz-
talt, amelynek növelhető vagy csökkenthető a ma-
gassága. 

 
5. Tegyünk emelvényeket vagy hasonló lapos szer-

kezeteket az asztalok, a munkafelületek vagy a 
munkadarabok alá, hogy magasabbra kerüljön a 
munkavégző kéz. A láb vagy a szék alá is helyez-
hetünk emelvényeket, ha a könyökszinthez képest 
csökkenteni akarjuk a tényleges munkavégző ma-
gasságot. Ezek a kiigazítások rendkívül hatáso-
sak. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A munkavégzési magasság szabályozása sokkal 

könnyebb, mint ahogy azt általában gondolják. Mi-
vel gépekről vagy asztalokról van szó, sokan úgy 
vélik, hogy a munkavégzési magasság módosítá-
sa nem lehetséges, vagy túlságosan költséges. Ez 
nem igaz. Tanuljunk a fenti példákból, és valósít-
suk meg a saját ötleteinket! 

 
— Kaphatók szabályozható munkaasztalok. Ezek 

megkönnyítik egy adott munkaállomás több ember 
által történő használatát, és ezzel növelik a terme-
lékenységet.  

 
— Ha ugyanazt a munkaasztalt álló és ülő munkára 

is használják, ügyelni kell, hogy magasabb mun-
kafelületet biztosítsunk az álló munkához, és ke-
rüljük a túl magas munkavégzési magasságot ülő 
munka esetén. Ez általában úgy oldják meg, hogy 
ülő munkások számára megfelelő asztalt válasz-
tanak, és állómunka közben emelvényeket vagy 
rögzítő elemeket helyeznek a kezelt munkadarab-
ok alá, hogy a megfelelő magasságba emeljék 
őket. A másik megoldás az, hogy álló munkához 
választjuk az asztal magasságát, és az ülő mun-
kához magasabb székeket és állítható lábtáma-
szokat adunk. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Alkalmazzuk a „könyökszabályt” a megfelelő kézma-
gasság meghatározására a nagyobb hatékonyság, 
valamint a nyak-, váll- és karfájás csökkentése céljá-
ból. 
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51.a ábra A legtöbb munkaműveletet könyökmagasságban a 
legjobb végezni. 

51.b ábra Az ülő munkások számára a munkafelületet 
könyökmagasságban állítsuk be. 

 
 

 
51.c ábra Ajánlott méretek a legtöbb ülő mun-
kához. 

 
 

 51.d ábra Ajánlott méretek álló munkához. 
 

A munkafelületet kb. 
könyökmagasságban 
állítsuk be. 

Lábtér: 40 cm  
a térdszinten és 
 60 cm a lábfejnél. 

Combtér:  
minimum 20 cm. 

A munkafelület vas-
tagsága  
max. 5 cm. 

Az ülés magassága 
36-45 cm (állítható) 

A kéz optimális 
munka-
magassága 
nagyjából 
könyökszinten 
van. 

A munka- 
darab ma- 
gasságát  
figyelembe  
kell venni. 

Térdtér: minimum 10 cm. 

Lábmagasság: mini-
mum 13 cm. 

Lábmélység: mini-
mum 13 cm. 

Szabad  
magasság:  
200 cm. 
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52. ELLENŐRZŐ PONT 
A munkahely feleljen meg a kisebb termetű munkások 
igényeinek is. 
 
 
MIÉRT? 
A munkások testméreteiben általában minden munkahe-
lyen jelentős eltérések állnak fenn. Az eltérések idővel 
még nagyobbakká válnak, mivel egyre több, különböző 
régióból származó és mindkét nemhez tartozó munkás 
dolgozik együtt. Különösen nagy gondot kell fordítani 
arra, hogy a vezérlőelemek és az anyagok könnyen 
elérhetők legyenek minden munkás számára. 

A túl messze levő vezérlőelemek és anyagok fá-
rasztóak az alacsonyabb munkások számára, és csök-
kentik a hatékonyságukat. Ez veszélyes és kerülendő. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nehéz elérhetőség 
• izommegerőltetés 
• derékfájás 
• a felső végtagok rendellenességei 
 
 
HOGYAN? 
1. Állítható magasságú munkafelülettel ellátott gépeket 

és berendezéseket szerezzünk be. A magasságot 
az alacsonyabb munkásoknak megfelelően állítsuk 
be.  

 
2. Helyezzük át a vezérlőelemeket (bár ez viszonylag 

nehéz lehet a gépek beszerzése után) és az anya-
gokat úgy, hogy az alacsonyabb munkások számá-
ra is könnyen elérhetők legyenek. Amennyiben 
ugyanezeket a vezérlőelemeket és anyagokat ma-
gasabb munkások is kezelik, gondoskodjunk róla, 
hogy ők is könnyen elérjenek mindent. 

 
3. Használjunk emelvényeket az alacsonyabb munká-

soknak, hogy a kezük magasabbra kerüljön, és 
könnyen elérjék a vezérlőelemeket és az anya-
gokat. Ügyeljünk arra, hogy az emelvény miatt ne 
álljon fenn botlás és elesés veszélye. 

 
4. Használjunk állványt vagy mozgatható emelvénye-

ket, hogy a munkások elérhessék azokat a vezérlő-
elemeket vagy anyagokat, amelyek túl magasan 
vannak. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Kérdezzük meg az alacsonyabb munkásokat, hogy 

vannak-e nehézségeik a vezérlőelemek és az 
anyagok elérésében. Beszéljük meg velük, hogyan 
lehet ezen javítani. Az ilyen problémákat általában 
ügyesen meg lehet oldani. 

 
— Karos vezérlés esetén egy hosszabbító toldat 

megkönnyítheti az alacsonyabb munkások számá-
ra a kar működtetését. Vizsgáljunk meg hasonló 
megoldásokat a nehezen elérhető vezérlőelemek 
elérésének javítására.  

 
— Mozgatható vezérlőpanel vagy klaviatúra alkalma-

zásával a munkaállomást mind a magasabb, mind 
az alacsonyabb munkások számára könnyen be 
tudjuk állítani. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ügyeljünk arra, hogy az alacsonyabb munkások is ké-
nyelmesen elérjék a vezérlőelemeket és az anyagokat. 
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52.a ábra Állítsunk be emelvényt az alacsonyabb munkások 
számára, hogy nekik is könyökszinten legyen a munkavég-
ző magasság. 
 
 

 
 
52.b ábra Kerüljük az olyan helyzetet, amikor nehéz elérni a 
vezérlőelemeket vagy a gépet. 
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53. ELLENŐRZŐ PONT 
A munkahely feleljen meg a nagyobb termetű munká-
sok igényeinek is. 
 
MIÉRT? 
A munkafelület magasságának a nagyobb termetű em-
berekhez való igazítása általában viszonylag egyszerű. 
A mozgásteret és a munkaasztal alatt rendelkezésre 
álló teret azonban nehezen tudjuk bővíteni, ha már 
felszereltük a munkaállomást. A helynek már kezdettől 
fogva elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a nagyobb 
termetű munkások is jól elférjenek.  

A nagyobb termetű munkások számára a lábnál és 
a térdnél a legfontosabb a kellő hely biztosítása. A ma-
gas munkások számára a tágasabb tér is fontos. 

Ha elegendő teret biztosítunk a láb és a test moz-
gása számára, csökkenthetjük a kimerültséget és a 
vázizomzati rendellenességek kockázatát, ezáltal javít-
hatjuk a munkás hatékonyságát. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
• derékfájás 
 
 
HOGYAN? 
1. Ellenőrizzük, hogy az összes munkaállomáson és 

átjáróban van-e elegendő mozgástér a nagyobb 
termetű munkások számára, és szükség esetén 
növeljük meg a teret. 

 
2. Vizsgáljuk meg, hogy a legnagyobb termetű mun-

kások által használt munkaállomásokon van-e ele-
gendő hely a térd és a láb mozgásához. Ha a térd 
és a láb számára biztosított tér túl szűk, vizsgáljuk 
meg, hogyan lehetne növelni. Emeljük meg például 
a munkaasztal magasságát, vagy növeljük a mun-
kaasztal méretét. 

 
3. Élénk színekkel és figyelmeztető jelzésekkel jelöl-

jünk meg minden olyan helyet, ami nem biztonsá-
gos. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  Kérdezzük meg a legnagyobb termetű munkást, 

hogy hol nem érzi magát biztonságban, és nem ta-
lálja-e túl szűknek a helyet. Tegyünk intézkedése-
ket először a nem biztonságos feltételek megszün-
tetésére, majd a kellő komfortérzet biztosítására is. 

— Nem gazdaságos és nem praktikus olyan berende-
zéseket tervezni, amelyek bármilyen testalkatú 
munkás számára alkalmasak. A berendezéseket 
többnyire úgy tervezik, hogy az ajánlott kezelői po-
puláció kb. 90%-ának megfeleljen, ami azt jelenti, 
hogy a legkisebb és a legnagyobb 5% ebből kies-
het. Figyeljünk tehát oda arra, hogy a munkahelyen 
a legkisebb és a legnagyobb termetű munkás is biz-
tonságosan és kényelmesen érezhesse magát az 
adott térben. A vonatkozó szabályok betartása ön-
magában nem mindig elegendő. 

 
— A testmérettel kapcsolatos egyéb igényeket is figye-

lembe kell venni a nagyobb testalkatú munkások 
esetében: védőkesztyűk, védőruha, sisak stb. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ügyeljünk rá, hogy még a legnagyobb termetű munká-
sok is kényelmesen és biztonságosan érezzék magukat 
az adott térben. 
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53. ábra Ügyeljünk rá, hogy a nagyobb termetű munkások számára is legyen 
elegendő tér az átjárókban és a munkaállomásoknál. Ne feledjük, hogy elegendő 
helyet kell biztosítani a térd és a láb számára. 
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54. ELLENŐRZŐ PONT 
A gyakran használt anyagokat, szerszámokat és vezér-
lőelemeket tegyük könnyen elérhető helyre. 
 
 
MIÉRT? 
Idő és energia takarítható meg azzal, ha az anyagokat, 
szerszámokat és vezérlőelemeket a munkások számára 
könnyen elérhető helyre tesszük. 

A nehezen elérhető hely azt jelenti, hogy a terme-
lésből esik ki idő, és többlet erőfeszítést kell tenni. 

Elég kicsi az a távolság, amely előrehajlás vagy ki-
nyúlás nélkül könnyen elérhető. A hosszabb elérési út 
nyakfájáshoz, vállfájáshoz és hátfájáshoz vezethet, va-
lamint pontatlanná teszi a műveleteket. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• nehéz elérhetőség 
• Ismétlődő megerőltetés 
• derékfájás 
 
 
HOGYAN? 
1. A gyakran használt szerszámokat és vezérlőeleme-

ket tegyük a kéz elsődleges mozgásterébe. A test 
első részétől 15-40 cm-re, és 40 cm-en belül a test 
oldalától, könyökmagasságban. 

 
2. Az összes gyakran használt anyagot tegyük a kéz 

elsődleges mozgásterébe, vagy annak a szélére. 
Amikor az anyagokat dobozokban vagy edények-
ben, vagy raklapokon vagy tároló állványokon szál-
lítják, ezeket könnyen elérhető közelségben és 
nagyjából könyökmagasságban kell elhelyezni. 

 
3. Hasonló munkaállomások esetében a szerszámo-

kat, vezérlőelemeket, anyagokat és egyéb munka-
darabokat jó kombinációban helyezzük el. Ha pél-
dául különféle anyagokat egyszerre kell átvenni, 
vagy egyiket a másik után, tegyük őket ugyanarra a 
területre, különböző tartókba. Szabványosítsuk 
mindezen tételek helyét a munkások véleménye 
alapján. 

 
4. Ha lehet, osszuk fel a munkaasztal felületét a rész-

feladatoknak megfelelően, hogy a különböző műve-
leteket egymás után lehessen végezni. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Nagyon fontos, hogy a kéz elsődleges mozgásteré-

ben legyen minden olyan tétel, amit rendszeresen 
használunk. Hagyjuk, hogy a munkások maguk ál-
lítsák be a munkaállomást a saját szükségleteiknek 
megfelelően. 

 
— A kijelzőket és az utasításokat a könnyen elérhető 

területen kívül is elhelyezhetjük, amennyiben köny-
nyen olvashatók.  

 
— Az anyagok, a szerszámok és a vezérlőelemek 

nem csak a fő munkaasztalon helyezhetők el, ha-
nem oldalsó asztalon is, vagy elérhető közelségben 
felállított állványon is. A kevésbé gyakran használt 
tételek a munkás oldalánál is elhelyezhetők. 

 
— A csak esetenként (például óránként néhányszor) 

használt szerszámok vagy anyagok elhelyezhetők 
olyan távolságban is, ahová már előre kell hajolni, 
vagy oldalra kell nyúlni, vagy akár a közvetlen mun-
katerületen kívül is anélkül, hogy ez csökkentené a 
termelékenységet. 

 
— Biztosítsunk átállítási lehetőséget a balkezes mun-

kások számára. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A gyakran használt anyagokat, szerszámokat és vezér-
lőelemeket tegyük könnyen elérhető helyre. A könnyen 
elérhető terület elég szűk, és úgy határozhatjuk meg, ha 
kipróbáljuk, hogy mit érünk el természetes testtartás-
ban. 
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54. ábra A gyakran használt anyagokat, szerszámokat és vezérlőelemeket tegyük könnyen elérhető helyre. 
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55. ELLENŐRZŐ PONT 
Minden munkaállomáson legyen stabil és több célra 
alkalmas munkafelület. 
 
 
MIÉRT? 
A munka minden munkaállomáson többféle feladatból 
áll, beleértve az előkészítést, a fő műveleteket, a nyil-
vántartást, a kommunikációt és a karbantartást. Megfe-
lelő méretű stabil munkafelület szükséges ahhoz, hogy 
ne csak a fő feladatokat, hanem a különféle egyéb 
feladatokat is el lehessen látni. 

Az olyan munkafelület, amely túl szűk vagy insta-
bil, időveszteséget okoz, és nagyobb erőfeszítést igé-
nyel, ezáltal csökkenti a munka hatékonyságát és nö-
veli a kimerültséget. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
• nehéz elérhetőség 
 
 
HOGYAN? 
1. Minden munkaállomáson biztosítsunk megfelelő 

méretű stabil munkafelületet, amelyen különféle 
feladatok láthatók el, beleértve az előkészítést, a 
fő feladatokat, a nyilvántartást, a kommunikációt 
és a karbantartási feladatokat is. Ez a felület álta-
lában biztosított, ha a munka munkaasztalt igé-
nyel, de sokszor elhanyagolják, ha a fő feladatok 
nem igényelnek asztalt. 

 
2. Kerüljük a rögtönzött vagy instabil munkafelületet. 

Az ezen végzett munka sok bosszúságot okoz, és 
rossz minőségű. 

 
3. A munkafelület vastagsága ne haladja meg az 5 

cm-t. Ez azért fontos, hogy az asztal alatt legyen 
hely a térd számára. Kerüljük fiókok és asztal alatti 
polcok beállítását az ülő munkás előtt, ott, ahol a 
lábának van a helye. 

 
4. Vizuális kijelzővel (VDU) felszerelt munkaállomás 

esetén a munkafelületen helyet kell biztosítani a 
klaviatúra mellett az előkészületekre, a doku-
mentum tartására, az írásra és karbantartásra is. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Figyeljük meg a munkaállomást az egész napos 

munkavégzés során. Fordítsunk kellő figyelmet az 
összes előkészítő és kiegészítő feladatra. Egy bizo-
nyos méretű munkafelület gyakran még akkor is 
hasznos, ha a fő feladatok nem teszik szükségessé. 

 
— Biztosítsunk helyet a kisebb eszközök, az írószerek 

és egyéb személyes tárgyak számára is. 
 
— Ha lehet, használjunk oldalsó asztalt, vagy vegyük 

igénybe az állványokon vagy a közeli munkaállomá-
sokon rendelkezésre álló sík felületeket. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Minden munkaállomáson biztosítsunk stabil munkafelüle-
tet a különféle előkészítő, fő és kiegészítő feladatok 
számára. 
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55. ábra Minden munkaállomáson legyen stabil és több célra alkalmas munkafelület. 
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56. ELLENŐRZŐ PONT 
Gondoskodjunk arról, hogy a munkások természetes 
testhelyzetben tudjanak állni, a testsúlyuk mindkét lá-
bukra nehezedjen, és a munkát a testükhöz közel, illet-
ve az előtt tudják végezni. 
 
 
MIÉRT? 
A munkavégzési műveletek stabilabbak és hatéko-
nyabbak, ha a testhez közel és a test előtt, természetes 
testtartásban végezzük. A munkaállomást úgy kell meg-
tervezni, hogy lehetőséget nyújtson az ilyen műveletek-
re. 

Az instabil testhelyzetben való munkavégzés költ-
séges hibákhoz vezethet. 

A munkások kevésbé fáradnak el, és a nyak, a 
váll, a kar, és a hát tájékán fellépő rendellenességek 
kockázata csökken, ha kerüljük a természetellenes 
testhelyzetben végzett munkát.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• derékfájás 
• nehéz elérhetőség 
• Ismétlődő megerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
 
 
HOGYAN? 
1. Úgy szervezzünk meg minden fontos és gyakori 

műveletet, hogy azokat a testhez közel és a test 
előtt végezzék a munkások, nagyjából könyökszin-
ten, vagy kissé az alatt. Ügyeljünk arra, hogy a 
munkaasztalon, vagy a testhez közel és a test előtt 
a munkavégzési magasságban ne legyen semmi-
lyen akadály.  

 
2. Ügyeljünk arra, hogy e gyakori műveleteket úgy 

lehessen elvégezni, hogy a könyököt ne kelljen 
magasra emelni, vagy a testet ne kelljen olyan so-
káig előre hajlítani vagy elfordítani, hogy kellemet-
len érzést okozzon. 

 
3. Biztosítsunk állítható munkaállomásokat, ha azokat 

más-más munkások használják, vagy ha más-más 
feladatokat kell azon elvégezni. Ha az állítható 
munkaállomások nem megoldhatók, emelvényekkel 
vagy más eszközökkel állítsuk be a munkavégzési 
magasságot az egyes munkásoknak. Szükség ese-
tén használjunk emelő és billentő berendezéseket. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A természetellenes testhelyzet megállapítására két 

egyszerű módszer van. Az első az, hogy megkér-
dezzük a munkásokat, hogy éreznek-e fájdalmat 
vagy kellemetlenséget munkavégzés közben. A 
második az, hogy megfigyeljük a munkaművelete-
ket, és megállapítjuk, hogy melyek esetében kell ki-
nyúlni, hajolni vagy elfordulni. 

 
— Gyakori munkaműveleteknél az optimális magasság 

a következő: álló munkánál a derékszint és a szív 
szintje között; ülő munkánál a könyökszint és a szív 
szintje között. 

 
— A munkások elfáradnak, ha a munkaműveleteket 

mindig ugyanazon a helyen kell végezniük, még ak-
kor is, ha az optimális hely. A testhelyzet változtatá-
sa nagyon fontos. Kerüljük tehát az ismétlődő fel-
adatokat, amelyeket mindig azonos testhelyzetben 
kell végezni. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ha a munkát természetes testhelyzetben végezzük, úgy hogy 
a testsúly eloszlik a két lábon, és nincs szükség a test hajlítá-
sára vagy elfordítására, a kifáradás mértéke alacsonyabb, a 
termelékenység pedig nagyobb. Ilyen testtartást biztosító jó 
kéztartásra törekedjünk. 
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56.a ábra Biztosítsunk álló munkaállomást az olyan munkához, amely sok testmozgást és nagyobb 
erőt igényel. 
 
 

 
 
56.b ábra Mindig a test előtt könyökmagasságban vagy kevéssel 
ez alatt végzett munka a legjobb. Szükség esetén használjunk 
emelő és billentő berendezéseket. 

 
 

 
56.c ábra Mindig a test előtt könyökmagasságban 
vagy kevéssel az alatt végzett munka a legjobb. 
Szükség esetén használjunk emelő és billentő 
berendezéseket. 

 

elrekesztett  
út 

elrekesztett  
út 
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57. ELLENŐRZŐ PONT 
Tegyük lehetővé, hogy a munkások minél gyakrabban 
váltogatni tudják az állva vagy ülve történő munka-
végzést. 
 
 
MIÉRT? 
A váltakozó álló és ülő testhelyzet sokkal jobb, mintha 
hosszú időn át ugyanazt a testhelyzetet tartjuk. Ke-
vésbé megterhelő, nem olyan fárasztó, és javítja a 
munkamorált.  

A váltakozó álló és ülő testhelyzet különböző fel-
adatok kombinálását jelentheti, ami megkönnyíti a 
kommunikációt és többféle ismeret elsajátítását. 

A szigorúan a gép ütemében végzett munka 
azonos testhelyzetet igényel. Ez fárasztó, és fokozza 
a hibalehetőséget. Ha lehetőséget nyújtunk az ese-
tenkénti leülésre vagy felállásra, a munka jobban 
szervezetté válik. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• Ismétlődő megerőltetés 
• monotonitás 
• a felső végtagok rendellenességei 
• derékfájás 
• túlzott kimerültség 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Biztosítsunk ülő munkahelyeket azon munkások 

számára, akik nagy pontosságot igénylő munkát, 
vagy a munkadarabok részletes ellenőrzését 
végzik, és alakítsunk ki álló munkahelyeket azon 
munkások számára, akiknek a munkája a test 
mozgatását és nagyobb erő kifejtését igényli. 

 
2. Úgy osszuk ki a munkafeladatokat, hogy a mun-

kás a különböző feladatokat hol álló, hol ülő hely-
zetben végezhesse. Az előkészítés például vé-
gezhető állva és ülve is, a gépi szerszámmal 
végzett munka álló helyzetben, az ellenőrzés és a 
nyilvántartás pedig ülő helyzetben. 

 
3 Ha a fő feladatokat álló munkaállomásokon vég-

zik a munkások, adjunk lehetőséget az eseten-
kénti leülésre (például figyelés közben, nyilvántar-
tás végzésekor vagy egy feladatsor végén). 

 
4. Ha a fő feladatokat ülő helyzetben végzik, akkor 

lehetőséget kell nyújtani az esetenkénti felállásra 
(például anyagvételezés a raktárból, kommuniká-
ció más munkásokkal, a munkaeredmények fi-
gyelemmel kísérése, vagy egy vagy több munka-
fázis befejezése után). 

 
5. Ha lehet, rotációs alapon szervezzük a feladatokat, 

hogy minden munkás különböző feladatokat végez-
hessen, hol állva, hol ülve. 

 
6. Ha a váltakozó álló és ülő munka egyáltalán nem 

lehetséges, változatosságképpen iktassunk be rövid 
szüneteket. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ha nehéznek tűnik a váltakozó álló és ülő munka új 

módszerének bevezetése, nézzük meg, hogy meg-
oldható-e a kérdés azzal, hogy széket adunk az álló 
munkásoknak, amelyre esetenként leülhetnek, és na-
gyobb teret adunk az ülő munkásoknak, ahol bizo-
nyos másodlagos feladatokat állva végezhetnek. Ez a 
kísérlet elősegítheti az új módszer kialakítását. 

 
— A többféle szakismeret mindenféle munkahelyen egy-

re fontosabb. Ha egy többféle szakismeretet igénylő 
munkát egy csoporttal végeztetünk, kombinálni lehet 
az ülő és álló munkát az egyes munkások esetében. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Úgy osszuk ki a munkafeladatokat, hogy lehetőséget 
nyújtsunk az ülő és álló munka váltogatására a nagyobb 
hatékonyság és komfortérzet érdekében. 
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57.a ábra A munkaasztalnál ugyanazon vagy hasonló feladatok végzésekor az 
álló és ülő testhelyzet váltogatása céljából hasznos a jó lábtámasszal ellátott 
magas szék. Ügyeljünk rá, hogy legyen elegendő hely a láb számára bármelyik 
testhelyzetben. 
 
 

  
 
57.b ábra (I) és (II) Hagyjuk, hogy a munkások felváltva állva és ülve végezzék a munkát, amennyire csak lehet-
séges. 
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58. ELLENŐRZŐ PONT 
Az álló munkásoknak adjunk széket, hogy alkalman-
ként le tudjanak ülni. 
 
 
MIÉRT? 
A folyton állva végzett munka nagyon fárasztó. Megfáj-
dul tőle a munkás háta, lábszára és lábfeje, és befolyá-
solja a munka minőségét. Az alkalmankénti leülés 
csökkenti a kimerültséget.  

A folyamatos állást gyakran a megfelelő fegye-
lemmel azonosítják. A legtöbb álló munkásnak azonban 
lenne arra lehetősége, hogy időnként leüljön, és ezt 
lehetővé is kell tenni támlás vagy támla nélküli székek 
biztosításával. Ez javítja a munka minőségét és a mun-
kával való elégedettséget. 

Ha az álló munkások által végzett feladatok egy 
részét ülve is el lehet végezni, adjunk erre lehetőséget. 
Az ülés és állás váltogatása jó munkaszervezési mód-
szer. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• derékfájás 
• izommegerőltetés 
• Ismétlődő megerőltetés 
 
 
HOGYAN? 
1. Állítsunk be támlás vagy támla nélküli széket min-

den egyes álló munkás mellé. Ha nincs elegendő 
hely a munkaállomás közvetlen közelében, tegyük 
a székeket vagy padot a munkások adott csoportja 
közelébe. 

 
2. Vizsgáljuk meg, hogy a munkások használnak-e 

rögtönzött székeket arra, hogy alkalmanként leülje-
nek. Hivatalosan engedélyezzük a munkások szá-
mára a székek használatát, amikor szükségük van 
rá. 

 
3. Vizsgáljuk meg, hogy az álló munkásnak kiadott 

feladatok egy része elvégezhető-e ülve is (például 
bizonyos előkészítő feladatok vagy a gép működé-
sének megfigyelése). Ahol lehet esetenként bizto-
sítsuk az ülőmunkát. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
—  Különböző olcsó székek használhatók az alkal-

mankénti leülésre. Erre a célra a támlás forgószé-
kek is kiválóan alkalmasak. Segíti a helyzetet, ha a 
székek nem foglalnak el túl sok helyet, és nem za-
varják a munkát.  

—  Ügyeljünk arra, hogy az alkalmankénti leülésre biz-
tosított hely hozzáférhető és biztonságos legyen. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az alkalmankénti leülés jó elgondolás az állómunkák 
esetében. Ösztönözzük ezt, és biztosítsunk székeket a 
munkaállomás közelében. 
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58.a ábra Használjunk különféle eszközöket az álló munkás 
komfortérzetének biztosítására. 

 
 
58.b ábra Biztosítsunk az álló munkások szá-
mára székeket vagy ülőkéket, hogy alkalman-
ként le tudjanak ülni. 

 
 

 
 
58.c ábra Az álló munka végzésére szolgáló munkaállomáson hasznos lehet egy magasított szék, amelyre megfigyelés 
közben esetenként le lehet ülni. 
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59. ELLENŐRZŐ PONT 
Az ülő munkásoknak adjunk állítható, háttámlával ellá-
tott székeket. 
 
 
MIÉRT? 
Az ülő munka látszólag kényelmesebb, mint a más 
módon végzett munka. Az órákon át való ülés is fárasz-
tó azonban. A jó szék csökkenti a kimerültséget, javítja 
a munka hatékonyságát és fokozza a munkával való 
elégedettséget. 

Sokan úgy gondolják, hogy nem érdemes sok 
pénzt befektetni a székekbe. Vegyük azonban figye-
lembe, hogy egy szék évekig használható, és az egy 
napra eső költsége csak töredéke a munkaerő költsé-
gének (egy becslés szerint 0,1%, vagy akár csak 
0,01%). Egy jó szék, ami javítja a termelékenységet és 
a munkával való elégedettséget, bőven megszolgálja 
ezt a minimális költséget. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• derékfájás 
• a felső végtagok rendellenességei 
• izommegerőltetés 
• túlzott kimerültség 
 
 
HOGYAN? 
1. Az a megfelelő ülésmagasság, amikor a munkás 

úgy tud ülni, hogy a lábfeje teljesen és kényelme-
sen a padlón fekszik, és semmilyen nyomás nem 
éri a comb alsó részének a hátulját. Biztosítsunk ál-
lítható magasságú széket. A magasság a széken 
ülve is legyen könnyen állítható.  

 
2. Ha nem biztosítható állítható szék, mindegyik mun-

kásnak a megfelelő magasságú széket kell hasz-
nálnia, vagy pedig lábtámaszt vagy üléspárnát an-
nak érdekében, hogy elérje a padlótól vagy az ülés-
től számított megfelelő magasságot. 

 
3. Olyan párnázott háttámlát használjunk, amely meg-

támasztja a hát legalsó részét (melyet ágyéktájnak 
is neveznek) derékmagasságban (az ülés felületé-
től kb. 15-20 cm magasan), mivel az emberek a 
széken előre és hátra dőlnek. A háttámlának meg 
kell támasztania a hát felső részét is az esetenkénti 
hátradőléseknél.  

 
4. Biztosítsunk jó ülésfelületet, olyan üléspárnával, 

ami sem nem túl kemény, sem nem túl puha, hogy 
a munkás könnyen tudja változtatni az ülő helyzetét 
a székben.  

5. Ügyeljünk arra, hogy a munkás a székben ülve a 
munka igényei szerint jól tudjon mozogni, és ese-
tenként változtatni tudja az ülő testhelyzetét. Az öt-
lábú görgős székek jó megoldást jelentenek számos 
ülő munkához. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Biztosítsuk a megfelelő ülésmagasság (a térdszint 

alsó vége) és a megfelelő munkavégzési magasság 
(könyökszint) jó kombinációját. Nem helyes a meg-
felelő magassági szintnél magasabb ülést alkal-
mazni annak érdekében, hogy a könyökszint elérje 
a magas munkaasztalt, mert a magas szék nyomja 
a combokat és korlátozza a láb mozgását; ez na-
gyon fárasztó a munkás számára. 

 
— Ne használjunk kartámaszt olyan munkához, ami a 

kar sok mozgatását igényli, mert a támasz gátolja a 
mozgást. A kartámasz néha hasznos az egész kar 
megtámasztására. Ilyen esetben az egész kar alá-
támasztása jobb, mint a csukló megtámasztása. 

 
— Ha az ülés magasságát úgy állítjuk be, hogy a mun-

kavégzés kevéssel a könyökszint alatt történik, elő-
fordulhat, hogy a láb elzsibbad. Ez akkor történik, 
ha a munkavégzési magasság nem állítható. Ilyen 
esetben használjunk lábtámaszt. 

 
 

JEGYEZZÜK MEG! 
Biztosítsunk olyan „ergonómiai székeket”, amelyeken 
minden munkás számára beállítható a megfelelő ülés-
magasság, és amelyek jó háttámlával rendelkeznek. A 
széknek ülés közben is jó mozgékonyságot kell biztosí-
tania. Ne felejtsük el betanítani a munkásokat a szék 
beállítására. 
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59.a ábra Az ülő munkásoknak adjunk állítható és háttámlával ellátott széke-
ket. 
 
 
 

 

59.b ábra Biztosítsunk állítható 
ülő munkaállomást a nagy pon-
tosságot igénylő munkafeladat-
hoz. 

 

Ötlábú talp  
(stabilitást ad) 

A JÓ SZÉK 

Tartós „lélegző” 
anyag (vinil, ahol 
porral járó művelete-
ket, csiszolást stb. 
végeznek) 

Görgők 

Állítható (függőlegesen és 
vízszintesen) háttámla 

Anatómiai üléspárna 

“Vízesés előrész” 

Forgócsap (általában) 

Állítható magasság (lehetőleg 
pneumatikus emelő) 
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60. ELLENŐRZŐ PONT 
Használjunk állítható magasságú számítógépes mun-
kaállomásokat, a hozzájuk tartozó számítógépes perifé-
riákat pedig tegyük könnyen elérhető helyre. 
 
 
MIÉRT? 
A munkaállomás magasságának a kijelzők és a vezér-
lőelemek kívánt helyzetének megfelelő beállítása csök-
kentheti a szem kifáradását és a nyak-, a váll- és a hát-
fájást. 

Ha a kijelző képernyője, a klaviatúra és a szék ma-
gassága könnyen állítható, akkor mind a magas, mind 
az alacsony munkások kényelmesen tudják használni 
ugyanazt a munkaállomást. 

Szabványos íróasztalon laptop számítógép hosz-
szan tartó használata megerőltető lehet a nyak, a kéz, a 
csukló és a váll számára. Ennek az az oka, hogy a lap-
top gépeknek kisebb és alacsonyabb a kijelzőjük, és 
kisebb a klaviatúrájuk és az egérpadjuk is. Az állítható 
munkaállomásokkal ezek a problémák elkerülhetők.  

A munkás közelében jól elhelyezett számítógépes 
perifériák csökkenthetik a felesleges messzire nyúló 
mozdulatokat, és a megfelelő világítás biztosítása is 
fontos, miközben csökkenteni kell a képernyő vakító 
fényét.  

A jól beállított számítógépes munkaállomások se-
gíthetnek abban, hogy a munkások a saját ütemükben 
szervezzék a munkájukat. A munkások így olyan 
„mikroszüneteket” iktathatnak be a munkájukba, ami 
segíti őket abban, hogy leküzdjék a kimerültséget és 
folytassák a munkát. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a felső végtagok rendellenességei 
• a szem megerőltetése 
• Ismétlődő megerőltetés 
• izommegerőltetés 
• stressz által okozott rendellenesség 
 
 
HOGYAN? 
1. Használjunk állítható magasságú bútorokat, többek 

között asztalt, széket és számítógépes monitort. Az 
asztalnak állíthatónak kell lennie, hogy megfeleljen 
mind az alacsony, mind a magas munkásoknak (ál-
talában 56-72 cm között). A széknek állítható ülés-
magassága és háttámlája legyen, amely szögben is 
állítható. A számítógépes monitor (akár CRT (ka-
tódsugárcsöves), akár LCD (folyadékkristályos) ál-
lítható magasságú legyen.  

 
2. Ha állítható magasságú munkaasztal nem biztosít-

ható, használjunk alacsony asztalokat az alacsony 
munkások, és magasabb asztalokat a magasabb 
munkások számára, hogy mindig könyökszinten le-
gyen a klaviatúra.  

 

Ha csak magas asztalok vannak, biztosítsunk az 
alacsonyabb munkások számára magas széket és 
lábtámaszt úgy, hogy mindkét lábfejük felfeküdjön a 
lábtámaszra.  

 
3. Laptop használata esetén a síkképernyős LCD 

jobb, mert amikor a munkás felemeli a fejét, jobb a 
látószög, esetleg külső klaviatúrával együtt. 

 
4. Biztosítsunk tartót a bemeneti eszközökhöz, példá-

ul a klaviatúrához és az egérhez. Ha klaviatúra tál-
cát használunk, azt könyökszint alatt kell elhelyez-
ni. Az egérnek a munkáshoz közel kell lennie, hogy 
ne kelljen messzire nyúlnia.  

 
5. Úgy rendezzük el a munkadarabokat és a munkaál-

lomás elemeit (például a felső szekrényt, az asztali 
lámpát, a dokumentumtartót stb.), hogy a munkás 
számára kartávolságon belül legyenek. A könnyen 
elérhető elsődleges munkaterületen kell elhelyezni 
a beviteli eszközt, míg a másodlagos munkaterüle-
tet használjuk a monitor, a dokumentumtartó stb. 
elhelyezésére. 

 
6. A rendetlenség elkerülése céljából a kábeleket 

össze kell fogni külön e célra szolgáló kábelrende-
zőbe. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Tanítsuk be a felhasználókat a megfelelő ülő test-

helyzet felvételére a munkaállomáson. Tanítsuk be 
a felhasználókat az állítható széken lévő különféle 
kezelőszervek használatára. 

 
— Ha álló CPU-t (központi feldolgozó egységet) hasz-

nálunk, azt az asztal mellett helyezzük el. A közvet-
lenül nem szükséges tárgyakat tegyük félre (példá-
ul archív kézikönyvek, dokumentumok), hogy meg-
növeljük a láb számára a helyet.  

 
— Biztosítsunk szüneteket, hogy lehetőség legyen a 

kinyújtózásra, és vizuális gyakorlatokra, például tá-
voli és közeli tárgyak felváltva történő nézésére. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az asztal, a szék, a számítógép monitor és a klaviatúra 
magasságát az egyes munkásoknak megfelelően állít-
suk be. Ez az első lépés a vázizomzati rendellenessé-
gek és az egészségügyi panaszok csökkentése irányá-
ban. 
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60.a ábra A vizuális kijelzők minden felhasználójának meg kell találnia a legjobb mun-
kavégző testhelyzetet. 
 
 
 

 

60.b ábra Úgy rendezzük el a számítógépes 
munkaállomást, hogy a munka kényelmesen 
végezhető legyen. Tanítsuk be a kezelőt a megfe-
lelő munkavégzési testhelyzetek felvételére és a 
tér elrendezésére.  

A képernyő  
magassága 

A kezdősor  
magassága 

Az asztal magassága 

Lábtámasz  
(opcionális) 

Háttámla 

A könyök szöge 

Deréktámasz 
Az üléstámla 
szöge 

Az ülőrész magassága 

A képernyő szöge 

Látószög 

Látótávolság 

Irattartó 

Csuklótámasz 

Combnyílás 
A térd szöge 
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61. ELLENŐRZŐ PONT 
Gondoskodjunk szemvizsgálatról és megfelelő szem-
üvegről a rendszeresen vizuális kijelzőket (VDU) hasz-
náló munkások számára.  
 
 
MIÉRT? 
A számítógép vagy képernyő mellett dolgozó munkások 
többnyire olyan szemproblémákra panaszkodnak, ame-
lyek a nem korrigált vagy rosszul korrigált látás követ-
kezményei, vagy ezzel kapcsolatosak. 

A nem korrigált látás testtartásbeli kényelmetlensé-
get, valamint nyaki és vállpanaszokat okoz. Sok kezelő 
rossz testtartást vesz fel a látásproblémáinak kompenzá-
lása céljából (például előrehajlik a látótávolság csökken-
tése céljából, megdönti a fejét, hogy jobban lásson).  

Kevés embernek tökéletes a látása, és sokaknak 
van szüksége korrekciós lencsékre, különösen a képer-
nyős munkához. 

A korrigált látás több előnnyel jár: csökkenti a szem 
elfáradását és a fejfájást, megelőzi a nyak-, váll- és hát-
fájást, és javítja a hatékonyságot. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a szem megerőltetése 
• a felső végtagok rendellenességei 
• izommegerőltetés 
 
 
HOGYAN? 
1. Akinek a képernyő (VDU) előtt végzett munka fá-

rasztja a szemét, teljes körű szemvizsgálaton kell 
részt vennie.  

 
2. Biztosítsuk a kifejezetten a képernyős munkának 

megfelelő látáskorrekciót. Az egy bizonyos feladatra 
adott lencsék nem feltétlenül alkalmasak más fel-
adatra is. 

 
3. Ellenőriztessük a képernyő előtt dolgozók látását a 

rendszeres egészségügyi ellenőrzési program kere-
tében, legalább kétévenként egyszer. Tájékoztassuk 
az optikust (szemészt) a végzett vizuális feladatok-
ról. 

 
4. Ha egy feladat igénybe veszi a szemet, fontos, hogy 

rendszeres szüneteket iktassunk be a szem pihente-
tése érdekében. 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Közismert, hogy a látás a korral változik, a vizuális 

teljesítmény pedig gyorsan csökken. Mégis vannak 
sokan, akik a napi munkájukhoz nem kérik a látás-
korrekciót.  

 
— Ne feledjük, hogy a számítógépes képernyők ese-

tében mások a követelmények a korrekciós len-
csékkel szemben, mint a papírról való olvasás ese-
tében. A képernyő előtt végzett munka hosszabb 
látótávolságot igényel (50 cm-nél nagyobbat), és 
olyan látószöget, ami nem érhető el bifokális len-
csékkel. 

 
— Rendszeresen tisztítsuk meg a szemüveget, a 

képernyőt és a képernyőszűrőt. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A képernyők előtt végzett munka által okozott szemfá-
radtságot és kényelmetlen testhelyzetet orvosoljuk 
megfelelő szemüvegek viselésével és rendszeres szü-
netek beiktatásával. 
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61.a ábra A rendszeresen képernyő előtt dolgozók számára biztosítsunk szemvizsgálatot. 
 
 
 
 

 
 
61.b ábra Biztosítsunk kifejezetten a képernyő előtt végzett munkához tervezett látáskorrekciót. 
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62. ELLENŐRZŐ PONT 
Magasban végzett munkákhoz biztosítsunk erős és 
stabil állóhelyet, és megfelelő védőberendezéseket. 
 
 
MIÉRT? 
A magasban végzett munka különleges védelmi intéz-
kedéseket igényel, mert a magasból való leesés súlyos 
sérüléseket, sőt akár halálos baleseteket is okozhat. 
Különleges intézkedések szükségesek a biztonságos 
feljutáshoz, a biztonságos lábtartáshoz, állványzathoz 
és a leesés elleni védelemhez.  

A magasban végzett munka esetén a munkaterület 
elérését általában létrával, lépcsővel vagy emelő be-
rendezéssel biztosítják. A feljutásra szolgáló eszközök 
legyenek biztonságosak, könnyen használhatók, és 
védjenek a leeséstől.  

A biztonságos lábtartás elengedhetetlen a magas-
ban történő biztonságos munkavégzéshez. A megemelt 
munkafelület lehet egy meglévő létesítmény része, 
vagy lehet ideiglenes emelvény vagy állványzat. Jó 
minőségű munkavégzés csak megfelelő óvintézkedé-
sek biztosításával végezhető.  

A leeséstől való védelmet egyrészt a nyílások és 
állóhelyek megfelelő lezárásával, másrészt személyi 
védőeszközök használatával kell biztosítani. Ezeket az 
intézkedéseket együttesen kell alkalmazni minden 
olyan megemelt felületen, amelynek a magassága 
meghalad egy bizonyos szintet. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• leesés a magasból 
• elcsúszások és megbotlások 
• izommegerőltetés 
• túlzott kimerültség 
• a gyalogosok biztonsága 
 
 
HOGYAN? 
1. Biztosítsunk erős és stabil emelvényt, padlót vagy 

állványzatot, amelyre biztonságos a feljutás. Az ál-
lásra szolgáló résznek vízszintesnek és merevnek 
kell lennie, és nem lehetnek rajta lyukak vagy aka-
dályok, amelyek megbotlást okozhatnak. A tartó-
nak megsüllyedés vagy elmozdulás nélkül el kell 
bírnia az előirányzott maximális terhelést.  

 
2. Amikor létrát használunk egy magas hely elérésé-

re, azt biztonságosan ki kell kötni vagy más módon 
rögzíteni, hogy ne csússzon el. Az alaptól a támasz 
függőleges síkjáig mért vízszintes távolság a táma-
szok közötti létraszakasz kb. egynegyede legyen.  

Biztonságosan rögzítsük a létra alját és a tetejét is 
az elmozdulás megelőzése céljából. 
 

3. Az állványzatot több helyen is rögzítsük az épület-
hez, hogy ne tudjon összedőlni. Az állványzat min-
den függőleges elemét megfelelő alaplapra rögzít-
sünk. 

 
4. A lépcsők mentén szereljünk fel stabil, kb. 1 méter 

magas védőkorlátot középső korlátelemekkel, és 
tegyük ugyanezt a 0,7 méternél magasabb helyek 
minden nyitott oldalán is. Azokra az oldalakra, ahol 
a tárgyak leeshetnek, és személyi sérülést okozhat-
nak, védőelemeket kell szerelni. 

 
5. Ügyeljünk rá, hogy egy meghatározott szintnél (pél-

dául 2 méter, vagy ennél nagyobb magasság a 
szabályoktól függően) magasabban dolgozó mun-
kás biztonsági övet viseljen, vagy szíjakkal bizton-
ságosan rögzítve legyen egy stabil szerkezethez. 

 
6. A magasban elhelyezett emelvényeket és állvány-

zatokat egy hozzáértő személy legalább hetente 
egyszer ellenőrizze, szeles idő és rossz időjárási vi-
szonyok után pedig minden alkalommal vizsgálja 
meg. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Magasban történő munkavégzés esetén elegendő 

helyet kell biztosítani a biztonságos és hatékony 
munkához. 

 
— Ahol szükséges, szereljünk fel biztonsági hálót a 

leeső tárgyak elleni védelemre. 
 
— Alakítsuk ki a megfelelő gyakorlatot arra, hogy a 

magasban lévő állványokon vagy állványzaton ho-
gyan kell a terheket úgy elhelyezni, hogy ne tudja-
nak leesni, legurulni vagy szétszóródni. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A leesés elleni védelemmel ellátott erős, merev és stabil 
állóhely elengedhetetlenül fontos a magasban történő 
biztonságos és hatékony munkavégzéshez. 
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62.a ábra Rögzítsük a létrákat a tetejüknél, vagy ahhoz 
közel, még akkor is, ha csak rövid ideig használjuk őket. 

 
 
62.b ábra Ügyeljünk arra, hogy a létra lábát minden hely-
zetben biztonságosan rögzítsük. 

 
 
 
 

 
62.c ábra Magasban végzett munkához adjunk és hasz-
náljunk biztonsági öveket. 
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63. ELLENŐRZŐ PONT 
Javítsuk a munkahelyen használt járművek vezető-
fülkéinek és üléseinek biztonságát és kényelmét. 
 
 
MIÉRT? 
Járműveket sokféle helyzetben használunk. A vezető-
fülkék biztonságára és kényelmére feltétlenül nagy 
figyelmet kell fordítani mind a gépjárművezetők, mind a 
járművek közelében tartózkodó emberek fokozott biz-
tonsága érdekében. 

A munkahelyen használt járművek vezetőfülkéit és 
vezetőit érintő balesetek gyakran halálos kimenetelűek, 
és egyéb súlyos következményekkel járnak. A jármű-
vek ütközése vagy felborulása elleni intézkedések sok 
esetben megelőzhetik és enyhíthetik a következmé-
nyeket.  

A vezetőfülkék kényelme javítja a munkahelyi jár-
művek biztonságát is. Példaként említhető a meleg 
vagy a hideg elleni védelem, a zaj és a rezgés csök-
kentése, a jó biztonsági övek és az ülő helyzetből is jó 
kilátás biztosítása. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• izommegerőltetés 
• túlzott hő vagy hideg 
• az egész test rezgése 
• halláskárosodás 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
 
 
HOGYAN? 
1. Ügyeljünk arra, hogy a vezetőfülke stabil szerkezet 

legyen, amely megvédi a sérülésektől a vezető fe-
jét és egyéb testrészeit ütközés vagy felborulás 
esetén. 

 
2. Biztosítsunk könnyű hozzáférést a vezetőüléshez, 

és megfelelő magasságban elhelyezett stabil fellé-
pőket. A megfelelő kapaszkodók is segíthetnek. 

 
3. Ügyeljünk arra, hogy az ülést a járművet használó 

minden vezető igényei szerint be lehessen állítani. 
Ellenőrizzük, hogy a biztonsági öv nem okoz ké-
nyelmetlenséget, és hogy a tükröket mindig átállít-
ják, amikor más vezető használja a járművet. 

 
4. Vizsgáljuk meg, hogy kell-e védeni a vezetőt a 

meleg és a hideg ellen. Ha hosszú órákon át kell 
vezetni túl nagy melegben vagy hidegben, akkor 
védőborításra vagy légkondicionálóra lehet szük-
ség a vezetőfülkében. 

5. Vizsgáljuk meg a vezető kényelmét, például a zaj és 
a rezgés, az ülő helyzetből való kilátás, és a külön-
böző irányokban való közlekedéssel kapcsolatos 
műveletek tekintetében. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Tegyünk címkéket a fontos vezérlőelemekre és ki-

jelzőkre, hogy segítsük a kezelőket a jármű külön-
böző helyzetekben történő üzemeltetésében. 

 
— Biztosítsunk helyet, ahová egy palack ivóvizet be 

lehet tenni az ülés közvetlen közelében. 
 
— Ellenőrizzük, hogy a jármű üzemeltetése zavarja-e a 

fontos kijelzők láthatóságát. 
 
— A különböző méretű vezetők jól kilássanak ülő hely-

zetből. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A biztonságos és kényelmes vezetőfülke fontos a jármű-
balesetek súlyos következményeinek megelőzése és 
enyhítése szempontjából. Vegyük figyelembe a potenciá-
lis szélsőséges feltételeket, például az ütközéseket és a 
tapasztalatlan vezetőket. 
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63.a ábra Állítsuk be az ülést, a láb helyét, és a vezérlőelemeket a biztonságos 
és kényelmes vezetési műveleteknek megfelelően. 
 
 
 
 

 
 
63.b ábra Gondoskodjunk arról, hogy a tükrök és a lámpák a megfelelő hely-
zetben legyenek, hogy jó láthatóságot biztosítsanak a különböző üzemeltetési 
helyzetekben. 
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Világítás 
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64. ELLENŐRZŐ PONT 
Használjuk ki jobban a természetes világítást, és bizto-
sítsunk kilátást a szabadba. 
 
 
MIÉRT? 
A természetes fény a legjobb és legolcsóbb megvilágí-
tási forrás. A nappali fény használata csökkenti az 
energiaköltségeket. 

A nappali fény jobb felhasználásával javíthatjuk a 
fény eloszlását a munkahelyen. A nappali fény felhasz-
nálása érdekében tett intézkedések az elkövetkező 
években is kifejtik majd a hatásukat, és nagymértékben 
javítják a munkások hatékonyságát és komfortérzetét. 

A nappali fény használata környezetbarát. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a szem megerőltetése 
• túlzott kimerültség 
• nincs vizuális kapcsolat a külvilággal 
• több baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Tisztítsuk meg az ablakokat és távolítsuk el a nap-

pali fény útjában álló akadályokat. 
 
2. Változtassuk meg a munkavégzés helyét vagy a 

gépek elhelyezését úgy, hogy a munkás több nap-
pali fényt kapjon. 

 
3. Növeljük az ablakok méretét, vagy tegyük őket 

magasabbra, hogy több nappali fény tudjon be-
áramlani. 

 
4. Külön kapcsolókat szereljünk fel a különböző elekt-

romos világítótestek, vagy a különböző lámpaso-
rok számára, hogy a világítás egy része lekapcsol-
ható legyen, amikor elegendő nappali fény jut be 
az ablakok közelében lévő munkahelyekre. 

 
5. Szereljünk fel egymástól megfelelő távolságra lévő 

és félig átlátszó tetőablakokat. A tetőablakok egy-
szerűen felszerelhetők a meglévő tetőzetre úgy, 
hogy néhány tetőpanelt kicserélünk fényáteresztő 
műanyag panelekre. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A munkahely jobb megvilágítása érdekében kom-

bináljuk a nappali fényt a mesterséges világítással. 
 
— Legyünk óvatosak, mert az ablakok és a tetőab-

lakok meleg időben hőt is adnak (hideg időben pe-
dig hőveszteséget okoznak). 

 

— Forró éghajlaton az ablakokat és a nyílásokat úgy 
tájoljuk, hogy ne közvetlenül a napsütés irányába 
forduljanak, vagy védjük őket a közvetlen napsu-
gárzástól vagy az UV-sugárzástól. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A természetes fény használata csökkenti a villanyszám-
lát és környezetbarát. 
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64. ábra A nappali fény használata csökkenti az energiaköltségeket 
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65. ELLENŐRZŐ PONT 
Ha több fényre van szükség, fessük a falakat és a 
mennyezetet világos színűre. 
 
 
MIÉRT? 
A falak és a mennyezet színének megválasztása na-
gyon fontos, mert a különböző színeknek eltérő a fény-
visszaverő képességük. A fehérnek a legnagyobb a 
fényvisszaverő képessége (elérheti a 90%-ot is), míg a 
sötét színek esetében ez az érték sokkal alacsonyabb. 

A világos színű falak és mennyezet energiatakaré-
kosak, mert kevesebb lámpával is jobb megvilágítás 
érhető el.  

A világos színű falak és mennyezet kellemesebbé 
teszik a helyiséget. Ez elősegíti a hatékony munkára 
ösztönző környezet megteremtését. 

Azokhoz a precíziós és ellenőrzési feladatokhoz, 
amelyeknél pontosan meg kell különböztetni a színeket, 
elengedhetetlen a világos színű felületek alkalmazása.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a szem megerőltetése 
• több baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. A fény megfelelő visszaverődése érdekében a 

mennyezeten alkalmazzunk nagyon világos színt, 
például fehéret (fényvisszaverő képesség: 80-
90%), a falakon pedig halvány árnyalatokat (50-
85%). 

 
2. Kerüljük a nagy különbségeket a falak és a meny-

nyezet világossága között. 
 
3. A közvetett kápráztatás elkerülése érdekében ne 

használjunk fényes vagy csillogó anyagokat vagy 
festékeket ezeken a felületeken. 

 
4. A fehér mennyezetre szereljünk fel felfelé nyitott 

világítótesteket, hogy a mennyezet visszaverje a 
világítótestekből érkező fényt és a világítótestek is 
visszaverjék a mennyezetről érkező fényt. Ez jól 
elosztott általános világítást biztosít.  

 

TOVÁBBI TIPPEK 
 
— Rendszeresen tisztítsuk meg a falakat és a meny-

nyezetet, mivel a por és a szennyeződés elnyeli a 
fény nagy részét. 

 
— A világítótestek tetején lévő nyílások nem csak 

megvilágítják a mennyezetet, hanem jobb fényel-
oszlást is biztosítanak, és kevésbé halmozódik fel 
bennük a szennyeződés, mint a zárt tetejű világító-
testekben. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A világos színű falak és mennyezetek kellemes és ha-
tékony munkahelyi környezetet teremtenek. 
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(I) Előtte 

 
 

 
 

(II) Utána 

65. ábra (I) és (II): A falak és a mennyezet világos színe javítja a fényviszonyo-
kat és a munkahelyi légkört. 
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66. ELLENŐRZŐ PONT 
Világítsuk ki a folyosókat, lépcsőházakat, rámpákat és 
egyéb olyan területeket, ahol az emberek járhatnak 
vagy dolgozhatnak. 
 
 
MIÉRT? 
A rosszul megvilágított vagy sötét helyeken gyakran 
történnek balesetek, különösen anyagmozgatás köz-
ben.  

A lépcsőházak, a hátsó ajtók és a tárolóhelyiségek 
sokszor rosszul vannak megvilágítva, és mindenféle 
holmik lerakóhelyévé válnak. Sok lépcsőházba nem is 
jut be nappali fény. Ezekre a területekre külön figyelmet 
kell fordítani. 

Ezeken a területeken a kellő megvilágítás meg-
előzheti a személyi sérüléseket és az anyagok és ter-
mékek károsodását. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elcsúszások és megbotlások 
• a szem megerőltetése 
• több baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Tisztítsuk meg az ablakokat és a felszerelt világító-

testeket (lámpák, szerelvények, reflektorok, fede-
lek), és cseréljük ki a kiégett égőket és fénycsöve-
ket a lépcsőházakban és a rámpákon, valamint a 
folyosókon, a tárolóhelyiségekben és egyéb hátsó 
részeken. 

 
2. Távolítsuk el a jó fényeloszlás útjában álló akadá-

lyokat. 
 
3. Helyezzük át a lámpákat adott területek jobb meg-

világítása céljából. A munkásokkal való konzultáció 
alapján szereljünk fel új lámpákat. 

 
4. Használjuk ki minél jobban a természetes világítást 

azzal, hogy bizonyos ajtókat nyitva tartunk, vagy új 
ablakokat vagy tetőablakokat építünk be. 

 
5. Biztosítsunk könnyen elérhető elektromos kapcso-

lókat a folyosók és lépcsőházak bejáratainál és ki-
járatainál. 

 
6. Világos színekkel fessük le a felületeket, hogy a 

lépcsők és a szintkülönbségek jól láthatók legye-
nek. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A világítás képezze fontos részét a rendszeres 

ellenőrzési és karbantartási programoknak. 
 

— A lépcsőházak, a folyosók és a tárolóterületek 
megvilágítási szintje alacsonyabb lehet, mint a 
termelő területeké, de elegendőnek kell lennie a 
biztonságos közlekedéshez és áruszállításhoz. 

 
— Kerüljük az automatikus villanykapcsolókat, ha a 

lépcsőházakat stb. gyakran használjuk, vagy ha a 
hirtelen lekapcsolódás balesetet okozhat. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A lépcsőházakban és a folyosókon alkalmazott jobb 
világítás megelőzi a munkások és a látogatók által el-
szenvedett baleseteket, csökkenti az anyagi kárt, és 
javítja a vállalatról alkotott képet. 
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66. ábra A lépcsőházakban és a folyosókon a jó világítás csökkenti a baleseteket 
és az anyagi kárt. 
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67. ELLENŐRZŐ PONT 
A munkaterületet egyenletesen világítsuk meg, hogy ne 
legyenek nagy eltérések a fényerőben. 
 
 
MIÉRT? 
Amikor jól megvilágított területről átmegyünk sötét terü-
letre, a szemnek alkalmazkodnia kell. Ez időt vesz 
igénybe, és fárasztó. 

Hatékony és kellemesebb olyan helyiségben dol-
gozni, ahol nincsenek nagy eltérések a fényerőben.  

A villogó fényeket mindenképpen szüntessük meg. 
Az ilyen világítás mindenki számára zavaró, és fáraszt-
ja a szemet. Ráadásul olyan furcsa hatásokkal is jár, 
amelyek veszélyesek lehetnek az epilepsziában szen-
vedők számára. 

A munkafelületre vetülő éles árnyék rontja a mun-
ka minőségét, a termelékenységet, fárasztja a szemet, 
továbbá fáradtságérzetet és néha baleseteket is okoz. 
Küszöböljük ki az árnyékot. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a szem megerőltetése 
• túlzott kimerültség 
• epilepsziás roham 
 
 
HOGYAN? 
1. Küszöböljük ki az éles fénnyel megvilágított elszi-

getelt foltokat. Ez nem gazdaságos, és zavarja a 
munkahely egyenletes megvilágítását. 

 
2. Vizsgáljuk meg, hogy a meglévő lámpák magas-

ságának és helyzetének a megváltoztatása javít-
hatja-e a megvilágítást, és eredményezhet-e 
egyenletesebb megvilágítást a munkahelyen. 
Vizsgáljuk meg, hogy további lámpákkal javítható-
e az általános megvilágítás. 

 
3. A természetes fény alkalmazása mellett az abla-

koktól távolabb eső munkahelyeket szükség sze-
rint világítsuk meg. Szereljünk fel például külön 
kapcsolókat az ablak melletti lámpákhoz és az ab-
laktól távolabbi helyek megvilágítására szolgáló 
lámpákhoz. Így az ablakok melletti lámpák kikap-
csolhatók, amikor van elegendő nappali fény. 

 
4. Küszöböljük ki az árnyékzónákat a lámpafény és a 

falakról és a mennyezetről visszaverődő fény jó el-
oszlásával, valamint a munkaállomások jobb el-
rendezésével. 

5. Szüntessük meg a villogó lámpákat az elhasználó-
dott fénycsövek kicserélésével. Szükség esetén 
használjunk más típusú égőket. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Nagyon fontos, hogy ne csak az elektromos világí-

tásra támaszkodjunk. A világítás javítására szolgá-
ló különböző eszközök jó kombinációja sokat segít. 
Használjuk megfelelően a nappali fényt. Használ-
juk ki a falakról és a mennyezetről visszaverődött 
fényt. Kombináljuk az általános és a helyi megvilá-
gítást. Javítsunk a munkaállomások elrendezésén. 

 
— Az egyenletes megvilágítás biztosítása céljából a 

közvetlen és a visszavert fény keveréke adja a leg-
jobb látási viszonyokat. Felfelé nyitott világítóteste-
ket szereljünk fel. 

 
— A fénycsövek villogó hatása (stroboszkópos hatás) 

elkerülése érdekében, ami zavarja a munkásokat, 
vegyük fontolóra nagyfrekvenciás fénycsövek 
használatát, vagy a különböző fénycsövekre kap-
csolt háromfázisú áram alkalmazását. Ha semmi 
sem segít, próbáljuk meg lefedni a fénycsövek két 
végét, mindkét oldalon kb. 10 cm hosszan a villogó 
vég maszkolása céljából. 

 
— Az általános megvilágítás tekintetében gyakran 

igaz, hogy minél magasabban vannak a világító-
testek, annál egységesebb és szórtabb a fény. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Kerüljük a munkahelyen a különböző fényerejű lámpák 
egyenlőtlen eloszlása és a megfelelő visszaverődés 
hiánya által okozott nagy fényerő-különbségeket. 
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67.a ábra A közvetlen és a visszavert fény keveréke 
biztosítja a legjobb látási viszonyokat. 

66.b ábra Közvetlen fény. 

 
 

 
 

 

66.c ábra Az éles árnyékok megnehezítik a munkát.  
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68. ELLENŐRZŐ PONT 
Gondoskodjunk megfelelő világításról a munkások 
számára, hogy mindig hatékonyan és kényelmesen 
tudjanak dolgozni. 
 
 
MIÉRT? 
A megfelelő világítás javítja a munkások komfortérzetét 
és teljesítményét, és a munkahelyet olyan hellyé teszi, 
ahol kellemes a munkavégzés. 

A megfelelő világítás csökkenti a munkavégzés so-
rán elkövetett hibákat. A balesetek kockázatát is segít 
csökkenteni. 

Megfelelő és jó minőségű világítással a munkások 
azonnal látják a munkadarabok minden apró részletét, 
ahogyan azt a feladatok megkövetelik. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a szem megerőltetése 
• nem megfelelő művelet 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Kombináljuk a természetes fény (az ablakokon és 

a tetőablakokon át bejövő fény) és a mesterséges 
világítás (elektromos világítótestek) használatát, 
mivel általában ez a legkellemesebb és leginkább 
költségtakarékos módszer.  

 
2. A különböző munkahelyeken végzett feladatok 

jellegének figyelembe vételével biztosítsuk a meg-
felelő megvilágítást. Több fény szükséges például 
a precíziós munkához (amikor apróbb tárgyakat 
kell vizsgálni) és a gyengébb fényvisszaverő ké-
pességgel rendelkező anyagokhoz (pl. sötét színű 
szövettel végzett munka esetén).  

 
3. Szükség esetén módosítsuk a lámpák helyzetét és 

a tárgyakra eső fény irányát. Megpróbálhatjuk mó-
dosítani a munkaállomások helyzetét is, hogy több 
fényt kapjanak a meglévő lámpáktól. 

 
4. Vegyük figyelembe a gépkezelők életkorát is. Az 

idősebb munkásoknak több fényre van szükségük. 
Egy 60 éves gépkezelőnek például több fényre van 
szüksége a nyomtatott szöveg kényelmes olvasá-
sához, mint egy 20 évesnek. 

 
5. A megvilágítási szint attól is függ, hogy mennyi idő 

áll rendelkezésre a tárgyak megtekintéséhez. Mi-
nél gyorsabban kell egy feladatot elvégezni (pél-
dául hibák megállapítása elhaladó tárgyakon), an-
nál több és jobban elrendezett fényforrásra van 
szükség. 

 

TOVÁBBI TIPPEK 
— Rendszeresen tartsuk karban a felszerelt világító 

testeket. Tisztítsuk meg a lámpákat, a szerelvé-
nyeket és a reflektorokat, valamint az ablakokat, a 
mennyezeteket, a falakat és más belső felületeket. 
Cseréljük le a kiégett égőket és fénycsöveket. 

 
— A világos színű falak több fényt vernek vissza, és 

jobb fényviszonyokat és munkahelyi légkört bizto-
sítanak. 

 
— 40 éves kor után az emberek többségének már 

szemüvegre van szüksége. A munkások 
egészségmegőrzési programjának keretében aján-
latos rendszeres látásvizsgálatot is végezni. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Minimális költséggel biztosítsunk elegendő és jó minő-
ségű világítást. A világítás javításának különféle módjai 
vannak. 
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68.a ábra A munkapad 
megvilágítása nagyobb 
tárgyakkal végzett 
munkához. 

 
 
 

 

(I) Előtte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(II) Utána 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.b ábra (I) és (II) A magasabban elhelyezett világí-
tótestek jobb fényeloszlást biztosítanak. 
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69. ELLENŐRZŐ PONT 
Precíziós vagy ellenőrző munkához biztosítsunk helyi 
világítást. 
 
 
MIÉRT? 
A precíziós vagy ellenőrző munkához több fény szük-
séges, mint a szokásos termelőmunkához vagy irodai 
tevékenységhez. 

A megfelelően elhelyezett helyi lámpák nagymér-
tékben javítják a precíziós vagy ellenőrző munka biz-
tonságát és hatékonyságát. 

Az általános és a helyi világítás kombinációjával 
könnyebben teljesíthetjük a különböző munkafeladatok 
specifikus követelményeit, és elkerülhetjük a zavaró 
árnyékokat. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a szem megerőltetése 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• nem megfelelő művelet 
• kápráztatás 
 
 
HOGYAN? 
1. Tegyük a helyi lámpákat a precíziós munka és az 

ellenőrző munka helyének közelébe és fölé. A 
megfelelő ernyővel ellátott helyi világítást olyan 
helyre kell tenni, ahol nem káprázik tőle a munkás 
szeme, és nem kelt zavaró árnyékokat. Csupasz 
égőt helyi világításként felszerelni tilos. 

 
2. Ahol lehet, alkalmazzunk olyan helyi világítást, ami 

könnyen mozgatható, és a kívánt pozícióba állítha-
tó. 

 
3. Olyan helyi világítást alkalmazzunk, amely köny-

nyen tisztítható és karbantartható. 
 
4. A színek felismerését igénylő feladatokhoz hasz-

náljunk nappali fényt adó égőket vagy fénycsöve-
ket (fehér fluoreszkáló lámpákat vagy fénycsöve-
ket). 

 
5. Mindig törekedjünk az általános és a helyi világítás 

megfelelő kombinációjára, azért hogy minden 
munkaállomáson megfelelő legyen a kontraszt a 
munkavégzési pont és a háttér között. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ügyeljünk arra, hogy a helyi világítás ne korlátozza 

a gépkezelő látóterét. 
 

— Helyi világítás alkalmazásakor a lámpát szereljük 
egy elkülönített merev szerkezetre, ne pedig a 
rezgő gépekre. 

 
— Használjunk mély lámpaernyőket a helyi világítás-

hoz, és fessük a lámpaernyők belső szélét sötét 
matt színűre a fényvisszaverődés megakadályozá-
sa céljából.  

 
— Az izzószálas helyi világítás meleget kelt, ami 

gyakran kellemetlen a munkás számára. Használ-
junk helyette fluoreszkáló lámpákat, amelyekből 
sokféle kapható. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A megfelelő helyre tett helyi világítás csökkenti az 
energiaköltségeket, és meglepően hatékony. 
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69.a ábra Az általános és a helyi világítás kombinációja segíti a 
különböző feladatok speciális követelményeinek teljesítését. 

 

 
 

 
 
69.b ábra (I) és (II) A fényforrás áthelyezése javítja a biztonságot és a hatékonyságot. 
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70. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Helyezzük át a fényforrásokat vagy szereljünk fel er-
nyőket úgy, hogy megszűnjön a közvetlen vagy közve-
tett kápráztatás. 
 
 
MIÉRT? 
A közvetlen vagy a visszaverési (közvetett) kápráztatás 
mindenkinek nagymértékben rontja a látóképességét. A 
kijelző képernyőjén visszatükröződő mennyezeti lámpa 
ragyogó fénye például zavarja az adatok leolvasását a 
képernyőről. 

Munka közben a kápráztatás kellemetlen, zavaró, 
és fárasztja a szemet. A kápráztatás csökkenti a mun-
kás teljesítményét, rontja a munka minőségét és a ter-
melékenységet.  

A kápráztatást különböző módszerekkel lehet ki-
küszöbölni. Az ablakok felől vagy a fényforrásokból 
származó közvetlen kápráztatás, valamint a visszave-
rődésből eredő közvetett kápráztatás kiküszöbölésével 
csökkenthetjük a munkások panaszait, és hatékonyab-
ban kihasználhatjuk a gépeket.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• kápráztatás 
• a szem megerőltetése 
 
 
HOGYAN? 
1. Tegyük a kijelző paneleket vagy a képernyőket 

olyan helyre, ahol nincsenek ablakkal szemben, 
mert ott előfordulhat közvetlen kápráztatás. CRT 
monitorok esetében közvetett kápráztatás akkor is 
előfordulhat, ha az ablak a monitor mögött helyez-
kedik el. LCD monitorok használatával csökkent-
hető ez a probléma. 

 
2. Ne tegyünk semmilyen csupasz égőt vagy fény-

csövet a munkaállomások látómezejébe. 
 
3. Helyezzük át vagy emeljük meg a mennyezeti 

lámpákat úgy, hogy kívül kerüljenek a munkások 
szokásos látómezején. A kijelző képernyőket is tar-
talmazó munkaállomásokat tegyük a mennyezeti 
lámpasorok közé, hogy ezek a lámpák ne közvet-
lenül a munkaállomás fölött legyenek, és a gépke-
zelő látótere párhuzamos legyen a mennyezeti 
lámpákkal. 

 
4. Csökkentsük az ablakok és a szomszédos munka-

állomások okozta kápráztatást függönyök, rolók, 
elválasztófalak vagy asztali elválasztóelemek se-
gítségével. 

 

5. Tegyük a helyi lámpákat (a feladathoz szükséges 
lámpákat) elég alacsonyra, és lássuk el őket olyan 
ernyőkkel, amelyek jól elrejtik a normál látómezőbe 
eső összes égőt és fénylő felületet. 

 
6. Változtassuk meg a munkaállomásra érkező fény 

irányát a kápráztatás elkerülése céljából például 
úgy, hogy a munkás ne a fényforrással szemben 
álljon, hanem inkább az oldalát vagy a hátát fordít-
sa felé. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Cseréljük ki az ablaküvegeket átlátszó üveg helyett 

áttetsző üvegre. 
 
— A munkavégzési pont közelében elhelyezett helyi 

lámpák esetében használjunk mély lámpaernyő-
ket, és fessük le a lámpaernyő belső szélét sötét 
matt színre. Ha lehet, használjunk ernyőket a lám-
pák és a szem között, vagy a lámpák és a kijelző 
képernyője között. 

 
— Szüntessük meg a zavaró visszaverődést és káp-

ráztatást a mennyezeti világítás csökkentésével 
(kapcsoljunk ki egyes lámpákat, ha lehet, és ad-
junk asztali lámpákat a munkásoknak). Húzzuk el 
a függönyöket, vagy állítsuk be a rolókat. Termé-
szetesen ügyeljünk rá, hogy legyen elegendő fény 
a különböző feladatok elvégzéséhez. 

 
— Olyan falakat, mennyezeteket és padlófelületeket 

alkalmazzunk, amelyeknél a fényvisszaverési ké-
pesség közepes, a kontraszt pedig gyenge (ne 
használjunk olyan színeket, amelyek túl ragyogó-
ak, vagy éles kontrasztot képeznek a számítógép 
képernyőjéhez viszonyítva, sem pedig nagyon sö-
tét és borús színeket). 

 
— Közvetett és felfelé irányuló világítással a mennye-

zet nagyobb területén oszthatjuk el a fényt. A 
mennyezetről érkező szórt fény segít kiküszöbölni 
a túl fényes foltokat, és csökkenti a kápráztatást. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A közvetlen és közvetett kápráztatás elkerülésével 
nagymértékben javíthatjuk a munkadarabok láthatósá-
gát a fény intenzitásának növelése nélkül is. A 
kápráztatásmentes munka nagymértékben javítja a 
munka minőségét és a munkások komfortérzetét. 
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70.a ábra Az ernyős lámpát megfelelő magasságba 
kell helyezni. 
 
 

 
 
70.c ábra A visszaverési (közvetett) kápráztatás 
rontja a láthatóságot. 
 
 
 
 
 
 
 

70.d ábra Fényezett felületről visszavert 
kápráztatás. 

 
 
70.b ábra Munkapad megvilágítása kisméretű tár-
gyakkal végzett munkához. 
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71. ELLENŐRZŐ PONT 
Koncentrált és folyamatos figyelmet igénylő vizuális 
feladatokhoz válasszunk megfelelő hátteret. 
 
 
MIÉRT? 
A koncentrált és folyamatos figyelmet igénylő vizuális 
feladatok sokkal kisebb megerőltetéssel végezhetők, ha 
a háttér mentes a szemet megragadó figyelemelterelő 
elemektől. 

Ha a munkadarab kicsi, és közel kell tartani a 
szemhez, a szemet nem zavaró sima háttér különösen 
fontos a jó minőségű munkához.  

A kritikus szerelési vagy precíziós munkát végzők 
figyelmét elvonhatják a mellettük zajló műveletek, pél-
dául a mozgó gépek vagy gépalkatrészek, és a szem-
ben ülő másik munkás kézmozdulatai. Egyszerű intéz-
kedésekkel megelőzhető az ilyen figyelemelterelés. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a szem megerőltetése 
• vizuális figyelemelterelés 
• nem megfelelő művelet 
 
 
HOGYAN? 
1. Tegyünk egy sima vizuális hátteret adó elválasztó 

panelt a munkavégzési pont mögé úgy, hogy az el-
takarja a szemet megragadó figyelemelterelő ele-
meket. 

 
2. Tegyünk elválasztó falat a szomszédos munkaál-

lomások közé, amikor az egyik munkaállomáson 
végzett műveletek elvonják a másik munkaállomá-
son dolgozó munkások figyelmét. Ugyanígy, te-
gyünk egy asztali elválasztó elemet azon munká-
sok közé, akik ugyanazon a munkapadon vagy 
munkaasztalon végeznek műveleteket. 

 
3. Ha arra van szükség, hogy a munkások jól lássák 

a kisméretű, lapos tárgyak körvonalait, használjunk 
fényszóródást okozó üveg- vagy műanyaglapot, 
amelyet hátulról világítunk meg lámpák vagy ref-
lektorok segítségével. 

 
4. Kerüljük a fénylő háttér előtti tárgyra vetülő árnyé-

kot; helyezzük át a fényforrást úgy, hogy a fény fe-
lülről vagy a munkás válla fölötti szintről érkezzen, 
ne pedig a vizuális feladat mögül.  

 

TOVÁBBI TIPPEK 
 
— Ha megfelelő befogóeszközbe helyezzük a mun-

kadarabot, és ezzel egyértelműen elválasztjuk a 
többi tárgytól, akkor tisztábban látjuk az adott 
munkadarabot. 

 
— A szomszédos munkaállomások és az egymás 

mellett dolgozó munkások közé helyezett elválasz-
tó elemek nem zavarhatják a munkások közötti 
kommunikációt. Az asztali elválasztó elemek pél-
dául elég alacsonyak legyenek ahhoz, hogy a 
munkások bizonyos fokú vizuális és verbális kap-
csolatot tudjanak tartani. 

 
— Kerüljük a sötét szobabelső közepén elszigetelten 

megvilágított helyen történő hosszas munkavég-
zést. Ilyen esetben a szem könnyebben elfárad, 
mert valahányszor a munkás kitekint a jól megvilá-
gított munkavégzési pontról, a szemnek alkalmaz-
kodnia kell. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A potenciális figyelemelterelő tényezőknek a feladat 
vizuális hátteréből történő kiiktatása nagymértékben 
javítja a hatékonyságot és a biztonságot.  
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71.a ábra Egy alacsony elválasztóelemmel meg-
szüntethetjük a vizuális figyelemelterelést. 

 
 
71.b ábra A figyelemelterelő részletek kizárása 
elválasztópanel segítségével. 

Előtte 

Utána 

Előtte 

Utána 
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72. ELLENŐRZŐ PONT 
Tisztítsuk meg az ablakokat, és tartsuk karban a fény-
forrásokat. 
 
 
MIÉRT? 
A rosszul megtisztított vagy karbantartott fényforrások 
miatt minden évben jelentős mértékben gyengül a vilá-
gítás. A világítás fokozatos romlása észrevétlen, így a 
gyenge minőségű munka és a balesetek rejtett forrásá-
vá válik.  

A jól karbantartott és tiszta ablakok és fényforrások 
csökkentik az energiafogyasztást, mert egyrészt javítják 
a nappali fény kihasználását, másrészt kisebb teljesít-
ménnyel is több fényt adnak. 

A fényforrások karbantartása megnöveli az égők 
és fénycsövek üzemidejét. Az elhasználódott fénycsö-
vek időben elvégzett cseréje megelőzi a villogás okozta 
problémákat. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a szem megerőltetése 
• több baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Az ablakok és a fényforrások tisztítása képezze 

részét a heti rutinfeladatoknak. Bízzuk a tisztítást 
olyan szakképzett személyre, aki tisztában van az 
áramütés veszélyével. 

 
2. A karbantartó személyzet számára biztosítsunk 

megfelelő tisztítóeszközöket és létrákat, hogy elér-
je a világítótesteket és az ablakokat. 

 
3. Az elhasználódott égők és fénycsövek cseréje is 

legyen a karbantartási program része. Ösztönöz-
zük a munkásokat arra, hogy jelentsék a világítási 
problémákat, a kiégett égőket és fénycsöveket a 
világítás karbantartásával megbízott személyek-
nek. 

 
4. Amennyire lehetséges, felfelé nyitott világítóteste-

ket használjunk, mert a nyílások lehetővé teszik a 
meleg légáram felfelé áramlását, és segítik a ref-
lektorok tisztán tartását. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Takarításhoz használjunk enyhe és nem karcoló 

tisztítószereket, hogy elkerüljük a reflektorok kor-
rózióját. Használjuk a vizet takarékosan a haté-
kony tisztítás érdekében, és hogy a minimumra 
csökkentsük az elektromos balesetek kockázatát. 

 

— Vegyük figyelembe, hogy a különféle lámpák 
üzemideje igen eltérő. A normál izzószálas égők 
kb. 700 órát bírnak, a fénycsövek pedig ennél tíz-
szer többet. 

 
— Ha sok lámpa van, takarékos megoldás lehet 

meghatározott időközönként minden égőt vagy 
fénycsövet kicserélni. A megmaradt, még működő-
képes égők vagy fénycsövek az egyedi cserékre 
még felhasználhatók egy előzetesen meghatáro-
zott ideig.  

 
— A kopott, korrodálódott vagy rozsdafoltos reflekto-

rok cseréje takarékosabb, mint az egész világító-
test lecserélése. Az alumínium fólia jól alkalmazha-
tó a reflektorok javítására vagy akár felváltására.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Kezdjük a fényforrások és ablakok takarítási és karban-
tartási programját a felelős személyek kijelölésével. 
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72. ábra A tiszta ablakok és a jól karbantartott fényforrások 
jobb világítást biztosítanak. 
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73. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Védjük a munkásokat a túlzott hőtől. 
 
 
MIÉRT? 
A túl nagy hő erősen befolyásolja a munkavégzési ké-
pességet. Nagymértékben csökkentheti a termelékeny-
séget, és fokozhatja a hibák és balesetek lehetőségét. 

A hőség növeli a kimerültséget, és hő okozta be-
tegségekhez vezethet. 

A munkahely hőmérsékletét gyakran nehéz szabá-
lyozni. A nagy forrósággal járó folyamatok a termelés 
elkerülhetetlen részét képezhetik. A trópusi éghajlat 
alatt nem is minden esetben oldható meg a hőmérsék-
let szabályozása a termelő üzemekben, különösen, ha 
a helyiség levegője a termelési folyamatból származó 
porral vagy vegyi anyagokkal szennyezett. Ilyen eset-
ben a rendelkezésre álló védőeszközök használatával 
lehet védekezni a túlzott hőhatások ellen. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• hőterhelés 
• kellemetlen hőérzet 
• túlzott kimerültség 
 
 
HOGYAN? 
1. Próbáljuk meg a rendelkezésre álló eszközök se-

gítségével csökkenteni a munkahely levegőjének a 
hőmérsékletét. Ez különösen akkor fontos, ha a 
légkondicionálás nem lehetséges. Védekezzünk a 
munkahelyre kívülről jövő hő (napsugárzás) ellen, 
javítsuk a természetes szellőzést, különítsük el a 
forró gépeket és folyamatokat, és építsünk be helyi 
elszívó rendszereket a meleg és szennyezett leve-
gő eltávolítására. 

 
2. Védjük a munkásokat a forró gépek és berendezé-

sek okozta hősugárzástól és a forró felületektől 
(például a felmelegedett tetőtől vagy falaktól). A 
legjobb mód a munkásokat érő hősugárzás csök-
kentésére az, ha elválasztó elemeket vagy akadá-
lyokat helyezünk a hőforrás és az emberi test kö-
zé. Használhatunk szigetelt mennyezeteket és fa-
lakat is. Ahol a túlzott hőhatás elkerülhetetlen, 
csökkentsük az expozíciós időt, és biztosítsunk 
olyan védőruházatot, amely megvédi a munkáso-
kat a hősugárzástól. 

 
3. Kerüljük az olyan munkások erős fizikai megterhe-

lését, akik magas hőmérsékletnek vagy erős hő-
sugárzásnak vannak kitéve. Az ilyen munkát gé-
pesítsük, vagy vezessük be a munkások rotációját, 
hogy egy-egy munkás minél kevesebb ideig legyen 
kitéve a túlzott hőhatásnak. 

4. Növeljük a munkaterületen áramló levegő sebes-
ségét szellőztetéssel és ventilátorok segítségével.  

 
5. Ha lehet, állítsunk fel a munkahelyen egy kisebb 

légkondicionált fülkét vagy helyiséget azért, hogy a 
gépkezelők a munkaidejük legnagyobb részében 
abban tartózkodhassanak.  

 
6. Csökkentsük a minimumra azt az időt, amíg a 

munkások ki vannak téve a magas hőmérséklet 
vagy az erős hősugárzás hatásának (például csak 
akkor közelítsék meg ezt a területet, amikor feltét-
lenül szükséges, vagy hőakadály mögött alakítsuk 
ki a munkaterületet, hogy a munkások elkerülhes-
sék az erőteljes hősugárzást). Az is segíthet, ha 
pihenősarkot létesítünk egy jó természetes szellő-
zéssel vagy ventilátorokkal, ha rotációs rendszer-
ben dolgoznak a munkások, vagy gyakran szüne-
tet tarthatnak 

 
7. Biztosítsunk hideg ásványvizet a meleg környezet-

ben dolgozó munkások számára.  
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Gyakran szükséges vagy hasznos a fenti intézke-

dések társítása. Kerüljük a hosszú időn át nagy 
melegben történő munkavégzést, és biztosítsunk 
elegendő szüneteket, különösen a nehéz fizikai 
munka során.  

 
— Ellenőrizzük, hogy a túl nagy hőség nem károsítja-

e a termékek minőségét vagy a munkások egész-
ségét (például hasonlítsuk össze a meleg és a hű-
vösebb hónapokban elért munkaeredményeket, 
vagy kérdezzük ki a munkásokat).  

 
— A folyadékot kis mennyiségben és gyakran kell 

fogyasztani. 
 
— Biztosítsunk jó tisztálkodási lehetőségeket, vala-

mint mosodát a munkaruházat tisztán tartása cél-
jából. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A túlzott hőhatás enyhítésének számos módja van. 
Tegyünk különféle intézkedéseket, és biztosítsuk a 
megfelelő szüneteket és a hideg ivóvizet. 
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73.a ábra Helyi elszívó alkalma-
zása a hősugárzás és a szennye-
zés ellen. 

 
 

 
73.b ábra Hőelnyelő pajzs használata a hősugárzás meggátlására. 
 
 
 

  
73.c ábra Külső négyzetes mátrix struktúra véd a 
napsugárzástól. 

73.d ábra A tetőlécekből készített védőtető jó védel-
met nyújt a hő behatolása ellen, és jobb világítási 
feltételeket biztosít, mint a tömör védőtető. 
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74. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Védjük a munkásokat a hideg munkakörnyezettől. 
 
 
MIÉRT? 
A hideg környezet fokozhatja a biztonsági kockázatokat 
és a munkások egészségügyi problémáit, és csökkent-
heti a termelékenységüket. A koordinációt igénylő mun-
kavégző képesség csökken, ha a munkás tartósan 
hidegnek van kitéve. A rossz közérzet által okozott 
koncentráció-romlás befolyásolhatja a biztonságot. Az 
izmok ereje csökken, ha az izmok hőmérséklete 28°C 
alá csökken. Még akkor is, ha a törzs melegben van, a 
kézügyesség csökkenni kezd, ha a bőr hőmérséklete 
15-20°C alá süllyedt. Ezeket a hatásokat meg kell előz-
ni a hidegben történő munkavégzés csökkentésével.  

Hideg környezetben gyakori a fagyásveszély, kü-
lönösen a hidegnek kitett bőrfelületeken. A kéz és a láb 
védelme különös figyelmet igényel. 

A hideg munkakörnyezetben történő ismétlődő 
munkavégzés fokozhatja a halmozott vázizomzati 
rendellenességek kockázatát, különösen ha munka 
közben erőkifejtés szükséges, a test pedig hidegben 
van. Ergonómikus munkamódszerekkel hatékonyan 
megelőzhetjük ezeket a kockázatokat. 

A hideg környezetben végzett folyamatos intenzív 
fizikai munka izzadáshoz vezet, ami az egészségre 
káros lehet, különösen ha ülő munka követi a fizikai 
munkát.  

Ha a szervezet túlságosan hosszú ideig van hi-
degnek kitéve, az a szövetek maradandó károsodásá-
hoz, sőt hypothermiához is vezethet. Ez azoknál fordul-
hat elő, akik szabadtéri munkát végeznek szélsősége-
sen hideg környezetben, valamint a hűtőházakban dol-
gozók esetében. Ezeket a problémákat a munka jobb 
ütemezésével és csapatmunkával kell megelőzni.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• hidegnek való túlzott kitettség 
• fagykár 
• izommegerőltetés 
• derékfájás 
• stressz által okozott rendellenesség 
• a balesetek megnövekedett aránya 
 
 
HOGYAN? 
1. Alkalmazzunk többrétegű ruházatot, melynek a 

külső rétege jól véd a szél ellen, valamint kesztyűt 
a hideg környezetben végzett munkához. 

2. Hideg éghajlat alatt a fedett munkahelyeken szige-
teljük le az épületet és a munkavégzés helyét, 
hogy a hideg a lehető legkisebb hatást gyakorolja 
a helyiség hőmérsékletére. Csökkentsük a hideg 
légáram sebességét a légmozgás hűtő hatásának 
minimalizálása érdekében. 

 
3. Nehéz munka végzése során többrétegű ruházatot 

viseljünk, amely egyenként levehető a túlmelege-
dés elkerülése érdekében. A zipzáras ruházat is 
segíthet. A munkafolyamatokat úgy egyensúlyoz-
zuk ki, hogy a hideg környezetben végzett intenzív 
munka periódusait melegebb környezetben vég-
zett, kevésbé intenzív munkaszakaszok kövessék. 
Biztosítsunk lehetőséget és eszközöket a nedves 
ruha megszárítására. 

 
4. Gondosan tervezzük át a gépeket és a feladatokat 

úgy, hogy könnyebb legyen azokat elvégezni és 
kevésbé legyenek veszélyesek. Például nagyobb 
méretű és nagyobb távolságra helyezett gombok, 
a fémalkatrészek szigetelése, az éles kiálló részek 
megszüntetése stb. 

 
5. Biztosítsunk kényelmes, fűtött pihenőhelyiségeket. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Hideg környezetben a munkások párban dolgoz-

zanak, azzal az utasítással, hogy figyeljék egymá-
son a túlzott hideg hatásait.  

 
— A vastag ruházat veszélyes lehet, mivel zavarja a 

mozgást, vagy könnyen bekaphatják a mozgó 
gépalkatrészek. Ez a vastag kesztyűre is igaz. Biz-
tosítsunk megfelelő ruházatot és kesztyűt.  

 
— Használjunk hősugárzó készülékeket azokon a 

területeken, amelyeken a munkásoknak helyi fű-
tésre van szükségük. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A munkásoknak a hideg környezettől való védelme 
érdekében számos gyakorlati intézkedést kell tennünk. 
Fordítsunk figyelmet a kiegyensúlyozott munkafelada-
tokra, a ruházatra, a kesztyűre, a könnyebb és bizton-
ságosabb munkára és a pihenésre szolgáló létesítmé-
nyekre.  
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74.a ábra Megfelelő mun-
katerület és ruházat biz-
tosítása a munkásoknak a 
hideg környezettől és 
egyéb potenciális veszé-
lyektől való védelem cél-
jából. 

 
 

 

74.b ábra Használjunk több 
rétegű ruházatot, melynek a 
külső rétege véd a széltől, 
valamint kesztyűt a hideg 
környezetben való munka-
végzéshez. 
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75. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Különítsük el, vagy szigeteljük el a hő- vagy hidegforrá-
sokat. 
 
 
MIÉRT? 
A melegüzemi gépek vagy melegüzemi eljárások 
nagymértékben növelik a hőhatást. Egyrészt felmelegí-
tik a műhely levegőjét, másrészt a belőlük származó 
hősugárzás közvetlenül felmelegíti a munkásokat is.  

A melegüzemi gépek vagy eljárások elkülönítése 
vagy szigetelése csökkentheti az üzem levegőjének 
felmelegedését és a sugárzás hatását. Ezért ez nagyon 
hatékony módszer a munkások hőhatástól való védel-
mére.  

A hőforrások elkülönítése vagy szigetelése hármas 
előnnyel jár: bent tartja a hőt, csökkenti az üzemanyag-
költségeket, javítja a munka minőségét és a munkások 
komfortérzetét az érintett munkahelyen, valamint a 
szomszédos munkahelyeken is.  

A hideg folyamatoknak kitett környezetben való 
munkavégzés is speciális védelmet igényel. A hideg 
környezet fagyást, túlzott hőveszteséget és súlyos 
egészségügyi problémákat okozhat. A szigetelés haté-
konyan megóvhat ezektől a hatásoktól. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• égések 
• kellemetlen hőérzet 
• hőterhelés 
• fagykár 
• több baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. A hő- vagy hidegforrásokat (gépeket és eljáráso-

kat) helyezzük kívülre, vagy legalább a külső tér 
közelébe, hogy a hő ki tudjon szökni, a hideg pedig 
ne fejtsen ki túl nagy hatást.  

 
2. A forró vagy a hideg részeket szigeteljük megfelelő 

szigetelőanyaggal, például a fémfelületekre felvitt 
habréteggel vagy poliészterrel. Ügyeljünk arra, 
hogy nem minden szigetelőanyag bírja a nagy hőt. 
Kerüljük azonban az azbeszt tartalmú anyagokat. 

 
3. Használjunk pajzsokat (hőakadályokat) a 

melegüzemi kemencék vagy más sugárzó hőfor-
rások és a munkás között. A jó pajzs visszaverő 
anyagból készül. A vízfüggöny, a fa, vagy szövet 
burkolatú elválasztófal is hatékonyan csökkenti a 
hősugárzást. 

4. Hidegüzemi eljárások esetén a szigetelés a legha-
tékonyabb mód arra, hogy megvédjük a munkáso-
kat a személyi sérüléstől és a hőveszteségtől. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A szigetelés mellett személyi védőruházattal is 

csökkenthetjük a hősugárzás hatásait. Trópusi fel-
tételek között azonban a hőtől való személyi véde-
lem kevésbé hatásos, és a fő hangsúly a szigete-
lésre, a védőeszközökre és a légáram fokozására 
helyeződik. 

 
— A hőtől védő kötény és ruházat (például alumínium 

bevonatú ruházat) hatásosan véd a sugárzó hőtől. 
Ha azonban a levegő hőmérséklete és páratartal-
ma magas, az ilyen ruházat előnytelen és nagyon 
kényelmetlen a munkás számára, mert az izzad-
ság nem tud elpárologni. A nagy melegben történő 
munkavégzés veszélyes is lehet, ha nem teszünk 
intézkedéseket a hőguta megelőzésére. Ilyen kö-
rülmények között további intézkedésekre lehet 
szükség annak érdekében, hogy biztosítsuk az 
erős vagy állandó légáramot a ruhán belül.  

 
— Meleg környezetben bizonyos esetekben a felada-

tok automatizálása az egyetlen megoldás a hővel 
kapcsolatos problémák megelőzésére. Néha egy 
légkondicionált fülke segít a legtöbbet.  

 
— Hideg környezetben a rezgő szerszámok haszná-

lata növeli az ún. fehér ujj betegség kockázatát. A 
kéz és a láb számára különös védelem szükséges. 
Ha szigeteléssel és jó munkaruházattal sikerül az 
egész testet melegen tartani, a kéz és a láb is me-
leg marad. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Szigeteljük le a melegüzemi gépek felületét és a 
melegüzemi eljárásokat, és használjunk hőkorlátokat, 
hogy a sugárzó hő ne érje el a munkásokat. E két mód-
szer nagymértékben csökkenti a munkásokat érő hőha-
tásokat. 
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75.a ábra Ahol elkerülhetetlen a túlzott hőhatás, 
csökkentsük a minimumra az expozíciós időt, és 
biztosítsunk olyan ruházatot, ami megvédi a mun-
kásokat a hősugárzástól. Ne feledkezzünk meg a 
hőguta ellen védő intézkedésekről sem. 

 

 
 
 
 

 
  

75.b ábra A hőakadály megvédi a munkást attól, hogy elérje 
őt a sugárzó hő, így csökkenthető a hőhatás. 
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76. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Telepítsünk hatásos helyi elszívó rendszereket, ame-
lyek lehetővé teszik a hatékony és biztonságos munka-
végzést. 
 
 
MIÉRT? 
A levegőben lévő veszélyes anyagok, por és füst be-
tegségeket okozhatnak. Ha a munkások megbeteged-
nek, mert ilyen anyagok hatásainak vannak kitéve, ez a 
vállalatnak nagyjából ugyanannyiba kerül, mintha bal-
eset történne. A veszélyes anyagok, a por, a gőzök és 
a füst már a betegség kialakulása előtt is kimerültséget, 
fejfájást, szédülést, valamint a szem és a torok irritáció-
ját okozhatják, és így a munkások nem tudnak hatéko-
nyan dolgozni. Ilyenkor megnövekedhet a hiányzások 
és a munkerő-vándorlás aránya. A helyi elszívó beren-
dezés hatékony módja mindezen problémák megelőzé-
sének. 

Elszívó ventilátor alkalmazása esetén a megfelelő 
pontokra alkalmas típusú búrát vagy karimát kell he-
lyezni. Máskülönben nehéz lesz a szennyezett levegőt 
eltávolítani a munkahelyről.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• túlzott kimerültség 
• szédülés vagy fejfájás 
• a szem, a bőr és a nyálkahártya irritációja 
• veszélyes anyagok káros hatásai 
 
 
HOGYAN? 
1. Használjunk zárt típusú elszívó rendszert, ha az 

anyagok nagyon károsak, vagy ha a szellőzteten-
dő terület szűk. A legjobb szellőzési hatás zárt tí-
pusú rendszerrel érhető el. 

 
2. Ha zárt típusú rendszer nem valósítható meg, 

használjunk búrákat és karimákat az elszívó venti-
látorokkal együtt. A búrák és a karimák korlátozzák 
a nem kellő irányokból érkező levegő beáramlását, 
így növelik a szennyezett levegő összegyűjtésének 
hatékonyságát.  

 
3. Szereljünk fel ajtókat vagy függönyöket az elszívó 

vezetékek vagy búrák beszívó nyílásaira, és zárjuk 
le ezeket, amikor a vezetékeket vagy búrákat nem 
használjuk. Ezzel szükség esetén növelhetjük a 
ventiláció erejét más munkaterületeken. A ventilá-
ció hatékonyságát azzal is növelhetjük, ha redőny-
nyel vagy függönnyel szűkítjük a beszívó nyílások 
felesleges részeit.  

4. A szennyezés forrása és az elszívó vezetékek 
beszívó nyílásai között pajzsokkal, elválasztó ele-
mekkel és korlátokkal növeljük a ventiláció haté-
konyságát. A beszívó nyílások közelében zárjuk be 
az ablakokat, vagy helyezzünk el elválasztó ele-
meket, hogy elkerüljük a huzat zavaró hatását.  

 
5. Használjunk hordozható elszívó berendezést, ha a 

szennyezés forrása változik a munkás által vég-
zett, veszélyes anyagokat generáló munka közben 
(például hegesztés). 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A beépített elszívókhoz tartozó különféle típusú 

fedelek vagy búrák csatlakoztathatók a kézzel mű-
ködtetett gépekhez, például köszörűgépekhez is. A 
fedelet vagy a búrát úgy helyezzük el, hogy a szál-
ló részecskék automatikusan és könnyen beszív-
hatók legyenek. 

 
— A búrákat a légáramoknak megfelelően helyezzük 

el. A forró levegő felemelkedik, így a hőforrás fölé 
helyezett búra a leghatékonyabb.  

 
— Ha a búra a természetes légáramlás vagy a veszé-

lyes gázok várható áramlásának irányában he-
lyezkedik el, még hatékonyabbá válik. 

 
— Ha helyi elszívórendszer nem telepíthető, vagy a 

meglévő elszívórendszer nem elegendő, a munká-
sok számára megfelelő légzőkészüléket kell bizto-
sítani. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A por, a füst és a gázok belélegzését úgy lehet legol-
csóbban megelőzni, hogy már a forrásnál eltávolítjuk 
őket, még mielőtt elérnék a munkásokat. Használjunk 
hatásos helyi elszívórendszereket, ha zárt rendszerek 
nem alkalmazhatók. 
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76.a ábra Ha zárt rendszerek nem alkalmazhatók, használjunk helyi elszívó-
rendszereket a pornak és a gázoknak a forrásnál történő eltávolítására, még mielőtt 
elérnék a munkást.  
 
 
 

 
 
76.b ábra Szívó-nyomó ventiláció 
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77. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Használjuk ki jobban a természetes szellőzést, ha javí-
tani kell a helyiségek klímáját. 
 
 
MIÉRT? 
A természetes légáramlás a leghatékonyabb ventilátor. 
A szél behozza a friss levegőt, és kiviszi a meleg és 
szennyezett levegőt. Általában ajánlatos intézkedése-
ket tenni a természetes szellőzés fokozására, kivéve 
nagyon hideg időben vagy olyan eljárások esetén, ame-
lyek nem tehetők ki a külső levegő vagy a változó lég-
áram hatásainak.  

A drága szellőzőrendszer beszerelése előtt érde-
mes átgondolni a természetes ventiláció fokozott alkal-
mazását. A természetes szellőzés is kombinálható 
szellőzőberendezés használatával. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• kellemetlen hőérzet 
• hőterhelés 
• túlzott kimerültség 
 
 
HOGYAN? 
1. Válasszunk a munkavégzésre olyan helyet, ahol jó 

a természetes szellőzés, különösen meleg éghajla-
ton. Kerüljük a viszonylag zárt sarokban berende-
zésekkel vagy elválasztó falakkal körbevett szűk 
helyeken való munkavégzést. 

 
2. Növeljük a kifelé néző nyílásokat, például nyissuk 

ki az ajtókat és ablakokat, vagy létesítsünk új nyí-
lásokat. Ezek mind segítik a természetes szellő-
zést. 

 
3. Rendezzük át a berendezéseket, ha zavarják a 

természetes szellőzést, és helyezzük át vagy sze-
reljük le az elválasztó elemeket.  

 
4. Gondoskodjunk arról, hogy az ablakok és nyílások 

magasan legyenek - ha kell áthelyezéssel -, vagy 
használjunk mennyezeti ventilátorokat annak ér-
dekében, hogy a meleg levegő gyorsabban halad-
jon kifelé (hiszen a meleg levegő felfelé száll). 

 
5. Az időjárástól és a széljárástól függően részlege-

sen vagy teljesen nyissuk ki az ablakokat. 

TOVÁBBI TIPPEK 
 
— Ha nagyobb mértékben támaszkodunk a termé-

szetes szellőzésre (például meleg éghajlaton), ak-
kor meg kell védenünk a munkahelyet a külső me-
legtől. Legalább ennyire fontos, hogy a hőforráso-
kat a munkahelyen kívülre vigyük, és javítsuk a 
gyártási eljárásokat, hogy a minimumra csökkent-
sük a külön szellőzés szükségességét. 

 
— Tegyük a gépeket olyan helyre, ahol a meleg leve-

gő felemelkedhet, és könnyen kívülre távozhat.  
 
— A falak tetején és alján elhelyezett szellőzőnyílás-

ok segítik a meleg levegő felemelkedését és a hi-
deg levegő alulról való behatolását. 

 
— A természetes szellőzés fokozottabb alkalmazása 

mellett a légszennyezés forrásait is meg kell szün-
tetni vagy elkülöníteni.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Használjuk ki teljesen a természetes szellőzést, külö-
nösen meleg éghajlaton, mivel magával viszi a meleg 
levegőt és a szennyező anyagokat. 
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77.a ábra A légáramlás útja különböző tervezésű épületekben. 
 
 
 
 

 
 
77.b ábra A helyiség szemközti oldalain elhelyezett állítható nyílászárók által biztosított természetes szellő-
zés. 
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78. ELLENŐRZŐ PONT 
 
A légkondicionáló rendszert úgy használjuk, hogy a 
munkások számára egészséges és kellemes belső 
klímát biztosítson. 
 
 
MIÉRT? 
A légkondicionálás általában egyszerre szabályozza a 
levegő hőmérsékletét, páratartalmát és tisztaságát. A 
megfelelő hőmérséklet- és páratartalom-tartományban 
való munkavégzés nagymértékben csökkentheti a túl 
meleg vagy túl hideg környezet okozta negatív hatáso-
kat. A légkondicionálás költséges dolog, különösen a 
gyárakban, de néha mégis érdemes ebbe befektetni. 

A légkondicionáló segítségével megválaszthatjuk a 
munkavégzés típusának megfelelő hőmérsékletet és 
páratartalmat. Közismert, hogy a légkondicionáló javítja 
a termelékenységet, segít a balesetek és a hiányzások 
csökkentésében, és javítja az emberi kapcsolatokat. 
Megfigyelhető a vázizomzati rendellenességeket csök-
kentő hatása is.  

A hideg légáram gyakran felesleges hűtést okoz, 
és zavarja a munkát. A légkondicionáló berendezést 
körültekintően állítsuk be, hogy javuljon a munkások 
komfortérzete. 

A levegő megfelelő hőmérséklettartománya a kü-
lönböző évszakokban eltérő. Ennek az az oka, hogy az 
emberek eltérően akklimatizálódnak és öltözködnek. A 
szükséges alkalmazkodás sokkal könnyebb, ha fel le-
het szerelni egy légkondicionálót. Igyekezzünk csök-
kenteni a légkondicionáló költségét és a környezetre 
gyakorolt terhelését is.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• túlzott hő vagy hideg 
• kellemetlen hőérzet 
• a felső végtagok rendellenességei 
• stressz által okozott rendellenesség 
• több baleset vagy megbetegedés 
• a belső térben rossz minőségű levegő 
 
 
HOGYAN? 
1. Válasszuk ki a megfelelő légkondicionáló rendszert 

a légkondicionálóval szabályozott tér követelmé-
nyeinek megfelelően. 

 
2. Gázokkal, gőzökkel és porral szennyezett munka-

terület esetén a légkondicionáló rendszer alkalma-
zása során vegyük figyelembe ezek koncentrációit 
is. 

3. A rendszerparamétereket a munkaterületen dolgo-
zók kényelemérzetének, és ne a hőmérőről leolva-
sott értékeknek megfelelően állítsuk be. 

 
4. Kerüljük a túlhűtést és a kellemetlen huzatot. Fi-

gyeljünk oda a légkondicionált térben dolgozó 
munkások érzéseire, és ezek alapján próbáljuk 
meg módosítani a légkondicionáló rendszer hely-
zetét és paramétereit, valamint a légáram irányát.  

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Tartsuk megfelelően karban a légkondicionáló 

berendezést, beleértve a páratartalmat szabályozó 
elemét is. 

 
— Bizonyos esetekben helyi légkondicionálás, példá-

ul mozgatható helyi hűtők is használhatók. 
 
— Állapítsuk meg, mi okoz szokatlan szagokat. Ezek 

származhatnak bizonyos nyersanyagokból, vagy a 
rossz minőségű hulladékkezelésből. Módosítsuk 
az anyag- vagy hulladékkezelő rendszereket, vagy 
szereljünk fel zárt típusú elszívórendszert. 

 
— A légkondicionálás hatékonyságának javítása ér-

dekében néha kívülre vagy külön helyiségbe kell 
telepíteni a melegüzemi gépeket vagy eljárásokat. 
Az egész munkaterület gondos megtervezése elő-
segíti a hatékonyság javítását. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A légkondicionáló rendszer funkcióit kellő gondosság-
gal kell beállítani az adott térben dolgozók komfortérze-
tének javítása érdekében. 
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78.a ábra (I) és (II) A fák és bokrok, valamint a külső védőelemek segíthetik a légkondicionáló rendszerek 
hatékony működését. Az elsődleges szempont a helyiségek védelme a külső hőtől és hidegtől. 
 
 
 
 

 
 
78.b ábra A légkondicionáló rendszereket a munkaműve-
leteknek és a munkások preferenciáinak megfelelően 
állítsuk be. A légáram irányának módosításával elkerül-
hető a munkások egyes csoportjainak túlhűtése. 

 

 
 

(I) (II) 
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79. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Javítsuk és tartsuk karban a szellőző rendszereket, 
hogy jó minőségű legyen a munkahely levegője. 
 
 
MIÉRT? 
A munkahelyen a jó légáram nagyon fontos a termelé-
keny és egészséges munkavégzés szempontjából. A 
megfelelő szellőzés segíthet a veszélyes anyagok ke-
zelésében és a túlzott felmelegedés megelőzésében. 

A szellőzőrendszer hatékonysága nem csak az ál-
talános kapacitásától függ, hanem attól is, hogy hogyan 
jön létre a légáram, és mennyire szennyezett vagy me-
leg a levegő. A ventilátorok vagy elektromos légterelők 
helyének egyszerű módosításával, vagy a munkaterület 
átalakításával gyakran figyelemre méltó eredményeket 
érhetünk el.  

A szennyezett levegő a belélegzésekor jelent prob-
lémát. Ha a levegő a munkástól a szennyező források 
felé (és kívülre) áramlik, akkor nagymértékben mérsék-
lődik ez a probléma. A szellőzés irányát is figyelembe 
kell venni.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• veszélyes anyagok káros hatásai 
• hőterhelés 
• kellemetlen hőérzet 
• a szem, bőr és a nyálkahártya irritációja 
• passzív dohányzás  
• túlzott kimerültség 
 
 
HOGYAN? 
1. Válasszunk olyan szellőzőrendszert, amely haté-

konyan képes szellőztetni az egész munkaterüle-
tet, amelyre felszerelték. Kérjük a szállító vélemé-
nyét, aki jól ismeri a rendszert és tapasztalatokkal 
rendelkezik a működésével kapcsolatban. 

 
2. A szellőztető csővezeték bemenetét és kimenetét, 

vagy a szellőztető ventilátorokat tegyük oda, ahol a 
leghatékonyabb szellőzést biztosítják. Konzultál-
junk a ventilátorok gyártóival vagy szakértőkkel. 

 
3. A szívó-nyomó típusú ventiláció jó kombinációját 

alkalmazzuk. A nyomóoldali szellőztető eszközöket 
tegyük olyan területre, ahol nem jelentenek 
szennyezésveszélyt más helyek számára, és te-
gyük az elszívó típusú ventilátort a szennyezett 
munkahelyek közelébe. Az elszívó típusú ventilátor 
kapacitása 5-15-ször nagyobb, mint a nyomó típu-
sú ventilátoré.  

4. A meleg levegő felfelé száll, tehát a mennyezeti 
ventilátorok és a magasan elhelyezett ablakok ha-
tékonyan javíthatják a szellőzést. Ne feledjük, hogy 
a kéményekben sincs motor, mégis hatékonyan 
elvezetik a füstöt. 

 
5. Alakítsuk ki azt a szokást, hogy kinyitjuk az abla-

kokat, mivel ez népszerű és egyszerű módja a ke-
reszthuzat elérésének. A több részből álló abla-
kokkal a szélerősségnek megfelelően szabályoz-
hatjuk a légáramot.  

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Amikor szennyezési vagy hőforrások közelében 

folyik a munka, a munkás úgy helyezkedjen el, 
hogy a légáram a munkástól a szennyezés vagy a 
hő forrása felé haladjon (és ne fordított irányban). 
Kerüljük az ilyen források felé irányított légporlasz-
tásos, nyomó jellegű szellőztetést. 

 
— Ha az egész munkahely számára jó szellőzést 

biztosító ventilációs rendszer felszerelése nem le-
hetséges (például a melegüzemi gépek vagy az 
erős porforrások miatt), szigeteljük el a munkaterü-
let egy részét elválasztó falakkal és belső tetőkkel, 
és e rész számára biztosítsunk légkondicionálást. 

 
— Ne várja el a szellőzőrendszerektől, hogy teljesen 

megóvjanak a légszennyezéstől. Tegyünk intézke-
déseket a szennyezőforrások megszüntetése vagy 
elszigetelése érdekében (például úgy, hogy ezeket 
kivisszük a műhelyből, egy kis tető alá). 

 
— Tartsuk karban a szellőzőrendszereket úgy, hogy 

kijelöljük az ezek ellenőrzésével megbízott szemé-
lyeket vagy cégeket, és rendszeresen tisztítsuk 
meg a padlókat, a falakat és a gépek felületét. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A hatékony szellőzés érdekében használjuk megfelelő-
en a szívó és nyomó típusú szellőztető berendezése-
ket. Ha veszélyes anyagokkal dolgozunk vagy 
melegüzemi eljárásokat végzünk, a légáramnak a mun-
kástól a szennyezőforrás vagy a hőforrás irányában kell 
haladnia. Használjuk a józan eszünket, de kérjünk 
szakértőtől segítséget is. 
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79. ábra Kombinált szellőző rendszer (I) Elszívó ventilátor. (II) Zsaluzott tetőablakok. 
 

(I) 

(II) 
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80. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Az irodai munkaterületet tartsuk rendben, hogy az ott 
dolgozók hatékonyabban és kényelmesebben tudjanak 
dolgozni. 
 
 
MIÉRT? 
A munkaterületet mindig tartsuk rendben, és ne enged-
jük, hogy felesleges dolgok felhalmozódjanak rajta. Ez 
különösen fontos az irodákban, mert ott különféle fel-
adatokkal foglalkoznak, és sok esetben időnként más 
területekről érkező látogatókat is fogadnak.  

A szerteszét heverő tárgyakat, például a számító-
gépes kábeleket össze kell fogni, rendezett módon 
össze kell kötözni, és ahol lehet, kábelrendezőbe kell 
helyezni. Az össze nem kötött kábelekben meg lehet 
botlani, és előfordulhat, hogy véletlenül lehúzzuk a ké-
szüléket a munkaasztalról, ami felesleges személyi 
sérülést okozhat. A megfelelően rendezett kábelek 
segítenek rendben tartani az irodát.  

A jól szervezett munkaterület kellemes környezetet 
biztosít a dolgozók és a látogatók számára is. A rendet-
lenség zavarja a szemet, csökkenti a munka hatékony-
ságát és személyi sérüléseket okozhat, ha a zavaró 
tárgyak akadályozzák a zökkenőmentes munkafolya-
matot.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• elcsúszások és megbotlások 
• a szem megerőltetése 
• a felső végtagok rendellenességei 
• stressz által okozott rendellenesség 
• tűz 
 
 
HOGYAN? 
1. Szervezzük úgy a munkaterületet, hogy azokat a 

tárgyakat, amelyekre nincs szükség (például do-
kumentumok, tartók stb.) tegyük a helyükre vagy 
dobjuk ki. 

 
2. Az eszközöket használat után a megfelelő tartók-

ban vagy rekeszekben kell tárolni. 
 
3. A már nem használt dokumentumokat iktassuk 

vagy archiváljuk, és tegyük irattartó szekrényekbe 
vagy az archívumba. Ne hagyjuk a dokumentumo-
kat és a kézikönyveket szétszórva a munkaterüle-
ten. 

4. Fogjuk össze és tegyük rendbe a kábeleket, és 
ahol lehet, tegyük őket speciális kábelrendezőbe. 

 
5. A munkaasztalok közepén (például a tárgyalóasz-

talokon) legyen integrált tápegység és adatkapcso-
lat, amely biztosítja mind az elektromos áramot, 
mind az internet csatlakozást. 

 
6. A tűzoltókészülékeket tegyük a megfelelő helyre, 

ha lehet, a padlószint fölé. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Szerezzünk be olyan munkaasztalokat, amelyek-

ben van beépített kábelrendező, mivel ez kényel-
mes, és integrált elhelyezést biztosít a kábeleknek. 

 
— Tanítsuk meg a munkatársaknak a takarítás sza-

bályait, és esetenként vizsgáljuk meg a munkahe-
lyüket. 

 
— Használjunk címkéket és színkódot a tárolt vagy 

iktatott tételek rendezéséhez, hogy könnyen hoz-
záférhetők legyenek. 

 
— Biztosítsunk kerekeken gördíthető tároló vagy irat-

tartó szekrényeket, amelyeket a munkatársak 
könnyen elrendezhetnek a munkahelyükön. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az irodai munkaterület rendbentartása megoldható az 
irodai eszközök és a tárolórendszerek átszervezésével. 
A kábelrendező is segíthet a rend fenntartásában. 
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80.a ábra Tartsuk az irodaterületet rendben könnyen elérhető iktatórendszerek és 
számítógépes munkaállomások biztosításával, valamint az irodagépek rendszeres 
karbantartásával. 
 
 
 

 
 
80.b ábra A kábeleket rendezett módon helyezzük el. Használjunk 
megfelelő kábelrendezőt. 
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81. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Legyen elegendő számú tűzoltó készülék könnyen el-
érhető helyen, és gondoskodjunk arról, hogy a munká-
sok tudják is használni ezeket. 
 
 
MIÉRT? 
A kisebb tüzek korai észlelése és a hordozható 
tűzoltókészülékek használata a legfontosabb tűzvédel-
mi intézkedések közé tartoznak. A kijelölt területeken 
elhelyezett, és jól láthatóan jelölt, kellő számú 
tűzoltókészülék nagymértékben csökkentheti a nagy 
tüzek kockázatát. 

A megfelelően alkalmazott tűzoltókészülékek haté-
konyan elfojthatják a lángokat. Biztosítsunk megfelelő 
típusú tűzoltókészülékeket, és tanítsuk be a munkáso-
kat tűz esetén történő használatukra. 

A hordozható tűzoltókészülékek csak a tűz korai 
szakaszában hatékonyak. Elegendő számú 
tűzoltókészüléket kell elhelyezni, hogy könnyen elérhe-
tőek és azonnal használhatók legyenek.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• tűz 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• késleltetett evakuálás 
 
 
HOGYAN? 
1. Válasszuk ki a megfelelő típusú hordozható 

tűzoltókészülékeket. Gondosan tartsuk be a tűzbiz-
tonsági szabályokat, és a tűzoltóság utasításait. 
Ellenőrizzük a munkahelyre és annak közelébe ki-
helyezett összes tűzoltó készüléket. Ügyeljünk ar-
ra, hogy a megfelelő osztályú és típusú 
tűzoltókészülékkel próbáljuk elfojtani a tüzet (pl. A 
osztály a szokásos éghető anyagokhoz; B osztály 
a gyúlékony folyadékokhoz vagy gázokhoz; C osz-
tály az elektromos berendezésekhez, és D osztály 
a gyúlékony fémekhez). 

 
• Vízzel oltó készülékek: normál tüzek esetén. 
• Többcélú, száraz porral működő oltókészülé-

kek: normál esetben, olaj meggyulladása és 
elektromos tűz esetén. 

• Habbal működő készülékek: normál esetek-
ben és olajtüzek esetén. 

 
2. Egyértelműen jelöljük a tűzoltókészülékek helyét. 

Gyakran célszerű ezeket a falra tenni, hogy jól lát-
hatók legyenek. 

3. Biztosítsunk elegendő számú tűzoltókészüléket, és 
tegyük ezeket minden munkahelytől kb. 20 méter-
re. 

 
4. Tanítsuk be a munkásokat a tűzoltókészülékek 

megfelelő használatára. Általában a tűzoltó készü-
lék egy csap kihúzásával nyitható; tartsuk a fúvó-
kát a láng aljához, nyomjuk le az indítókapcsolót, 
és közben tartsuk a készüléket egyenesen, és ol-
dalirányban ide-oda mozgatva próbáljuk lefedni a 
tűz területét. 

 
5. Tartsuk rendszeresen karban a 

tűzoltókészülékeket. Ügyeljünk arra, hogy a csa-
pok, a fúvókák és a gyári táblák érintetlenek ma-
radjanak, és ne hiányozzon, vagy ne legyen üres 
egyetlen tűzoltókészülék sem. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Rendszeresen tartsunk oktatást és továbbképzést 

minden vezető és munkás számára a tűzoltó ké-
szülékek megfelelő használatáról. 

 
— Ütemezzük be és rendszeresen tartsuk is meg a 

tűzoltási gyakorlatokat a vészhelyzetre készített 
terv tesztelése céljából. Minden vezetőnek és 
munkásnak ismernie kell a tervet, beleértve a tűz-
oltási eljárásokat és az evakuálást is. 

 
— Soha ne szálljunk szembe a tűzzel, ha túlterjedt a 

keletkezési helyén, ha elzárhatja a menekülési út-
vonalat, vagy ha a tűzoltó készülékből kifogyott a 
hatóanyag, illetve már nem hatásos. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Tartsunk megfelelő számú, megfelelően jelölt és köny-
nyen elérhető tűzoltókészüléket. A vészhelyzetre készí-
tett terv keretében tanítsuk be a munkásokat a tűzoltó 
készülékek helyes használatára. 
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81.a ábra Biztosítsunk elegendő tűzoltó készüléket a munkahelyek 
egyértelműen kijelölt pontjain. 

 
 
 
 

81.b ábra Tanítsuk be a munkásokat a tűzoltó 
készülékek megfelelő használatára, beleértve a 
szükséges karbantartási intézkedéseket is. 
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82. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Hasznosítsuk újra a hulladékot, hogy jobban kihasznál-
juk az erőforrásokat, és védjük a környezetet. 
 
 
MIÉRT? 
Egyszerű és gyakorlatias munkahelyi intézkedésekkel 
sokat tehetünk a környezet védelme érdekében. Ez 
irányban a hulladék újrahasznosítása az első fontos 
lépés. A nyersanyagok felesleges részeit, a visszado-
bott vagy hibás termékeket és féltermékeket hasznos 
célra újra lehet hasznosítani, ha a munkáltatók és a 
munkások ebben együttműködnek. 

A hulladék újrahasznosításának számos praktikus 
módja létezik. A különféle hulladékok számára készült 
tartók például segítik a hulladék külön-külön történő 
összegyűjtését. A munkahely közelében alkalmas he-
lyen elhelyezett hulladéktartók segítik a megfelelő eljá-
rásokat. 

A jól szervezett munkahelyi hulladékgyűjtő rend-
szerek csökkentik a hulladékgyűjtő munkások terhelé-
sét és baleseti kockázatát. E megoldásokat a munkahe-
lyi munkavédelmi rendszereknek megfelelően kell ki-
alakítani.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• környezeti kár 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• veszélyes anyagok káros hatásai 
 
 
HOGYAN? 
1. Gyűjtsük külön a különféle típusú munkahelyi hul-

ladékokat. Helyezzünk el külön hulladékgyűjtő 
edényeket vagy tártályokat a munkahely közelé-
ben, megfelelő címkékkel ellátva, az anyagoktól 
függően. Külön lehet gyűjteni például a szerves 
hulladékokat, azaz az állati és növényi anyagokat, 
a faanyagot és a fémhulladékot.  

 
2. Egyes hulladékanyagok, például az éles üveghul-

ladék vagy a korrozív vegyi anyagok veszélyesek 
mind a munkások, mind a hulladékgyűjtők számá-
ra. Ezeket a hulladékanyagokat speciális anyagból 
készített tartályokban kell gyűjteni, és a fedelükön 
figyelmeztető jelzéseket kell elhelyezni. 

 
3. Alakítsunk ki olyan munkahelyi rendszert, amely 

újra felhasználja vagy hasznosítja az összegyűjtött 
hulladékanyagokat. Egyes összegyűjtött anyago-
kat, például fémeket, vissza lehet vezetni a gyártá-
si folyamatba, és újra fel lehet használni nyers-
anyagként. A veszélyes hulladékokat, például ve-
gyi anyagokat valószínűleg biztonságosan át kell 
adni speciális kezelőüzemeknek újrahasznosítás 
vagy biztonságos elhelyezés céljából. 

4. Hasznosítsuk újra a szennyvizet. Például a nyers-
anyagok mosására használt, félig szennyezett víz 
összegyűjthető és újrahasználható padlók takarí-
tására, kivéve ha a víz veszélyes anyagot tartal-
maz. Az anyagok mosásánál bánjunk takarékosan 
a vízzel. A csoportosított mosási módszerekhez (a 
kis ipari mosodák számára kifejlesztett takarékos 
mosási módszer) kevesebb vízre van szükség, 
mint az öblítéshez. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Próbáljuk meg minimalizálni a hulladék mennyisé-

gét. Olyan nyersanyagot szerezzünk be, amely 
minimális hulladékkal és minimális felesleges ré-
szekkel jár. 

 
— Javítsuk meg, és használjuk újra a szerszámokat, 

eszközöket vagy berendezéseket ahelyett, hogy 
kidobnánk őket. 

 
— Határozzuk meg, hogy melyek azok a 

hulladékanyagok, amelyek károsak lehetnek a 
munkások és a hulladékgyűjtők számára. Alakít-
sunk ki biztonságos gyűjtési eljárásokat. Kérjünk 
tanácsot az illetékes ügynökségektől. 

 
— Biztosítsunk a munkások számára képzést és in-

formációt a hulladékgyűjtés és újrahasznosítás 
praktikus módjairól. Kérdezzük meg a munkásokat, 
hogy szerintük hogyan lehetne javítani az újra-
hasznosítási tevékenységet. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Gyűjtsük külön a különböző típusú hulladékokat, mert, 
és ez az első fontos lépés az ismételt felhasználásuk 
és újrahasznosításuk felé. 
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82.a ábra (I) és (II) Tegyünk ki szelektív hulladékgyűjtőket a munkahelyen a különböző típusú 
hulladékanyagok, például a fémek, palackok, konzervdobozok és műanyag számára. 
 
 
 

   

   
 
82.b ábra (I), (II) és (III) Dolgozzunk ki egy mechanizmust az újrahasznosításra és újrafelhasználásra a sze-
lektíven gyűjtött hulladékanyagok esetében. 
 
 

(I) (II) 

(I) (II) (III) 
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83. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Jelöljük meg a menekülési utakat, és tartsuk őket aka-
dálymentesen. 
 
 
MIÉRT? 
A menekülési utaknak mindig akadálymentesnek és 
járhatónak kell lenniük. 

Ha ritkán használjuk a menekülési utakat, hajla-
mosak vagyunk elhanyagolni őket, így eltorlaszolhatják 
őket a felhalmozott anyagok, hulladékok vagy eszkö-
zök. A tűz kitörése után már késő megkezdeni a mene-
külési utak akadálymentesítését. 

Vészhelyzetben az emberek idegesek, sőt pánikba 
is eshetnek. Ezért a menekülési utaknak könnyen fel-
ismerhetőknek és egyszerűen követhetőknek kell lenni-
ük. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• késleltetett evakuálás 
• elcsúszások és megbotlások 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• a gyalogosok biztonsága 
 
 
HOGYAN? 
1. Ügyeljünk rá, hogy minden munkaterületen leg-

alább két menekülési út legyen. Vegyük figyelem-
be, hogy az egyik menekülési út közelében tűz üt-
het ki. Vizsgáljuk meg a menekülési utakra vonat-
kozó jogszabályi követelményeket. 

 
2. Jelöljük ki a padlón a menekülési utakat, kivéve ha 

nyilvánvaló, hogy ez menekülési út (kerítéssel ellá-
tott átjáró vagy folyosó esetében). Egyértelműen 
jelöljük a vészkijáratot a megfelelő jelzéssel. Ha a 
vészkijárat nem azonnal látható, helyezzünk ki 
egyértelmű jelzéseket a legközelebbi vészkijárat 
irányában. 

 
3. Határozottan követeljük meg azt a gyakorlatot, 

hogy semmit sem lehet a menekülési utakra he-
lyezni, és mindig akadálymentesen kell tartani 
azokat.  

 
4. Használjunk kerítéseket, korlátokat vagy védőele-

meket a vészkijáratok körüli terület szabadon tar-
tása és könnyű megközelíthetősége érdekében. 
Tegyünk korlátot vagy kerítést a menekülési utak 
mentén végig, ha gyakran előfordul, hogy termé-
kek halmozódnak fel ezeken az utakon. 

TOVÁBBI TIPPEK 
 
— Ügyeljünk arra, hogy a menekülési utak bármikor 

könnyen felismerhetők és követhetők legyenek, 
amikor ott munkások vannak, például a délutáni 
vagy éjszakai műszakban, vagy váratlan áramki-
maradás esetén. 

 
— Szervezzünk menekülési gyakorlatokat megfelelő 

időközönként, és használjuk fel ezeket annak biz-
tosítására, hogy a menekülési útvonalak akadály-
mentesek maradjanak. A túl gyakori menekülési 
gyakorlat azonban problémát jelenthet. Ehelyett 
inkább jelöljünk ki egy személyt (vagy csoportot) a 
menekülési utak rendszeres ellenőrzésére. 

 
— Biztosítsunk tárolópolcokat, raklapokat, állványokat 

vagy hulladéktárolókat a munkaterületek vagy átjá-
rók közelében, ahol felhalmozódhatnak az anya-
gok és munkadarabok. Ez segít abban, hogy min-
dig szabadon tartsuk a menekülési útvonalakat. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az egyértelműen és könnyen felismerhető menekülési 
útvonalak életet menthetnek. Bármikor előfordulhat 
vészhelyzet. 
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83.a ábra Jelöljük meg a menekülési utakat, és tartsuk őket aka-
dálymentesen. 
 
 
 

 
 
83.b ábra Minden munkás együttműködése 
szükséges ahhoz, hogy a vészkijárat mindig 
akadálymentes maradjon. 
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84. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Készítsünk evakuálási terveket, hogy biztonságosan és 
gyorsan el lehessen hagyni a munkahelyet. 
 
 
MIÉRT? 
A munkahelyek evakuálása gyakrabban válik szüksé-
gessé, mint sok munkás gondolná. Tartsuk szem előtt, 
hogy ha az evakuálási folyamat nem megbízható, az 
emberéletekbe kerülhet. Nem ritka a tűz vagy robba-
nás, vagy az olyan baleset, amikor káros anyagok sza-
badulnak fel.  

Ha kialakítunk egy tervet a vészhelyzetekre, és 
ennek az evakuálás is részét képezi, mindenki tudni 
fogja, hogy mit kell tennie, és hogyan kell elhagynia a 
munkahelyet.  

A kiürítésre rendelkezésre álló idő nagymértékben 
függ a katasztrófa természetétől. Az evakuálási terv 
minden konkrét munkahely igényeinek feleljen meg, és 
minden munkásnak és látogatónak előzetesen utasítá-
sokat kell kapnia arra vonatkozóan, hogy hogyan kell 
elhagyni a létesítményt vészhelyzetben. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• tűz vagy robbanás 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• késleltetett evakuálás 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Minden munkahelyen ki kell dolgozni az evakuálási 

tervet, ki kell jelölni az evakuálási útvonalakat, és 
tájékoztatni kell minden munkást arról, hogy mit 
kell tenni vészhelyzetben. 

 
2. Tegyünk ki elegendő számban szabványos jelzé-

seket, amelyek az evakuálás irányát könnyen lát-
ható és érthető módon mutatják. 

 
3. Rendszeresen tartsunk vészhelyzetben történő 

evakuálást is magában foglaló gyakorlatokat an-
nak biztosítására, hogy minden munkás pontosan 
tudja, mit kell tenni, és milyen hibákat kell elkerülni.  

 
4. Az evakuálási tervnek egyértelművé kell tennie, 

hogy mindenkinek az előre kijelölt gyülekezési 
helyre kell mennie, és senki sem hagyhatja el a 
gyülekezési helyet, illetve nem térhet vissza a 
munkahelyére, amíg mindenkit számba nem vet-
tek, és amíg a telephelyet biztonságosnak nem 
nyilvánították. 

 
5. A vészhelyzetben hívható fontos telefonszámokat 

és az illetékes személyek nevét tartalmazó felira-
tokat ki kell tenni a munkahelyen. 

Evakuálási eljárás 
 
1. Minden művezető felelősséggel tartozik a rábízott 

összes munkás biztonságos és kellő rendben tör-
ténő evakuálásáért, és kérnie kell a munkásokat, 
hogy jelentsék az esetlegesen vészhelyzetet oko-
zó tüzet vagy balesetet.  

 
2. Ilyenkor haladéktalanul az evakuálási gyakorlatért 

felelős vezetőhöz kell fordulni, aki eldönti, hogy el 
kell-e kezdeni az evakuálási eljárást. 

 
3. A művezetők feladatai: (a) elrendelik az evakuálást 

a legbiztonságosabb utakon; (b) ellenőrzik, hogy 
minden munkás elhagyta-e az üzemet/részleget; 
(c) elmennek a kijelölt gyülekezési területre; (d) el-
lenőrzik a személyzet/a munkások létszámát, és 
(e) betartják a felső vezetők és a vészhelyzetben 
eljáró szolgálatok minden utasítását. 

 
4. A művezetőknek biztosítaniuk kell, hogy senki sem 

tér vissza az üzemi épületekbe addig, amíg a felső 
vezetők nem adnak erre utasítást a vészhelyzet-
ben eljáró szolgálatok tanácsa alapján. 

 
Az evakuálási eljárás a következőket is magában fog-
lalja: kapcsolattartás a vészhelyzetben eljáró szolgála-
tokkal (például tűzoltókkal); felszólítás az épület elha-
gyására; a személyzet elküldése az előre meghatáro-
zott gyülekezési pontokra; minden berendezés ottha-
gyása „ahogy van”; és az utolsó személy után az épület 
ajtajának bezárása. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Az evakuálási terveknek mindig tartalmazniuk kell 

a telephelynek a kijelölt gyülekezési helyeket is fel-
tüntető tervét. 

 
— Vegyük figyelembe az evakuálás során a fogya-

tékkal élők speciális szükségleteit. 
 
— Biztosítsuk a kölcsönös segítségnyújtási intézke-

déseket az egészségügyi ellátó szervezetekkel. 
 
— A személyzetnek a vészterv szerinti kötelezettsé-

geit nyomtassuk ki, és tegyük ki a munkahelyek 
hirdetőtábláira, hogy mindenki el tudja azokat ol-
vasni. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Dolgozzunk ki evakuálási tervet és ismertessük meg 
mindenkivel. Ügyeljünk arra, hogy a menekülési utak 
mindenkor akadálymentesek és jól jelöltek legyenek. 
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84. ábra Tegyük ki az evakuálási terveket és útvonalakat a munkaterületek falára a vész-
helyzetben történő gyors és biztonságos evakuálás céljából. 
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Veszélyes anyagok és  
tényezők kezelése 
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85. ELLENŐRZŐ PONT 
 
A zajos gépeket vagy géprészeket különítsük el, vagy 
fedjük be. 
 
 
MIÉRT? 
Sok munkahelyen olyan mértékű a gépek okozta zaj-
szint, hogy halláskárosodást okozhat, vagy más módon 
ártalmas lehet a munkások egészségére (a 85-90 
dB(A) vagy annál nagyobb zajszint halláskárosodást 
okoz). Ha kartávolságra állunk a munkatársunktól, és 
nem tudunk vele normál hangerővel kommunikálni, 
akkor túl magas a zajszint.  

A túl magas zajszint baleseteket okozhat, és befo-
lyásolja a termelést, mivel a figyelmeztetéseket és 
egyéb jelzéseket nem lehet hallani. 

A zaj csökkentésének az a legjobb módja, ha az 
egész gépet vagy legalább a zajos részeit burkolattal 
látjuk el. 

Ha a zajszint nem csökkenthető a forrásnál, akkor 
fontolóra vehetjük a zajos gépek elkülönítését azoktól a 
helyektől, ahol a munkavégzés ténylegesen történik. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• halláskárosodás 
• elégtelen kommunikáció 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. A túl nagy zajt okozó gépeket teljes egészében 

burkoljuk be. Ha ez nem lehetséges, legalább a 
különösen zajos részeiket fedjük be. 

 
2. Ha lehetséges, a különösen zajos gépeket tegyük 

ki inkább a munkahelyről, és fedjük be megfelelő 
tetőszerkezettel. 

 
3. Helyezzük át a különösen zajos gépeket úgy, hogy 

távolabb legyenek onnan, ahol a legtöbb munkás 
dolgozik.  

 
4. Biztosítsunk védőernyőket vagy elválasztófalakat, 

amelyek elválasztják a zajos gépeket az ugyan-
azon a munkahelyen dolgozó többi munkástól. Za-
jos gép esetében az egész munkahelyet lefedni 
képes fülke vagy a mennyezetig felérő elválasztó-
falak nagyon hatékonyak lehetnek. 

 

5. Biztosítsunk fülvédő eszközöket, például füldugót 
és fülvédőt, és tanítsuk be a munkásokat az ilyen 
fülvédő eszközök használatára olyan esetekben, 
amikor a munkahelyen műszaki eszközökkel nem 
lehet a zajt szabályozni. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A legtöbb gépen vannak különösen zajos mozgó 

alkatrészek. Készítsünk listát ezekről a zajforrá-
sokról, és beszéljük meg a munkásokkal, hogy le 
lehet-e takarni ezeket a részeket a munka zavará-
sa nélkül. 

 
— A zajos gépek fedeleinek elég szorosan kell zárni-

uk. Ügyeljünk arra, hogy ezek a szorosan záró fe-
delek ne okozzanak túlmelegedést a fedél alatt. 

 
— Felcsavarozható hangtompítókkal hatékonyan 

csökkenthetjük a pneumatikus eszközök keltette 
zajt. 

 
— Cseréljük le a különösen zajos gépeket. Sok újabb 

géptípus már kevésbé zajos. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ha nem tudunk a tőlünk kartávolságra lévő munkatár-
sunkkal normál hangerővel beszélni, akkor a zajszint 
már halláskárosodást okoz. Intézkedéseket kell tenni 
annak érdekében, hogy védjük a fülünket a zajtól, akár 
a zajforrás körülhatárolásával, akár fülvédő eszközök-
kel. 
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85.a ábra Zajszigetelt 
légkompresszorok. Az 
elv az, hogy a zajnak a 
fedél alatt kell marad-
nia. A fedél kemény 
anyagból készült, és 
puha hangelnyelő bé-
lést tartalmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85.b ábra A 1,5 mm-es 
merevített lemez csök-
kenti a rezgést.  

 

 
 
85.c ábra Védjük a fülünket a zajos gépek körbekerítésé-
vel, elkülönítésével vagy lefedésével, vagy pedig fülvédő 
eszközökkel. 

 
 
 

 
 
85.d ábra A zajos gyártósorok mellett a hangelnyelő anyagból készült falak 
és a hangot elnyelő védőernyők hatékonyan csökkentik a zajszintet, és 
elválasztják a gyártósorokat a szomszédos területektől, így megvédik azo-
kat az erős zaj zavaró hatásai ellen. 
 

Magas zajszintű gyártósor 

Hangelnyelő 
anyagból készült 
falak 

Hangot elnyelő  
védőernyő 
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86. ELLENŐRZŐ PONT 
 
A szerszámokat és a gépeket rendszeresen tartsuk 
karban, hogy csökkentsük a zajszintjüket. 
 
MIÉRT? 
A szerszámok és a gépek zajszintje gyakran az elégte-
len karbantartás vagy a felesleges rezgés miatt magas. 
A rendszeres karbantartás nagymértékben hozzájárul-
hat a zajszint csökkentéséhez.  

A zajt okozhatják lazán rögzített alkatrészek, vagy 
fémrészekhez hozzáütköző anyagok. Az ilyen zaj köny-
nyen csökkenthető a megfelelő karbantartással.  
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• halláskárosodás 
• elégtelen kommunikáció 
• a kéz/kar rezgése 
 
HOGYAN? 
1. Vezessük be azt a szabályt, hogy a szerszámokat 

és a gépeket rendszeresen karban kell tartani, 
hogy megfelelő legyen az állapotuk, és ezáltal ki-
sebb zajt okozzanak. 

 
2. Ellenőrizzük, hogy a gép vagy a fémház bizonyos 

alkatrészeinek a rezgése nem okoz-e felesleges 
zajt. Megfelelően tartsuk karban az ilyen alkatré-
szeket. Ügyeljünk például arra, hogy a zajt okozó 
alkatrészek vagy házelemek megfelelően rögzítve 
legyenek. 

 
3. Cseréljük le a fémrészeket hangelnyelő anyagból, 

például műanyagból, gumiból vagy más anyagból 
készült elemekre. 

 
4. Vonjuk be a mennyezetet és a falakat hangelnyelő 

anyaggal. Azt is vizsgáljuk meg, hogy a hangel-
nyelő válaszfalak megfelelően vannak-e elhelyez-
ve. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ha lehet, tompítsuk az éles hangokat a lengő al-

katrészek hosszabb fékezési idejével vagy gumi- 
és műanyag borítások használatával. 

 
— Csökkentsük a zajos erőátviteli berendezések 

vagy szállítószalagok feleslegesen nagy sebessé-
gét.  

 
 

— Az anyagok csúszdán való ledobásakor keletkezett 
zaj könnyen csökkenthető, ha a csúszda felületét be-
vonjuk hangelnyelő anyaggal. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A jó karbantartás csökkentheti a szerszámok és a gé-
pek által okozott zajt. A tapasztalt munkások meg tud-
ják mondani, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket 
jó állapotban tartani. 
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A zóna B zóna C zóna 
A szint emelkedik az elválasztó 
elemekről való visszaverődéssel, a 
hangelnyeléstől függően 

Csak a nagy frekvencia ellen véd A szint a következőktől függ: 
1. az „A” zónában lévő szint 
2. a nyílás mérete 
3. a helyiség hangelnyelő képessé-
ge 

 
86. ábra Ellenőrizzük, hogy a hangelnyelő korlátok megfelelően vannak-e elhelyezve, és a korlátok mögötti munkaterü-
leten valóban csökkentik-e a zajszintet. 
 

Mennyezet 

Korlát 

Padló 

FORRÁS 
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87. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Gondoskodjunk arról, hogy a zaj ne akadályozza a 
szóbeli kommunikációt és a hangjelzések észlelését. 
 
 
MIÉRT? 
Ha túl magas a zaj szintje, nem lehet meghallani a fi-
gyelmeztető kiáltásokat, a jelzéseket és az egyéb 
kommunikációt. Ez baleseteket okozhat, és befolyásol-
hatja a termelés minőségét. A zajos műhelyekben külö-
nösen fontos a kommunikáció biztosítása. 

Az irritáló zaj zavarhatja a munkát, és hibákhoz 
vezethet. Még a halk zaj is figyelemelvonó lehet. Gon-
doskodjunk arról, hogy alacsony szintű zaj se zavarja a 
kommunikációt, és ne irritálja az embereket. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• halláskárosodás 
• súlyos sérülés vagy baleset 
 
 
HOGYAN? 
1. Csökkentsük a zajt a könnyű kommunikáció és a 

biztonság érdekében. 
 
2. Kérdezzük meg a munkásokat, hogy a zaj nem 

gátolja-e a munkához szükséges kommunikációt 
és a szükséges figyelmeztetések észlelését. Ve-
gyünk fontolóra egyéb kommunikációs módokat. 

 
3. Használjunk erősebb figyelmeztető jelzéseket, 

vagy szereljünk fel jelzőlámpákat. 
 
4. Helyezzünk el elválasztó falakat és zajvédő fülké-

ket olyan munkahelyeken, ahol a másokkal folyta-
tott kommunikáció fontos szerepet játszik. 

 
5. Helyezzünk el elválasztó falakat a távközlési be-

rendezések köré, vagy használjunk jobb felszere-
lést, hogy a meglévő zajszint mellett is jól lehessen 
kommunikálni. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Szereljünk hangelnyelő anyagot a mennyezetre és 

a falakra az olyan munkahelyek közelében, ahol 
szükséges a gyakori kommunikáció. 

 
— Szereljünk fel jelzőlámpákat szemmagasságban, 

hogy könnyen láthatók legyenek, amikor felgyul-
ladnak.  

 

A figyelmeztető jelzésekhez azonban használjunk 
elég hangos akusztikus jelzéseket is, mert a lám-
pákat a munkások csak akkor látják, ha éppen ab-
ba az irányba fordulnak. 

 
— Ügyeljünk arra, hogy a munkások hallhassák a 

szükséges kommunikációt még akkor is, ha fülvé-
dőt használnak. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A megfelelő kommunikációs eszközök különösen fonto-
sak a zajos műhelyekben. Szükség esetén használjunk 
jelzőlámpákat. 
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87.a ábra Ügyeljünk arra, hogy egyéb zajok ne nyomják el a szükséges kommunikációt. 
 
 
 
 

 
 
87.b ábra Ügyeljünk arra, hogy a fülvédők hatékonyak legyenek, de ne 
zárják ki a szükséges kommunikációt. Fülvédő eszközök használata ese-
tén a vészjelző lámpák és riasztók fontos kommunikációs eszközök. 
 

VIGYÁZZ! 

TESSÉK? 
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88. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Csökkentsük a munkásokat érő rezgést, annak érdeké-
ben, hogy javítsuk a biztonságot, védjük az egészségü-
ket és növeljük a munkavégzés hatékonyságát. 
 
 
MIÉRT? 
Sok gép és motoros kéziszerszám átadja a rezgéseit az 
emberi testnek. A zajjal együtt az ilyen rezgés egész-
ségkárosító lehet. Károsíthatja az izmokat és az 
izületeket, és befolyásolhatja a vérkeringést. A vibráció 
okozta „fehér ujj” betegség, mely a pneumatikus fúrókat 
vagy láncfűrészeket kezelő munkások körében fordul 
elő, az egyik fájdalmas példája ennek. 

A gépjárműveken, a darukon vagy az erdészeti 
gépeken dolgozó munkások egész testét érő rezgés is 
problémát jelent. Ez komoly kellemetlenségeket, homá-
lyos látást, sőt a belső szervek károsodását is okozhat-
ja.  

Az ilyen rezgéseket általában nehéz szabályozni. 
Ma már azonban olyan gépeket állítanak elő, amelyek a 
korábbiaknál jóval kevesebb rezgést okoznak, és van-
nak különféle olcsó eszközök is a rezgés csillapítására. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a kéz/kar rezgése 
• az egész test rezgése 
• a kéz/ujj sérülése 
 
 
HOGYAN? 
1. A kéz és a kar rezgésének csökkentése érdekében 

szerezzünk be rezgésvédett fogantyúkkal ellátott 
eszközöket. Tanulmányozzuk a szerszámok speci-
fikációját, mielőtt megrendelnénk őket. 

 
2. A meglévő szerszámok okozta rezgések csökken-

tése érdekében vonjuk be a szerszámok nyelét 
rezgésszigetelő habbal, és adjunk a munkásoknak 
rezgéselnyelő kesztyűket. Ellenőrizzük a munká-
sokkal együtt, hogy a rezgés valóban csökkent-e. 

 
3. Rezgést okozó szerszámok használatakor kerüljük 

a folyamatos rezgést, és amikor csak lehet, tegyük 
a szerszámot tartóra vagy a munkadarabra. 

 
4. Jobb karbantartással is csökkenthetjük a szerszá-

mok, a gépek és a járművek okozta rezgést. 
 
5. Az egész testet érő rezgések csökkentése érdeké-

ben szigeteljük el a munkás testét jobb ülésfelfüg-
gesztéssel, üléspárnákkal stb. 

 

6. A nap folyamán rotációs rendszerben foglalkoztas-
suk a munkásokat, hogy mindenkire kevesebb 
rezgési terhelés jusson. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Kombináljuk a rezgésnek kitett munkákat egyéb 

feladatokkal, vagy iktassunk be rövid szüneteket.  
 
— A rezgő szerszámok nyelét a lehető legkisebb 

erővel szorítsuk, amennyire ez lehetséges a biz-
tonságos munkavégzés szempontjából. 

 
— Hideg időben tartsuk a testet és a kezet melegen 

és szárazon a rezgő szerszámok használata köz-
ben. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A rezgés hatásait csökkentsük jobb műszaki és szerve-
zési megoldásokkal. Javítsuk a berendezések karban-
tartását is. 
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88. ábra Csökkentsük a szerszámok és a gépek rezgését jobb karbantartással. 
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89. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Válasszunk olyan elektromos berendezéseket, amelyek 
jól szigeteltek áramütés és hő ellen. 
 
 
MIÉRT? 
Bár az elektromos kéziszerszámok, például a lámpák 
nagyon hasznosak, amikor munka közben át kell menni 
egyik helyről a másikra, ezek az eszközök minden 
munkahelyen a legveszélyesebb hordozható eszközök 
közé tartoznak. Gyakran használják őket nedves és 
párás helyeken, ahol még nagyobb az áramütés kocká-
zata. 

A hordozható elektromos készülékeket főleg külső 
(mozgó) feladatokhoz és szűk helyeken használják. A 
szerelvények és a kábelek gyorsan elkopnak, így nő az 
áramütés kockázata. 

A nem szigetelt elektromos kéziszerszámok égési 
sérülést okozhatnak, és közvetve felbukáshoz vagy 
eleséshez, vagy a létráról, az állványzatról való leesés-
hez vezethetnek.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• égések 
• áramütés 
• halálos áramütés 
• elcsúszások és megbotlások 
 
 
HOGYAN? 
1. Válasszunk jól szigetelt és stabil, jól szigetelő 

anyagból készített szerelvényekkel és kábelekkel 
ellátott elektromos kéziszerszámokat, amelyek hő- 
és kopásállók.  

 
2. Használat előtt ellenőrizzük, hogy a készülék föl-

delve van-e, kivéve ha kisfeszültségű használatra 
szolgáló transzformátor biztosítja a védelmet. 

 
3. Ellenőrizzük, hogy a kéziszerszám körüli védőkeret 

a helyén van-e és rögzítve van-e, és hogy a fém-
rács nem érintkezik-e valamilyen fémalkatrésszel. 

 
4. Rendszeresen ellenőrizzük a hordozható elektro-

mos eszközöket. Tudassuk minden munkással, 
hogy ki a felelős az ellenőrzésért és karbantartás-
ért.  

 

TOVÁBBI TIPPEK 
 
— Használjunk olyan lámpabúrát, ami jó védőráccsal 

rendelkezik, melynek az egyik oldala kápráztatás-
tól védő ernyővel ellátott.  

 
— Az áramütések megelőzése szempontjából a hor-

dozható fénycső biztonságosabb, mint az egyéb 
lámpák. Több fényt ad, és a fény egyenletesebben 
is oszlik el. 

 
— Ellenőrizzük, hogy a menetes lámpafej tartója véd-

ve van-e úgy, hogy nem lehet hozzáérni a mene-
tes lámpafejhez, amikor az még érintkezik a tartó 
belső menetével. 

 
— Legyen mindegyik kéziszerszámnak saját helye a 

jól szervezett tárolás és karbantartás céljából. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Tartsuk karban a kéziszerszámokat, hogy megelőzzük 
az áramütéseket és az égési sérüléseket. 
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89. ábra Használjunk stabil búrával és biztonságos kábelekkel rendelkező, jól 
szigetelt kézi lámpákat. 
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90. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Gondoskodjunk biztonságos kábelcsatlakozásokról a 
berendezések és a lámpák számára. 
 
 
MIÉRT? 
A vezetékek és a lámpacsatlakozások az elektromos 
árammal kapcsolatos balesetek, különösen az áram-
ütések fő forrásai. Különösen nagy gondot kell fordítani 
a szabálytalan kábelezésre és a meghibásodott csatla-
kozásokra.  

A vezetékek és a csatlakozások jó karbantartása 
minimálisra csökkenti a berendezések meghibásodása 
által okozott állásidőt és üzemszüneteket. A jó karban-
tartás csökkentheti az áramütéses balesetek számát is. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• tűz 
• áramütés 
• halálos áramütés 
 
 
HOGYAN? 
1. Szigeteljük le, vagy lássuk el védelemmel az elekt-

romos csatlakozókat. Ellenőrizzük, hogy a kábele-
zések megfelelőek-e. 

 
2. Biztosítsunk elegendő számú dugaszolóaljzatot a 

kábelcsatlakozásokhoz, hogy a munkások minél 
kevesebbszer érintkezzenek a kábelekkel. Szük-
ség esetén használjunk még több elosztót. 

 
3. Csak az előírt csatlakozókat használjuk, és szün-

tessünk meg minden illetéktelen kábelezést. Soha 
ne használjunk csupasz csatlakozókat. Tanítsuk 
meg a munkásoknak, hogy mindig a megfelelő ká-
beleket használják, amelyek alkalmasak a gépek-
hez, a felszerelésekhez és a világítóeszközökhöz 
szükséges elektromos áram továbbítására.  

 
4. Biztosítsunk megfelelő földelést a gépekhez és 

berendezésekhez, és gondoskodjunk arról, hogy a 
gépi szerszámok és a kézi lámpák földelve legye-
nek. 

 
5. Mindig gyorsan cseréljük ki a kopott kábeleket. 

Ügyeljünk arra, hogy ezt a szabályt szigorúan be-
tartsák a gépi szerszámok és a kézi lámpák keze-
lői. 

 
6. Tanítsunk be minden munkást arra, hogyan kell 

biztonságosan dolgozni az elektromos áramkörök-
kel és csatlakozásokkal. 

7. Védjük a kábeleket, különösen azokat, amelyeket 
ideiglenesen helyeztek a padlóra, nehogy rálépjen 
bármelyik munkás, vagy ráhajtson bármelyik szállí-
tóeszköz. Tegyünk stabil védőfedelet oda, ahol 
fennáll ennek a veszélye. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Védjük az elektromos áramköröket és kábeleket 

attól, hogy véletlenül folyadék szivárogjon vagy 
ömöljön rájuk. 

 
— Minden munkahelyen alakítsuk ki az elektromos 

áramkörök és a hordozható elektromos berende-
zések rendszeres ellenőrzésének programját. 

 
— Ne feledjük, hogy a törvények és rendeletek az 

elektromos szerelvényekkel kapcsolatban is tar-
talmaznak előírásokat. Ezeket gondosan tanulmá-
nyozzuk a munkásokkal együtt, hogy pontosan be 
tudjuk azokat tartani. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Biztonságos kábelezés és elektromos csatlakozások 
mellett kevesebb tűzeset fordul elő, és kevesebb idő 
esik ki a gépek meghibásodásai vagy a munkások sé-
rülései miatt. 
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90.a ábra A biztonságos kábelezés és elektromos csatlako-
zások megelőzik a baleseteket és a tüzet. 
 
 

 
 
90.b ábra A jól karbantartott kábelezés és elektromos csatlakozások 
minimálisra csökkenthetik a berendezések meghibásodása miatt kelet-
kező állásidőt. 
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91. ELLENŐRZŐ PONT 
 
A veszélyes anyagokat tartalmazó tartályokat címkéz-
zük fel és tároljuk megfelelően, hogy láthatók legyenek 
a figyelmeztetések, és biztonságosan lehessen kezelni 
őket. 
 
 
MIÉRT? 
A címkék és jelzések figyelmeztetéseket és egyéb fon-
tos információkat közvetítenek a veszélyes anyagok 
összetételéről, használatáról, tárolásáról és elhelyezé-
séről. 

A tárolás során a veszélyes anyagokat el kell külö-
níteni egymástól megfelelő távolság biztosításával, 
elválasztó falakkal vagy más megfelelő eszközökkel, 
hogy még véletlenül se tudjanak érintkezni egymással. 

A gyúlékony és éghető anyagokat az adott szab-
ványoknak megfelelő tárolóedényekben kell tárolni nem 
tűzveszélyes területeken, figyelmeztető jelekkel ellátva.  

A mérgezést vagy fulladást okozó, illetve altató ha-
tású veszélyes anyagok tárolására használt tartókat 
tilos olyan helyeken tárolni, ahol a munkások érintke-
zésbe kerülhetnek velük. 

A csak engedéllyel látogatható, veszélyes anyago-
kat használó munkahelyeket megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel kell jelölni. 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• anyag kiömlése 
• nem megfelelő művelet 
• tűz vagy robbanás 
• környezeti kár 
• nagyszámú áldozat 
 
 
HOGYAN? 
1. Címkézzünk fel minden veszélyes anyagot tároló 

edényt olyan jelzésekkel és figyelmeztetésekkel, 
amelyeket minden felhasználó és munkás megért. 

 
2. A címkéken tüntessünk fel olyan fontos informáci-

ókat, mint a termék közismert neve, összetétele, 
alkotóelemei, használati utasítás, ápolási és kar-
bantartási utasítás, toxikológiai információ, az ex-
pozíció szabályozása és a személyi védelem, el-
sősegély intézkedések, baleset esetén teendő in-
tézkedések és eltarthatósági idő, ahol szükséges. 

 

3. Ügyeljünk arra, hogy a címkék, a jelzések vagy 
egyéb formájú figyelmeztetések olvashatók legye-
nek, és jól láthatóan legyenek feltüntetve a tároló-
edényeken. A vegyi anyagok veszélyes hatásaira 
való figyelmeztetéseket jól láthatóan ki kell tenni 
azokon a helyeken, ahol ezeket tárolják vagy 
használják. 

 
4. A címkéket vagy jelzéseket a felhasználók és a 

munkások által jól érthető nyelven kell alkalmazni. 
Magyarázzuk el a munkásoknak a címkék és a jel-
zések jelentését, ha a tárolóedények és a termé-
kek feliratai nehezen érthetők a helyi nyelven. 

 
5. A veszélyes anyagok tárolóedényeit tartsuk olyan 

helyen, ahol nem érheti őket sérülés, és ügyeljünk 
arra, hogy az edények ne legyenek kitéve hőha-
tásnak, amitől megrepedhetnek, vagy szivárgás 
következhet be. Különösen nagy gondot kell fordí-
tani a gyúlékony és éghető anyagok tárolóedényei-
re, valamint az olyan vegyi anyagok tartályaira, 
amelyek mérgezést vagy fulladást okozhatnak, 
vagy altató hatásúak. 

 
6. Rendszeresen ellenőrizzük az összes tároló-

edényt, tárolóhelyet és veszélyes munkaterületet 
annak biztosítása érdekében, hogy ezek megfele-
lően legyenek felcímkézve és jelezve. 

 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A megfelelő szállítóktól szerezzük be vagy vásárol-

juk meg a szabványos címkéket és jelzéseket. 
 
— Készítsünk jól olvasható és egyértelmű címkéket 

megfelelő címkéző eszközök használatával. 
 
— Ügyeljünk arra, hogy a címkék és a jelzések meg-

feleljenek a biztonsági előírásoknak és szabvá-
nyoknak, beleértve a szövegezésüket és a színü-
ket is. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A veszélyes vegyi anyagokra utaló címkéket jól látható-
an kell kitenni a tárolóedényekre vagy azokra a helyek-
re, ahol ilyeneket tárolnak, és könnyen olvashatónak és 
érthetőnek kell lenniük. Multikulturális munkakörnyezet-
ben tartsunk képzést a munkások részére, hogy mara-
déktalanul értsék az egyetemes jelleggel elfogadott 
szabványos figyelmeztető jelzéseket. 
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91.a ábra Használjunk speciális tárolóedényeket egyértelmű jelzésekkel 
és utasításokkal a veszélyes anyagok kezelésére, és alakítsuk ki a veszé-
lyes anyagok kezelésének megfelelő eljárásait. 
 
 

 

91.b ábra A veszélyes vegyi anyagok táro-
lóedényeinek címkézésére használjuk a 
vegyi anyagok osztályozásának és címké-
zésének globális harmonizált rendszere 
(GHS) szerinti címkéket és jelzéseket.  
(Lásd: http:/www.unece.org/trans/ 
danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html) 

 

MÉREG 

VESZÉLY 

Láng Láng kör felett Robbanó bomba 

Korrózió Gázhenger 

Felkiáltójel Környezet Egészségügyi kockázat 

Koponya lábszárcsontokkal 
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92. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Védjük a munkásokat a vegyi kockázatoktól, hogy biz-
tonságosan és hatékonyan tudják végezni a munkáju-
kat. 
 
 
MIÉRT? 
A munkásoknak súlyos sérüléseket okozhatnak a kü-
lönböző vegyi anyagok, például a festékek, oldószerek, 
tisztítószerek, savak és rovarlőszerek. A sérülések 
megelőzése érdekében pontosan ismernünk kell a koc-
kázatokat és a szükséges ellenintézkedéseket.  

A vegyi anyagok hatásának való kitétel befolyásol-
ja a munkások teljesítményét és munkavégzési pontos-
ságát. A vegyi anyagok nem megfelelő elhelyezése 
károsíthatja a környezetet a munkahely körül. Meg kell 
tenni a szükséges óvintézkedéseket attól kezdve, hogy 
a vegyi anyagok belépnek a munkahelyre, egészen az 
eltávolításukig. Ennek magában kell foglalnia a címké-
zésüket, a használatukat, a tárolásukat és az eltávolítá-
sukat is.  

Sok vegyi anyagnak nehezen belátható hosszú tá-
vú hatásai vannak. A kártérítési költségek igen maga-
sak lehetnek; a megelőzés sokkal kevésbé költséges.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• anyag kiömlése 
• nem megfelelő művelet 
• tűz vagy robbanás 
• környezeti kár 
• nagyszámú áldozat 
 
 
HOGYAN? 
1. Válasszunk olyan berendezéseket és eljárásokat, 

amelyek minimális vegyi kockázatot jelentenek a 
munkások számára. Ahol csak lehet, használjunk 
kevésbé veszélyes vegyi anyagokat. 

 
2. Címkézzük fel az összes veszélyes anyag tároló-

edényét. Ha a vegyi anyagokat áttesszük másik 
tartályba, az új tartályokat se felejtsük el felcím-
kézni. 

 
3. A veszélyes vegyi anyagokkal dolgozó munkáso-

kat lássuk el írásos és ábrákkal illusztrált utasítá-
sokkal. A biztonsági utasítások és a kémiai bizton-
sági adatokat tartalmazó lapok olyan nyelven ké-
szüljenek, amely könnyen érthető a munkások 
számára, és legyenek könnyen hozzáférhetők a 
munkahelyen. 

4. Szervezzünk oktatást a vegyi anyagokat használó 
munkások számára. Ne támaszkodjunk csupán az 
írásos anyagra. A képzésnek ki kell terjednie az 
egészségügyi kockázatokra és a személyes 
egészségi állapot figyelésére is. 

 
5. Ha lehet, a veszélyes vegyi anyagok forrását külö-

nítsük el, hogy a munkások ne legyenek kitéve 
azok hatásainak, vagy a munkahelyet lehetőség 
szerint a forrásoktól minél távolabb helyezzük el. 

 
6. Ha a teljes folyamat elkülönítése nem lehetséges, 

használjunk elszívó rendszerekhez csatlakoztatott 
fedeleket, búrákat vagy fülkéket.  

 
7. Ha szükséges, biztosítsunk a munkások számára 

elegendő személyes védőeszközt (például védő-
ruházatot, szemüveget, kesztyűt, légzőkészüléket 
és bakancsot). 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Tájékoztassuk a munkásokat és a vezetést a vegyi 

anyagok munkahelyi használatára vonatkozó leg-
újabb törvényekről és rendeletekről. 

 
— A termékeket, például a festékeket, lakkokat és 

ragasztókat úgy válasszuk meg, hogy inkább víz-
bázisúakat használjunk oldószer bázisúak helyett. 

 
— A szennyezett levegő teljes körülhatárolását vagy 

helyi elszívását ki kell egészíteni fokozott általános 
szellőztetéssel. Ellenőrizzük a berendezéseket és 
az eljárásokat, hogy nincs-e szivárgás. 

 
— Használjunk a szerszámokhoz és a kézi kisgépek-

hez csatlakoztatható burkolatokat beépített elszí-
vókkal. Hegesztéshez használjunk olyan kisebb 
szellőztető eszközöket, amelyek rácsatlakoztatha-
tók az elszívó rendszerre, vagy pedig hordozhatók. 

 
— A veszélyes folyadékokat tartalmazó kádakhoz 

biztosítsunk légfüggöny rendszert. A levegő az 
egyik oldalról nyomás alatt befúvásra kerül, a má-
sik oldalról pedig elszívásra, ez védi a munkást a 
veszélyes gőzöktől. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A veszélyes vegyi kockázatok egy részét emberi érzék-
szervekkel nem lehet észlelni. Tájékoztassuk a munká-
sokat ezekről a kockázatokról, és tanítsuk meg őket az 
óvintézkedésekre. A védelmi intézkedések kevésbé 
költségesek, mint a veszélyes anyagokkal való érintke-
zés miatt fizetendő kártérítés. 
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92.a ábra Az ártalmas füstök elszívhatók helyi elszívó 
rendszerrel, így megvédhetjük a munkást a vegyi anya-
gok veszélyeitől. 

92.b ábra A helyi elszívás másik módja a szennyező 
anyagoknak a munkaasztalba való beszívása, még mielőtt 
elérnék a munkás légzési zónáját. 
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93. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Határozzuk meg a belépési engedéllyel látogatható zárt 
tereket, és megfelelő ellenőrző intézkedésekkel bizto-
sítsuk a biztonságos belépést és munkavégzést. 
 
 
MIÉRT? 
A zárt helyeken sokszor történik halálos és súlyos bal-
eset. A zárt szerkezetek, például tartályok, hajók, ak-
nák, szennyvíz tárolók, bunkerek és egyebek nagyon 
veszélyesek lehetnek, mivel az oda belépő munkások 
az ilyen szerkezetekre jellemző sajátos légköri, fizikai 
és biztonsági veszélyeknek vannak kitéve. 

Mivel az iparban mindenütt vannak ilyen zárt terek, 
meg kell szabni, hogy csak belépési engedéllyel ren-
delkező munkások dolgozhatnak ilyen helyeken. Sok 
munkás az ilyen létesítményekbe az építés, az ellenőr-
zés, a karbantartás és a helyreállítás során lép be. Mi-
vel ez többnyire nem rutinjellegű munka, speciális óvin-
tézkedésekre van szükség.  

Belépés előtt ellenőrizni kell a zárt terekben kiala-
kult környezetet, hogy el tudjuk kerülni az oxigénhiány, 
a mérgező vegyi anyagok és a robbanóanyagok rend-
kívül veszélyes hatásait. Óvintézkedéseket kell tenni a 
mechanikus, elektromos és biztonsági veszélyekkel 
szemben, a meleg és a hideg, a zaj, a sugárzás és a 
tűz ellen, valamint a beszorulás és az elárasztás ellen. 
E feltételeket szakképzett személynek kell értékelnie, 
és csak a kiképzett munkások léphetnek be az ilyen 
területekre. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• oxigénhiány 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• súlyos fizikai hatások 
• beszorulás 
• izommegerőltetés 
• stressz által okozott rendellenesség 
 
 
HOGYAN? 
1. Határozzuk meg, mely zárt terekhez szükséges 

belépési engedély, és ügyeljünk arra, hogy szak-
képzett személy értékelje az ezzel járó kockázato-
kat, és csak a kiképzett munkásoknak adjon ki be-
lépési engedélyt. 

 
2. Kísérjük figyelemmel a zárt térben a mérgező és a 

robbanó vegyi anyagok jelenlétét és az oxigén 
koncentrációt, és csak akkor engedélyezzük a be-
lépést, ha az oxigén koncentráció legalább 18%, 
és nem lépi túl az expozíciós határokat. A megfele-
lő természetes vagy mechanikus szellőzést bizto-
sítani kell a munkavégzés során. 

3. Olyan terekbe, ahol ezek a feltételek nem biztosít-
hatók, csak saját levegős légzőkészülékkel ellátott 
munkások léphetnek be, például légvezetékes lég-
zőkészülékkel vagy más védőeszközökkel felsze-
relve. 

 
4. Tegyük meg a speciális óvintézkedéseket a poten-

ciális veszélyek elleni védekezésre, beleértve a fi-
zikai, kémiai, biológiai, mechanikai és egyéb mun-
kavédelmi veszélyeket. A zárt terekben való mun-
kavégzés során a jó gyakorlatot szigorúan be kell 
tartaniuk a művezetőknek és a munkásoknak is.  

 
5. Legyen szigorúan betartandó szabály a kijelölt 

típusú védőfelszerelés viselése a zárt terekben. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Tartsunk továbbképzést a művezetők és a munká-

sok részére rendszeres időközönként a szükséges 
óvintézkedésekről.  

 
— Csak a jóváhagyott teszteket alkalmazzuk a zárt 

térben az oxigénkoncentráció, a vegyi anyagok és 
a robbanóanyagok figyelemmel kísérésére. Ha 
oxigénfogyasztó eszközöket használunk, ügyeljünk 
rá, hogy az eltávozó gázok teljesen elszívásra ke-
rüljenek, és elegendő levegő kerüljön beszívásra. 

 
— A zárt térben való munkához mindenkor biztosít-

suk a megfelelő világítást. 
 
— Ellenőrizzük és távolítsuk el azokat az ipari hulla-

dékokat, amelyek veszélyes vegyi anyagokat tar-
talmazhatnak. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A zárt helyeken sokszor történik halálos és súlyos bal-
eset. Szigorúan ragaszkodjunk a belépési engedélyek 
alkalmazásához, hogy minden óvintézkedést megte-
gyenek az oxigénhiány és a különböző más potenciális 
veszélyek ellen. 
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93.a ábra Olyan zárt munkaterületeken, ahol oxigénhiány léphet fel, belépés 
előtt biztosítsunk elegendő légáramot. 
 
 
 

 
 
93.b ábra Mielőtt belépnénk a zárt térbe, ellenőrizzük, hogy nincs-e oxigénhiány és veszélyes gázok, és megtörténtek-e 
a szükséges óvintézkedések arra, hogy a munkások biztonságosan dolgozhassanak a zárt térben. Általában szükséges 
a belső levegő megfelelő cserélése. A művezetőknek és a munkásoknak munka közben kommunikálniuk kell egymás-
sal. A zárt térben való munkavégzés során szigorúan be kell tartani a kijelölt típusú személyes védőfelszerelés viselé-
sére vonatkozó szabályokat. 
 

Engedély nélkül 
belépni tilos 

Hé! 

Semmi gond 
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94. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Védjük a munkásokat a biológiai kockázatoktól, ezért 
minimalizáljuk a biológiai szerekkel való érintkezésüket, 
és különítsük el a potenciálisan szennyezett területeket. 
 
 
MIÉRT? 
A biológiai szerekkel való érintkezés során a jó munka-
végzési és higiéniai eljárások megóvhatják a munkáso-
kat az ilyen szerek hatásaitól. A biológiailag biztonsá-
gos eljárásokra való kiképzés alapvetően fontos a koc-
kázatok minimumra csökkentése érdekében. 

A szabvány biológiai biztonsági intézkedések szi-
gorú betartása a legfontosabb eszköz a biológiai ható-
anyagok féken tartásának a potenciálisan fertőző anya-
gok kezelése során. Az állatokkal foglalkozó szakembe-
rek és az egészségügyi dolgozók a tipikus példák erre. 
A védekezés magában foglalja a tiszta és higiénikus 
feltételek biztosítását, a biztonsági berendezések hasz-
nálatát, és a legnagyobb elővigyázatosságot az ilyen 
anyagok kezelése során. 

Amikor potenciálisan fertőzött anyagokkal dolgo-
zunk, a biológiai kockázatok átadásának megelőzése 
érdekében ajánlatos biztonsági berendezéseket és 
személyi védőfelszereléseket használni.  

Amikor erősen fertőző betegség veszélye áll fenn 
munkavégzés közben, például vérrel terjeszthető kór-
okozók vagy madárinfluenza, a fertőzés veszélyét to-
vábbi óvintézkedésekkel a minimumra kell csökkenteni 
a szükséges védelmi intézkedésekről kellő ismeretekkel 
rendelkező eljárásokat irányítása alatt. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• biológiai szereknek való kitétel 
• fertőző betegség 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• késedelem az orvosi ellátásban 
 
 
HOGYAN? 
1. Határozzuk meg azokat a helyzeteket, amikor a 

biológiailag szennyezett anyagokkal, testnedvekkel 
és fertőző hulladékkal érintkező munkások veszé-
lyeknek vannak kitéve. A biológiai kockázatoknak 
kitett munkások expozíció-szabályozási terv sze-
rint kötelesek végezni a munkájukat. 

 
2. Tanítsuk meg a biológiai kockázatoknak kitett 

munkásokat arra, hogy mindig a bevezetett bizton-
ságos eljárásokat alkalmazzák. 

 
3. Biztosítsunk kézmosási lehetőséget minden olyan 

munkás számára, aki ki van téve biológiai szerek 
hatásainak, hogy rutinszerű legyen a kézmosás a 
potenciális expozíció előtt és után. 

 

4. Biztosítsunk biztonságos tárolótartályokat a szeny-
nyezett anyagok és eszközök számára, mint pél-
dául a vérrel és testnedvekkel szennyezett tűk. A 
tárolóedények szivárgásmentesek legyenek, szín-
kóddal és címkével ellátva, feltüntetve a biológiai 
veszélyt. Ezeket az eszközöket használat után ha-
ladéktalanul ki kell dobni az éles tárgyak tárolására 
szolgáló megfelelő tartóba. 

 
5. Viseljünk kesztyűt, amikor a kéz feltehetőleg vér-

rel, testnedvekkel, vagy fertőző anyagokkal érint-
kezik. 

 
6. Viseljünk védőruházatot, maszkot és szemvédőt, 

ha veszélynek lehetünk kitéve. Ezt a fertőzött 
munkaterületekért és védőfelszerelésekért felelős 
munkahelyi vezetőknek kell ellenőrizniük 

 
7. Ügyeljünk a higiéniára azokon a munkahelyeken, 

ahol fennáll a veszélye a biológiai szerekkel törté-
nő érintkezésnek, például istállókban, laboratóriu-
mokban és egészségügyi létesítményekben, a be-
vezetett irányelvek szerint. 

 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Dobjunk ki minden fertőző hulladékot, beleértve a 

vérrel vagy testnedvekkel szennyezett anyagokat 
is a fertőző hulladék számára szolgáló tároló-
edénybe. 

 
— Minden személyi védőfelszerelést le kell vetni mie-

lőtt elhagyjuk az öltözőt vagy a munkaterületet. 
 
— Írásos takarítási és ártalmatlanítási ütemtervet kell 

kidolgozni, beleértve a takarítandó helyeket, a fel-
használásra kerülő tisztítószereket és fertőtlenítő 
szereket, valamint az utasításokat is. 

 
— Ha a munkahelyen új biológiai veszélyekkel kap-

csolatos expozíció lehetőségét állapították meg, 
minden érintett munkás számára továbbképzést 
kell tartani, hogy elsajátítsák az illetékes szakem-
berek által megállapított munkahelyi ellenőrzése-
ket. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A biológiai kockázatokkal járó munkahelyen a felső 
vezetés felel a biológiailag biztonságos eljárások meg-
határozásáért és alkalmazásáért, a védőfelszerelés 
használatáért és a továbbképzésért. 
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94.a ábra A tűszúrás okozta személyi sérülések megelőzése érdekében tegyük 
rendszeres gyakorlattá a felhasznált éles eszközök biztonságos tárolóedényben 
tartását a felhasználás közelében vagy kerekeskocsin. 
 
 

  
  
94.b ábra Biztosítsunk higiénikus kézmosási lehetősége-
ket a munkahelyen. A munkásoknak meg kell tanítani, 
hogy a jóváhagyott módszerek szerint mossanak kezet. 

94.c ábra A biológiai szerekkel való érintkezés kockáza-
tával járó munkahelyeken, például istállókban, be kell 
tartani a higiéniai szabályokat a kialakított útmutatók 
szerint. 
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95. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Biztosítsunk és tartsunk fenn megfelelő átöltözési, mo-
sakodási és egészségügyi létesítményeket a megfelelő 
higiénia és ápoltság biztosítása érdekében. 
 
MIÉRT? 
A jól karbantartott mosdók, WC-k és öltözők a munká-
sok legalapvetőbb szükségletei kielégítéséhez szüksé-
gesek. Ezek az alapvető létesítmények, amelyeket 
elegendő számban, tisztán és higiénikusan kell biztosí-
tani, a vállalat „arcát” jelentik. 

A megfelelő helyeken létesített mosdókkal meg-
előzhető, hogy a vegyi anyagok a bőrbe szívódjanak, 
vagy az étkezések során a szervezetbe kerüljenek. A 
szennyeződés és a lerakódás kellemetlen és betegsé-
get is okozhat.  

A jó mosdók és a tiszta WC-k szintén hozzájárul-
nak a jó munkahelyi légkör fenntartásához. 

A ruházat és a személyes tárgyak biztonságos tá-
rolására szolgáló létesítmények is nagymértékben hoz-
zájárulnak a személyi higiénia fenntartásához. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• fertőző betegség 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• lopás vagy vagyoni kár 
 
 
HOGYAN? 
1. Ellenőrizzük, hogy a mosdók, WC-k, szekrények 

vagy öltözőhelyiségek távol vannak-e a munka-
helytől, elegendő-e a számuk és megfelelően van-
nak-e karbantartva. 

 
2. Készítsünk terveket a meglévő létesítmények javí-

tására a számukat, a kényelmes elhelyezésüket és 
a kialakításukat tekintve. Ne feledjük, hogy sok 
észszerűsítés elvégezhető viszonylag alacsony 
költség mellett. 

 
3. Bár a helyi követelmények országonként eltérőek 

lehetnek, az általánosan alkalmazott minimális kö-
vetelmények a következők: 1 WC legfeljebb 5 férfi 
számára, és 2 WC 6-40 férfira; egy külön WC leg-
feljebb 5 nőre, és 2 WC 6-30 nőre; egy mosdó-
kagyló minden 15 munkásra. 

 
4. Öltözőszekrényekkel és zuhannyal is ellátott öltö-

zőket biztosítsunk, ha a munka melegben végzen-
dő és nagy piszokkal jár, egyenruhában vagy vé-
dőruhában kell végezni, vagy veszélyes anyagok 
kezelését is magában foglalja. 

 

5. Ha a munkahelyeket átrendezzük, vagy újonnan 
építjük, a terv tartalmazzon jó szociális létesítmé-
nyeket, ezen belül öltözőket is. Ez hosszú távon 
sokszor olcsóbbnak bizonyul. 

 
6. Tegyük meg a gyakorlati intézkedéseket mindezen 

létesítmények tisztán tartására és karbantartására. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Sok munkahelyen az a legnagyobb probléma a 

szociális létesítményekkel, hogy elhanyagolják 
őket. Fordítsunk rájuk több figyelmet. 

 
— A szociális létesítmények kialakítása jelentősen 

befolyásolhatja a takarításhoz szükséges költsé-
geket és erőfeszítéseket. Használjunk tartós anya-
gokból készült padlókat és anyagokat, amelyeket 
könnyű takarítani (például csempét). Különösen 
nagy gondot kell fordítani a megfelelő vízelveze-
tésre. 

 
— Az öltözőszekrényeket úgy kell elhelyezni, hogy a 

ruházatot és a személyes használati tárgyakat sé-
rülésektől és lopástól védve lehessen tárolni. Kü-
lön öltözőtérbe vagy öltöző helyiségbe kell a szek-
rényeket helyezni, a munkaállomásoktól lehetőleg 
minél távolabb.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az alapvető fontosságú létesítményeket, például a 
mosdókat, WC-ket és öltözőket sok munkahelyen elha-
nyagolják. Ügyeljünk arra, hogy ezek a létesítmények 
megfeleljenek a céljuknak, és tartsuk őket tisztán. Ezek 
jelentik a vállalat „arcát”. 
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95.a ábra Biztosítsunk külön férfi és női öltözőket öltözőszekrényekkel és ru-
haakasztókkal minden egyes munkás számára. 
 
 

 
 
95.b ábra A személyi higiénia nagyon fontos az egészségügyi kockázatok 
csökkentése szempontjából, különösen olyan vegyi anyagok használatakor, 
mint az epoxi, az izocianidok, az ólom és a rovarölő szerek. Ne hagyjuk, hogy a 
szennyezett ruházat tovább terjessze a veszélyes anyagokat otthon és a család 
körében. 
 
 

 

95.c ábra A jó mosdók és egyéb szociá-
lis létesítmények biztosítása és fenntar-
tása alapvetően fontos a jó munkahelyi 
higiénia és ápoltság szempontjából. 
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96. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Biztosítsunk ivási lehetőségeket és higiénikus étkezési 
helyeket a jó teljesítmény és közérzet érdekében. 
 
 
MIÉRT? 
A jó ivási lehetőségek és a higiénikus étkezési helyek 
sokat tehetnek a fáradtságérzet megelőzése és a mun-
kások egészségének megóvása érdekében.  

A munkások a mindennapi életük jelentős részét a 
munkahelyen töltik. Ugyanúgy, mint otthon, itt is isznak, 
étkeznek és pihennek. Ne feledjük, hogy az ivási lehe-
tőségek és az étkezési helyek a vállalat fontos részét 
képezik.  

Különösen meleg környezetben a munka jelentős 
vízveszteséggel jár. A tiszta ivóvíz biztosítása minden-
féle munkához alapvetően fontos. 

Az elkülönített terek biztosítása is fontos lehet, 
például szoptatásra, ahol szükséges.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• túlzott kimerültség 
• fertőző betegség 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
 
 
HOGYAN? 
1. Helyezzünk el víztartályokat minden egyes mun-

káscsoport közelébe, vagy biztosítsunk vízcsapo-
kat vagy ivókutakat könnyen hozzáférhető helye-
ken (de ne veszélyes gépek közelében, ne olyan 
helyen, ahol a vizet por vagy vegyi anyagok szeny-
nyezhetik, és ne a mosdókban vagy a WC-kben.). 

 
2. Biztosítsunk olyan étkezési helyet vagy helyiséget, 

ahol a munkások kényelmes és pihentető környe-
zetben étkezhetnek (és nem a saját munkaállomá-
sukon). 

 
3. Biztosítsunk olyan étkezési helyeket, amelyek 

távol vannak a munkahelyektől és az olyan zavaró 
tényezőktől, mint a zaj, a por, és a vegyi anyagok. 

 
4. Mindezen létesítményekben tartsuk fenn a higiéni-

kus állapotokat. Az étkezésre szolgáló helyen le-
gyen könnyen elérhető a tiszta víz kézmosásra és 
ivásra vagy más italok készítéséhez, és helyez-
zünk ki szemétkosarakat is. 

 

5. A szoptató nők számára biztosítsunk tiszta, nyu-
godt és elkülönített területet. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Azt is fontos biztosítani, hogy az ivóvíz hideg le-

gyen. Ha nem áll rendelkezésre vízhűtő eszköz, 
tegyük a vizet a leghidegebb helyre. 

 
— Az étkezésre szolgáló helyet vagy helyiséget cél-

szerű úgy kialakítani, hogy bővíthető legyen bizo-
nyos főzési lehetőségekkel, hogy később, amikor a 
források azt lehetővé teszik, kisebb büfét vagy ét-
kezdét lehessen ott kialakítani (például az ebédlő-
ben lehet egy kisebb terület, ahol a munkások ké-
szíthetnek italokat vagy megmelegíthetik az ételü-
ket). 

 
— Számos olcsó módja van az ivóvíz és az étkezési 

területek biztosításának. Keressük meg az adott 
munkahelynek megfelelő megoldásokat, és kérjük 
ki a munkások véleményét. 

 
— Az étkezési terület kialakításához szükséges tér 

sokszor kisebb, mint gondolnánk; 50 munkás szá-
mára elegendő 25 négyzetméter, ha felváltva ét-
keznek. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az adott munkahely lehetőségei szerint válasszuk ki az 
ivásra és étkezésre alkalmas helyet. Ez nagymértékben 
elősegíti a kimerültség csökkentését, valamint a terme-
lékenység fenntartását és az egészség megőrzését. A 
tiszta és higiénikus létesítményeket minden munkás 
méltányolja. 
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96.a ábra Hideg és tiszta víz biztosításának módjai 
 
 

 
 
96.b ábra Biztosítsunk higiénikus étkezési területeket, ahol frissítők is kaphatók. 
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97. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Biztosítsunk pihenési lehetőséget a kimerültség kiheve-
résére. 
 
 
MIÉRT? 
A munkások a mindennapi életük jelentős részét a 
munkahelyen töltik. Ugyanúgy, mint otthon, itt is szük-
ségük van pihenésre, lazításra és felfrissülésre, vala-
mint evésre és ivásra is, hogy kipihenjék magukat, és 
megőrizzék a jó egészségi állapotukat. A munkaterüle-
tektől elkülönített pihenősarkok és helyiségek tehát 
nagyon fontosak.  

A zajos, szennyezett vagy elszigetelt munkaállo-
más egy bizonyos időre történő elhagyása segíti a 
munkásokat a pihenésben és a kimerültségük kiheve-
résében, és abban, hogy felkészüljenek a további ter-
melő munkára. A pihenőlétesítményeket a munkaállo-
másoktól távol kell elhelyezni, hogy mentesek legyenek 
minden zavaró tényezőtől. 

A kényelmes bútorok, a frissítő italok és a pihente-
tő légkör egyaránt fontosak a dolgozók pihenőhelyisé-
geiben. A megfelelő szellőzés és a zöld növények szin-
tén fontosak. A WC-k és a mosdók is legyenek kényel-
mes közelségben. A pihenés kedvező hatásai még 
jobban érvényesülnek akkor, ha a létesítmények kiala-
kításában figyelembe veszik az azokat használó mun-
kások véleményét is.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• túlzott kimerültség 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• több baleset vagy betegség 
• stressz által okozott rendellenesség 
 
 
HOGYAN? 
1. Biztosítsunk a munkaterületektől elkülönített és 

minden zavaró tényezőtől (pl. zajtól, portól, vegyi 
anyagoktól) mentes pihenősarkokat vagy szobá-
kat. 

 
2. Biztosítsunk kényelmes bútorokat és felüdítő kör-

nyezetet, amelyben valóban lehet pihenni a munka 
szüneteiben. Legyen legalább egy asztal és né-
hány szék vagy kanapé, valamint tiszta ivóvíz és 
frissítő italok. 

 
3. Biztosítsunk higiénikus WC-ket és mosdókat a 

pihenőhelyiségek közelében. 
 
4. Helyezzünk el fákat és virágokat a pihenősarkokba 

vagy –helyiségekbe, és azok közelébe. A falon el-
helyezett képek vagy más dekorációk is kelleme-
sebbé teszik a környezetet.  

TOVÁBBI TIPPEK 
— Használjunk helyi és olcsó anyagokat a pihenőhe-

lyiségek kialakításához. Ha meghallgatjuk a pihe-
nőhelyiségeket használó munkások véleményét, 
valóban pihentető légkört tudunk kialakítani. 

 
— A gyárépület elé felszerelt egyszerű féltető már 

árnyékos pihenőterületet biztosíthat, különösen, ha 
vannak ott fák is, és kellemes a légjárás.  

 
— A pihenő létesítményekben legyen tiszta ivóvíz és 

frissítő italok. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A pihenésre adott szünetek nem csupán arra szolgál-
nak, hogy a munkások abbahagyják a munkát, hanem 
arra is, hogy kiheverjék a kimerültségüket, és felkészül-
nek a további termelő munkára. A munkaállomásoktól 
távol kialakított kényelmes pihenőhelyek nagymérték-
ben segítenek csökkenteni a fáradtságot. 
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97.a ábra A munkaterületektől elkülönített, kellemes, pihentető atmoszférájú pihenőterület. 
 
 

 
 
97.b ábra Pihenősarok kényelmes mosdó létesítményekkel és frissítőkkel. 
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98. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Az elsősegély felszerelés és az alapvető egészségügyi 
létesítmények legyenek könnyen elérhetők a munkahe-
lyen. 
 
MIÉRT? 
Gondoskodni kell arról, hogy a munkahelyen elsősegély 
felszerelés is rendelkezésre álljon arra az esetre, ha a 
munkások megsérülnek vagy rosszul lesznek. A mun-
kahelyi balesetek miatt előforduló személyi sérülések 
esetén szakszerű és gyors ellátás szükséges. Az első-
segélynyújtó eszközök és szolgálatok biztosítása nem 
csak törvényi előírás, hanem a jó munkafeltételek elen-
gedhetetlenül fontos része. 

A munkahelyen lennie kell szakképzett elsőse-
gélynyújtóknak, és fel kell készülni a sérült munkások 
szállítására. 

A munkahelyen létrehozott alapvető egészségügyi 
létesítmények segítséget nyújthatnak azon munkások 
késedelem nélküli ellátásában, akik váratlanul megbe-
tegednek, vagy általános betegségekben szenvednek. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos személyi sérülés 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• ellenőrizhetetlen vészhelyzet 
• késedelem az orvosi ellátásban 
 
 
HOGYAN? 
1. Biztosítsunk elsősegély dobozokat könnyen látható 

helyen a munkaterületek közelében. Ezeket egyér-
telműen jelöljük, és tegyük olyan helyre, ahol 
vészhelyzetben könnyen hozzáférhetők. 

 
2. Ügyeljünk arra, hogy az elsősegély dobozok tiszta 

és megfelelő eszközökkel legyenek feltöltve. A ki-
képzett elsősegélynyújtók nevét fel kell tüntetni a 
doboz mellett.  

 
3. A tipikus alapkészlet a következőket tartalmazhatja 

por- és vízálló dobozban: 
– egyenként csomagolt steril ragtapasz; 
– steril kötés, nyomókötés, kötszer (gézlapok) 

és fáslik/karfelkötő kendők (minden méretből 
elegendő mennyiség, valamint orvosi ragasz-
tók); 

– steril lapok égési sebek kezeléséhez; 
– vatta a sebtisztításhoz; 
– olló, csipesz (szilánkok kiszedéséhez) és biz-

tosítótűk; 
– szemfürdő és szemmosó üveg; 

 

– kész fertőtlenítő oldat és krém; 
– recept nélkül kapható egyszerű gyógyszerek, 

például aszpirin és savlekötő; 
– steril műanyag zacskók; 
– jég biztosításának lehetősége; 
– elsősegélynyújtó kézikönyv. 

 
4. Ki kell jelölni egy felelős személyt, aki rendszere-

sen ellenőrzi az elsősegély dobozok tartalmát, és 
pótolja az elhasznált eszközöket. 

 
5. Az alapvető egészségügyi szolgálatot szakképzett 

egészségügyi személyzetnek kell ellátnia. Ha a 
vállalat túl kicsi ilyen szolgálatok létesítéséhez, 
több vállalat együtt is létesíthet ilyet, illetve szerző-
déses alapon biztosíthatja a szolgáltatást. A közel-
ben lévő rendelőintézettel vagy kórházzal is cél-
szerű kapcsolatot tartani. 

 
6. Minden műszakból válasszuk ki azokat a munká-

sokat, akik szívesen részt vesznek elsősegélynyúj-
tó tanfolyamon. A tanfolyamokat és a későbbi to-
vábbképzéseket mindig szakképzett oktatók tart-
sák. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Oda kell figyelni arra, hogy az elsősegély doboz 

milyen gyógyszereket tartalmaz, mert előfordulhat, 
hogy azokat nem megfelelően használják fel, és 
ezért valaki megbetegszik. Általános elv, hogy 
vényre felírható gyógyszer nem lehet az elsőse-
gély dobozban. Ilyen gyógyszert csak szakképzett 
egészségügyi alkalmazott adhat az orvosi szobá-
ban. 

 
— Az elsősegély doboz mellett legyen egy napló-

könyv, amelybe be kell jegyezni annak az esetnek 
vagy balesetnek a részleteit, aminek következté-
ben használni kellett az elsősegély dobozt, és ke-
zelést kellett nyújtani. 

 
— A munkahelyi vészhelyzetekre kidolgozott terv azt 

is írja le, hogy hogyan jut be a mentő a munkahely-
re a súlyosan beteg vagy sérült munkás elszállítá-
sa céljából. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A jól felszerelt és karbantartott elsősegély dobozok 
nagy segítséget jelentenek vészhelyzetben a munkások 
ellátásában. Súlyosabb esetekben a közeli rendelőinté-
zetbe vagy kórházba való eljutás biztosítása is alapve-
tően fontos. 
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98.a ábra A munkahely falára helyezett és egyértelműen jelölt első-
segély doboz. 
 
 

 
 
98.b ábra Üzemorvosi rendelő, amelyben részmunkaidős orvos rendel.  
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99. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Biztosítsunk helyet a munkások megbeszélései és az 
oktatások számára. 
 
MIÉRT? 
Ha biztosítunk egy jó helyet a munkások számára, ahol 
találkozhatnak, és oktatásban részesülhetnek, akkor 
lehetőségük lesz véleményt cserélni egymással, ami 
fontos mind a vállalat sikere, mind a munkások bizton-
sága és egészsége szempontjából. 

Ha elkülönítünk egy ilyen helyet a megbeszélések 
és a tanfolyamok számára, azzal elősegítjük, hogy a 
dolgozók ne csak a munkájukra gondoljanak, hanem a 
tanulással és a problémamegoldással is foglalkozza-
nak. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• megértés hiánya 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Válasszunk olyan helyet, ami elősegíti a megbe-

szélés vagy az oktatás sikerét. Ez a terület legyen 
mentes a figyelemelvonó tényezőktől, és alacsony 
legyen a zajszintje, hogy mindent jól lehessen hal-
lani. 

 
2. Ügyeljünk arra, hogy legyen elegendő bútor és tér, 

hogy az emberek kényelmesen elférjenek. 
 
3. Biztosítsunk jó szellőzést és világítást. 
 
4. Ezen a helyen mindig a megbeszélések és a tanfo-

lyamok élvezzenek elsőbbséget. Ha ezeket egy 
másik rendezvény miatt át lehet helyezni, akkor 
már nem is tűnnek olyan fontosnak. 

 
5. Biztosítsunk olvasni valót (többek között munkavé-

delmi anyagokat), és multimédia felszerelést és 
forrásokat is. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Olyan tárgyalóhelyiséget válasszunk, ahova szíve-

sen jönnek az emberek. A kellemes hely arra ösz-
tönzi őket, hogy eljöjjenek és részt vegyenek a 
rendezvényeken. 

 

— Ha az embereknek kellemes élményeik fűződnek a 
helyiséghez, máskor is szívesen visszatérnek. 

 
— Az egymáshoz közeli vállalatok közösen is kiala-

kíthatnak egy jó találkozási helyet a munkásaik 
számára. 

 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ha a munkások elég fontosnak tartják a megbeszélést 
vagy a tanfolyamot ahhoz, hogy időt szakítsanak rá a 
munkájukból, akkor azt olyan helyen kell tartani, ahol az 
emberek úgy érzik, hogy érdemes volt odamenniük. 
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99.a ábra A megbeszélésekhez és az oktatásokhoz biztosítsunk elegendő helyet és bútoro-
kat, hogy a munkások kényelmesen érezzék magukat. 
 
 

 
 
99.b ábra Biztosítsunk olyan helyiségeket a munkások számára, ahol szabadon összejöhetnek, kényelmesen érezhetik 
magukat és pihenhetnek. 
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100. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Egyértelműen jelöljük meg azokat a területeket, ahol 
személyes védőfelszerelést kell alkalmazni. 
 
MIÉRT? 
Jelöljük meg a személyes védőfelszerelés használatát 
igénylő területeket, mert ez segít abban, hogy a felsze-
relés használata szokássá váljon. A területek megjelö-
lése minden kétséget kizár a munkások fejében abban 
a tekintetben, hogy szükség van-e személyi védőfelsze-
relésre. 

Ha egyértelműen megjelöljük azokat a területeket, 
ahol személyes védőfelszerelést kell használni, azzal 
még nagyobb nyomatékot adunk az ilyen felszerelések 
fontosságának. Ez megkönnyíti a művezetők és a mun-
kások számára, hogy egyértelműen betartsák a védő-
felszerelések használatára vonatkozó szabályokat. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• súlyos fizikai hatások 
• több baleset 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Határozzuk meg azokat a területeket, ahol szemé-

lyes védőfelszereléssel kell védekezni bizonyos 
veszélyek ellen. 

 
2. Szerezzünk be olyan jellegű személyes védőfel-

szerelést, amely az adott munkahelyi veszély elleni 
védelemre szolgál, és ez minden munkás számára 
álljon rendelkezésre, amikor szüksége van rá. 

 
3. Minden ilyen munkaterületen tegyünk ki jelzéseket 

és képeket, amelyek bemutatják az adott területen 
szükséges személyes védőfelszerelés típusát. 

 
4. Felügyeljük és ellenőrizzük a személyes védőfel-

szerelés megfelelő használatát minden kijelölt te-
rületen. Szervezzük meg, hogy e területeket rend-
szeresen ellenőrizze a biztonsági felügyelő cso-
port. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A személyes védőfelszerelések gyártóitól lehet 

legjobban beszerezni a jelzéseket. 
 

— Ha egy bizonyos berendezés személyes védőfel-
szerelés használatát igényli, próbáljuk meg kitenni 
az erre vonatkozó jelzést a berendezésre (például 
„SZEMVÉDŐ SZÜKSÉGES” a köszörűgépen). 

 
— Ügyeljünk arra, hogy minden egyes munkaterüle-

ten rendelkezésre álljon az ott szükséges szemé-
lyes védőfelszerelés. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A személyes védőfelszerelés használatát igénylő, egy-
értelműen jelölt területek segítik a munkásokat abban, 
hogy ne feledkezzenek meg a védőfelszerelésük hasz-
nálatáról. 
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100. ábra Egyértelműen jelölt területek, ahol kötelező az adott személyes védőfelszerelés használata. 
 

VÉSZKIJÁRAT 

Tűzoltó- 
készülék 

VESZÉLY! 

VISELJE A  

LÉGZŐKÉSZÜ-

LÉKÉT! 
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101. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Adjunk olyan személyes védőfelszerelést, amely meg-
felelő védelmet nyújt. 
 
MIÉRT? 
Bár mindent meg kell tenni a munkahelyi veszélyek 
kiküszöbölésére a gépek és a munkamódszerek módo-
sításával, gyakran előállnak olyan helyzetek, amikor 
elengedhetetlen a személyes védőfelszerelések hasz-
nálata. A ki nem küszöbölhető veszélyek esetén megfe-
lelő személyes védőfelszerelést kell választani és 
használni.  

A test bizonyos részeit védő személyes védőfel-
szereléseknek (például kézvédő vagy légzőmaszk) 
különféle típusai vannak. A személyes védőfelszerelé-
sek minden egyes típusa csak meghatározott veszély 
elleni védelemre szolgál. 

Elengedhetetlen, hogy a személyes védőfelszere-
lések megfeleljenek az adott munkahelyen előforduló 
veszélyek fajtáinak. 

A nem megfelelő fajtájú védőfelszerelés használa-
ta hamis biztonságérzetet kelt a munkásban. Ez na-
gyon veszélyes. Az is nagyon fontos, hogy olyan felsze-
relést válasszunk, amely nem csak a legjobb védelmet 
nyújtja, hanem kényelmes is, mozgási lehetőséget is 
biztosít a munkásnak és könnyű karbantartani. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• súlyos fizikai hatások 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Határozzuk meg minden munkaterületen a veszély 

típusát. 
 
2. Konzultáljunk a személyes védőfelszerelések gyár-

tóival annak érdekében, hogy megfelelő fajtájú vé-
dőfelszerelést adjuk minden egyes munkaterüle-
ten, a veszély jellegének megfelelően. Jelöljünk ki 
egy személyt vagy csoportot a személyes védőfel-
szerelések kiválasztására, és gondoskodjunk meg-
felelő oktatásról. 

 
3. A megfelelő fajtájú védőfelszerelésből biztosítsunk 

elegendő mennyiséget minden egyes munkaterület 
számára, ahol erre szükség van. 

 

4. Rendszeresen ellenőrizzük a megfelelő fajtájú 
személyes védőfelszerelések helyes használatát. 

 
5. A felszereléseket megfelelően tartsuk karban, és 

cseréljük le, amikor szükséges. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Amikor a személyes védőfelszerelést vegyi veszé-

lyek elleni védelemre használjuk, elengedhetetlen 
a vegyi anyagok meghatározása.  

 
— Bár a „kesztyű” általános kifejezést alkalmazzuk a 

kéz védelmére szolgáló felszerelés minden típusá-
ra, ez nem jelenti azt, hogy bármilyen kesztyű vé-
delmet nyújt bármilyen vegyi anyaggal szemben. A 
nátrium hidroxid (maró anyag) ellen a kéz védel-
mére szolgáló kesztyű például lehet, hogy nem 
megfelelő más oldószerek elleni védelemre. 

 
— Nincsenek olyan légzőkészülékek, amelyek min-

den vegyi anyagtól megvédik a munkásokat. A le-
vegőből a hidrogénszulfid eltávolítására tervezett 
légtisztító készülék például semmit sem ér szén-
monoxiddal szemben. A szénmonoxiddal dolgozó 
munkást, ha ilyen típusú légzőkészüléket használ, 
hamis biztonságérzete miatt veszély fenyegeti. 

 
— Olyan helyzetben, amikor korlátozott lehet az oxi-

gén (zárt térben), a szűrő típusú légzőkészülék 
használata veszélyes. A munkásnak levegőt ada-
goló készülék a munkás védőfelszerelésének el-
engedhetetlen része. 

 
— Melegüzemi környezetben való munkavégzés so-

rán a munkás megizzadhat a védőfelszerelés vise-
lése közben, s ez kényelmetlenséget okoz. A vé-
dőfelszerelés megfelelő kiválasztásával enyhíthető 
ez a probléma.  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Kerüljük a nem megfelelő személyes védőfelszerelés 
használatát, mert ez hamis biztonságérzetet kelt. Kon-
zultáljunk a gyártóval a személyes védőfelszerelés 
kiválasztásáról és használatáról. 
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101.a ábra Ügyeljünk 
arra, hogy a kiválasz-
tott személyes védő-

felszerelés a megfele-
lő védelmet nyújtsa. 

 
 

 
 

 
  
 101.b ábra (I) és (II) Rendkívül fontos, hogy a személyes védőfelszerelés minden munkaterüle-

ten megfeleljen az előforduló veszély konkrét típusának. Rendszeresen ellenőrizzük a megfe-
lelő használatát. 
 

 
 
 

  
  
101.c ábra Rendkívül fontos, hogy a személyes védőfelszerelés 
megfeleljen minden egyes munkásnak. Ügyeljünk arra, hogy a 
megfelelő felszerelést biztosítsuk, és azt használják is. 
 

101.d ábra Fordítsunk kiemelt figyelmet a mun-
kások komfortérzetére és a könnyű karbantar-
tásra a személyes védőfelszerelések kiválasztá-
sakor, ha többféle típusból lehet választani. 
 

 
 

(I) 

(II) 
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102. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Gondoskodjunk a személyes védőfelszerelések rend-
szeres használatáról a megfelelő utasítások kiadásával, 
próbákkal és oktatással. 
 
 
MIÉRT? 
Ha a személyes védőfelszerelés használata elengedhe-
tetlen, a rendszeres használata létfontosságú. 

Még a legjobb személyes védőfelszerelés sem vé-
di meg a munkásokat, ha nem megfelelően viselik. 

Csak a személyes védőfelszerelés rendszeres 
használata tudja hosszú távon hatékonyan csökkenteni 
a veszélyes körülmények hatásait, és megvédeni a 
munkásokat.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• súlyos fizikai hatások 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. A védőfelszerelés használatára való betanítás 

során mind szóban, mind írásban a következőkről 
kell tájékoztatni minden munkást, akinek szüksége 
van személyes védőfelszerelésre: 
– miért kell használni a személyes védőfelsze-

relést; 
– mikor és hol kell használni a személyes védő-

felszerelést; 
– hogyan kell használni; és  
– hogyan kell ápolni a felszerelést.  

 
2. Tanítsuk be megfelelően a munkásokat a védőfel-

szerelésük helyes használatára és karbantartás-
ára. 

 
3. Ösztönözzük a munkásokat, hogy egy bizonyos 

idieg próbaképpen használják a védőfelszerelést. 
Tartsuk szem előtt, hogy a felhasználónak időre 
van szüksége ahhoz, hogy hozzászokjon a felsze-
reléshez, ezért legalább néhány hétig próbakép-
pen használják azt megfelelő ellenőrzés mellett. 

 
4. Rendszeresen ellenőrizzük és vizsgáljuk meg a 

munkahelyen a védőfelszerelések használatát és 
karbantartását. 

 
5. Biztosítsunk pótalkatrészeket és karbantartási 

eszközöket a munkahelyen a felszerelés elkopott 
részeinek gyors cseréjéhez. 

 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A személyes védőfelszerelés rendszeres haszná-

lata csak akkor biztosított, ha mindig ragaszkodunk 
hozzá, és rendszeresen ellenőrizzük. 

 
— A védőfelszerelés alkalmazása többletmunkát 

igényel. A megfelelő használathoz mindig szükség 
van ösztönzésre és gyakorlásra. 

 
— A légzőkészülékek vonatkozásában tájékoztatni 

kell a munkásokat arról, hogy milyen típusú készü-
léket és milyen típusú szűrőket kell használniuk a 
megfelelő védelem érdekében. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A munkahelyen a személyes védőfelszerelés rendsze-
res használata pénzt takarít meg, és csökkenti az em-
berek szenvedéseit. 
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102.a ábra (I) és (II) A szűrővel ellátott félmaszk három 
típusa. 
Baloldalon fent: Védelem a levegőben szálló részecskék-
től, például kőportól. 
Baloldalon lent: Védelem a gázoktól és gőzöktől, például 
oldószer tartalmú festékek használatakor. Ez a szűrő aktív 
szént tartalmaz. 
Fent: Mind porszűrőt, mind gázszűrőt tartalmazó kombi-
nált szűrő. Az ilyen maszkok jó példák a legegyszerűbb, 
mégis hatékony légzőmaszkokra. Cseréljük ki a szűrőt, ha 
nehezebbé válik a légzés, vagy ha már szaga kezd lenni. 
Gyakran cseréljük a szűrőt. 
 

 
 
 
 

 
 
102.b ábra Minden munkást, akinek szüksége lehet légzőkészülékre, meg kell tanítani az ilyen védőeszközök használa-
tára, ápolására és karbantartására. 
 

1. ELŐSZŰRŐ 
2. PORSZŰRŐ KOMBINÁLT SZŰRŐ 

GÁZSZŰRŐ 

(I) (II) 
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103. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Gondoskodjunk arról, hogy mindenki alkalmazza a 
személyes védőfelszerelést, amikor az szükséges. 
 
 
MIÉRT? 
A legjobb személyes védőfelszerelés is csak akkor védi 
meg a munkásokat a munkahelyi veszélyektől, ha meg-
felelően viselik.  

A munkahelyi veszélyek nem okoznak minden nap 
halálos kimenetelű balesetet, személyi sérülést vagy 
betegséget. Ez hamis illúziókba ringatja a munkásokat 
azzal kapcsolatban, hogy nincs is szükség személyes 
védőfelszerelésre. Ezért elengedhetetlen a speciális 
kiképzés. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• súlyos fizikai hatások 
 
 
HOGYAN? 
1. Ismertessük a munkásokkal, hogy milyen veszé-

lyek állnak fenn a munkahelyi környezetükben, és 
ezek ellen milyen védelem szükséges. 

 
2. Magyarázzuk el a munkásoknak, hogy a szemé-

lyes védőfelszerelés hogyan védi őket e veszé-
lyektől, és hogyan nem védi meg őket, ha nem 
megfelelően használják azokat. 

 
3. Emlékeztessük a munkásokat arra, milyen veszé-

lyeket vállalnak, ha nem használják a személyes 
védőfelszerelésüket. 

 
4. Ösztönözzük őket a személyes védőfelszerelés 

megfelelő használatára, és szükség esetén tegyük 
meg a fegyelmi intézkedéseket azon munkásokkal 
szemben, akik nem használják azokat. 

 
5. Hozzunk létre biztonsági felügyelő csapatot, ame-

lyik rendszeresen bejárja a különböző munkaterü-
leteket, és megállapítja a nem biztonságos feltéte-
leket, beleértve az olyan helyzeteket is, amikor 
személyes védőfelszerelésre van szükség, de nem 
használják. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Mind a vezetőknek, mind a munkásoknak meg kell 

határozniuk a munkahelyi veszélyeket és azokat a 
helyzeteket, amikor személyi védőfelszerelések 
szükségesek. 

— Ha rá akarjuk beszélni a munkásokat, hogy hasz-
nálják a személyi védőfelszerelésüket, akkor min-
denképpen a megfelelő típusú felszerelést kell be-
szereznünk számukra. 

 
— A biztonsági felügyelő csoportban legyenek mun-

kások és a vezetőség képviselői is.  
 
— A biztonsági felügyelő csoport azonnal tegye meg 

a korrekciós intézkedéseket, és írásban rögzítse a 
nem biztonságos helyzeteket. 

 
— Tudnunk kell azt is, hogy a munkásokban hamis 

biztonságérzet is kialakulhat. Figyeljünk arra, hogy 
ne alakítsanak ki veszélyes munkahelyi szokáso-
kat azért, mert túlzott mértékben a védőfelszerelé-
sükre bízzák magukat. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Győzzük meg az embereket, hogy mindig, amikor 
szükséges, használják a személyes védőfelszerelésü-
ket a megfelelő módon. Ez állandó odafigyelést igényel. 
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103.a ábra Ösztönözzük a munkásokat a személyes védő-
felszerelés megfelelő használatára. Ez összhangban áll 
azzal a vállalati törekvéssel, hogy általában véve javítani 
kell a munkahelyi feltételeket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
103.b ábra Mind a vezetők vagy művezetők, mind a mun-
kások határozzák meg a munkahelyi veszélyeket és az 
olyan helyzeteket, amikor személyes védőfelszerelésekre 
van szükség.  
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104. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Gondoskodjunk arról hogy a személyes védőfelszerelés 
elfogadható legyen a munkások számára, és legyen 
tiszta és megfelelően karbantartott.  
 
 
MIÉRT? 
Ha a személyes védőfelszerelések elfogadhatók a 
munkások számára, akkor biztosított a rendszeres 
használatuk, és a minimálisra csökkentik a balesetek 
és a sérülések kockázatát. 

A védőfelszerelés akkor őrzi meg a hatékonyságát, 
ha rendszeresen tisztán tartják és karbantartják. 

Az elfogadható személyes védőfelszereléssel 
szemben vannak bizonyos követelmények. Figyeljünk 
arra, hogy a beszerzett eszközök megfelelően kerülje-
nek felhasználásra.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• súlyos fizikai hatások 
• halláskárosodás 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Nem elég egyszerűen csak a megfelelő fajta sze-

mélyes védőfelszerelést biztosítani, hanem az is 
fontos, hogy a típusa és a mérete minden egyes 
munkásnak megfelelő légyen. A túl szoros vagy túl 
laza felszerelés nem véd hatékonyan, kényelmet-
lenséget okoz, és elveszi a használójának kedvét 
a rendszeres használattól. 

 
2. Adjunk a személyes védőfelszerelés használóinak 

kellő tájékoztatást a munkahelyi kockázati ténye-
zőkről, és a felszerelés védelmi képességéről. 

 
3. Ügyeljünk rá, hogy mindenki (művezetők, munká-

sok, a telephelyre látogatók stb.) használják a vé-
dőfelszerelést, ha szükséges. 

 
4. Mindig válasszunk kényelmes személyes védőfel-

szerelést, például könnyű súlyú felszerelést megfe-
lelő szellőzéssel és maximális védelemmel. 

 
5. Jelöljük ki a védőfelszerelés karbantartásáért fele-

lős személyt. 
 

6. Határozzuk meg, hogy a védőfelszerelések egyes 
fajtáit hogyan kell tárolni, tisztítani és karbantarta-
ni. Ezt tudassuk a munkásokkal is. 

 
7. Ügyeljünk arra, hogy álljanak rendelkezésre pótal-

katrészek a védőfelszereléshez a hatékony kar-
bantartás biztosítása érdekében. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A személyes védőfelszerelés rendszeres haszná-

lata előtt a hozzászokást segítő gyakorlat segít 
meggyőzni a munkásokat arról, hogy a felszerelés 
szükséges és elfogadható. 

 
— Vegyük figyelembe a munkások preferenciáit a 

védőfelszerelés színét, alakját, anyagát és forma-
tervét tekintve. 

 
— Ha a légzőkészülék elkopott, adjunk tartalék szű-

rőket, és mutassuk meg a munkásoknak, hogyan 
kell kicserélni. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A munkások a számukra elfogadható személyes védő-
felszerelést szívesebben és rendszeresebben használ-
ják. Vizsgáljunk meg minden olyan esetet, amikor nem 
használják a személyes védőfelszerelést, és alakítsunk 
ki egy eljárást a munkásoknak a felszerelés használata 
közben felmerülő problémái kezelésére. 
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104.a ábra Mindig válasszunk kényelmes és méretben 
megfelelő személyes védőfelszerelést. 
 

 
 
104.b ábra A személyes védőfelszerelések gyorsan fej-
lődnek. Mindig válasszunk olyan felszerelést, ami hatá-
sos és kényelmes, például könnyű súlyú felszerelést 
megfelelő szellőzéssel és maximális védelemmel. 
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105. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Biztosítsunk megfelelő tároló helyet a személyes védő-
felszerelések számára. 
 
 
MIÉRT? 
A személyes védőfelszerelések használatát biztosító 
fenntartható programok megfelelő kezelése döntő fon-
tosságú. Ennek magában kell foglalnia a jó tárolási 
irányelveket is. 

A személyes védőfelszerelés megfelelő használa-
tát és karbantartását elősegíti, ha minden eszköznek 
megvan a saját helye. A munkások felelősséget érez-
nek a védőfelszerelés megfelelő használatáért, ha 
használat után a megfelelő helyen tárolják őket. 

A tiszta és megfelelően karbantartott személyes 
védőfelszerelés arra ösztönzi a munkásokat, hogy 
rendszeresen használják. A felszerelés tisztítását be 
kell építeni a karbantartási programba.  

Nem elegendő, ha egyszerűen utasítjuk a munká-
sokat, hogy tartsák tisztán és tartsák karban a védőfel-
szerelésüket. Biztosítsunk jó és jól tervezett támoga-
tást, hogy a munkások könnyen együttműködhessenek 
a felszerelésük karbantartása során. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• veszélyes vegyszerek káros hatásai 
• súlyos fizikai hatások 
• a felszerelés megrongálódása 
 
 
HOGYAN? 
1. Ellenőrizzük a szükséges személyes védőfelszere-

lések számát, méretét és mennyiségét, és alakít-
suk ki az egyes eszközök tárolási módját és helyét. 

 
2. Vezessünk nyilvántartást a védőfelszerelésekről és 

a pótalkatrészekről. 
 
3. A felhasználókkal konzultálva jelöljük ki mindegyik 

védőfelszerelés megfelelő tárolási helyét. Ügyel-
jünk arra, hogy a felszerelésekhez és a készletek-
hez könnyű legyen a hozzáférés. 

 
4. Készítsünk konkrét tervet a személyes védőfelsze-

relés használata és karbantartása rendszeres el-
lenőrzésére. Ezt megkönnyíti az a tény, hogy 
mindegyik eszköznek saját helye van. 

 

5. A személyes védőfelszerelések tárolóhelyét mindig 
tartsuk rendben. 

 
6. Teljes körűen vonjuk be a felhasználókat a fenti 

(1)-(4) pont szerinti valamennyi eljárásba. 
 
7. A jó tárolási eljárások a személyes védőfelszere-

lésre vonatkozó képzési program fontos részét ké-
pezzék. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A személyes védőfelszerelések tárolási helyét úgy 

tudjuk a legjobban kijelölni, ha először kidolgozunk 
egy programot az ilyen felszerelés kiválasztására, 
használatára, karbantartására, javítására és felül-
vizsgálatára. 

 
— Mivel a tárolóhelyek állandók, könnyű kiadni a 

megfelelő utasításokat a személyes védőfelszere-
lés használatára és karbantartására, valamint tájé-
koztatni a munkásokat (például kifüggesztett érte-
sítésekkel) azon területekről és eljárásokról, ahol 
ilyen felszerelések szükségesek. 

 
— Fontos, hogy mindegyik munkás a saját méretének 

megfelelő védőfelszerelést használja. Ügyeljünk 
arra, hogy ez a konkrét méret rendelkezésre álljon 
csere vagy javítás szükségessége esetén is. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A vállalatnak a személyes védőfelszerelések hatékony 
használatára vonatkozó programjában fontos szerepet 
játszik a saját hely biztosítása az egyes eszközök szá-
mára. Ez a vezetés és az érintett munkások elkötele-
zettségét mutatja. 
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105.a ábra A személyes védőfelszerelés karbantartását jól meg kell 
tervezni, beleértve a tárolást, a rendszeres karbantartást és a beta-
nítást is. 

 
 

 
 

 
 
105.b ábra Ügyeljünk arra, hogy a személyes védőfelszerelésekhez és azok készleteihez való hozzáférés könnyű le-
gyen a munkások számára, a tárolóhelyeket pedig tartsuk rendben. Használjunk ajtóval nyitható polcos szekrényeket 
ahol lehet, és más módot a személyes védőfelszerelés rendezetten és tisztán tartása céljából. 

KÖTÉNY OVERÁL SISAK 

SZEMÜVEG 

KESZTYŰ 

FÜLVÉDŐ 

CIPŐ 
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106. ELLENŐRZŐ PONT 
 
A napi problémákat a munkások adott csoportjainak 
bevonásával oldjuk meg. 
 
 
MIÉRT? 
A napi tapasztalataikból a munkások ismerik a munka-
helyi problémák eredetét, és gyakran hasznos ötletek-
kel szolgálhatnak a megoldást illetően is. 

A legtöbb munkahelyi probléma megoldható vi-
szonylag egyszerű és olcsó megoldásokkal. Ezeket a 
praktikus megoldásokat leginkább csoportos megbe-
széléseken lehet megtalálni. 

A problémák megoldása gyakran újabb változtatá-
sokat jelent a munkamódszerekben és a feladatok kije-
lölésében. Ha bevonjuk a munkásokat a változtatások 
tervezésébe, könnyebben el is fogadják azokat. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• megértés hiánya 
• elfogadás hiánya 
• több baleset vagy betegség 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Konzultáljunk a munkásokkal a termelési problé-

mákról és a biztonsággal kapcsolatos egyéb kér-
désekről. Szervezzünk csoportos megbeszélést ar-
ról, hogy miért merültek fel ezek a problémák, és 
hogyan lehetne megoldani őket. 

 
2. Ha lehetséges, konzultáljunk a munkásokkal az 

alábbi kérdésekről: 
 

– milyen gyorsan végzik a munkát (sebesség, 
ciklus időtartama); 

– milyen sorrendben végzik a munkát (időzítés, 
sorrendek); 

– hol végzik a munkát; 
– ki végzi a munkát. 

 
3. Alakítsunk egy kis csoportot (vagy többet, a prob-

léma méretétől függően), és kérjük meg a tagokat, 
hogy javasoljanak megvalósítható megoldásokat 
az egyes problémákra. 

 

4. Ha szakmai tanács is szükséges a megoldáshoz, 
segítsük a csoportos megbeszélést a gyakorlati 
ésszerűsítésekkel kapcsolatos információkkal vagy 
szakértői tanácsokkal. 

 
5. Minden érintett vezetővel és munkással ismertes-

sük meg a lehetőségeket, és kérjük ki a vélemé-
nyüket. A visszajelzések alapján válasszuk a leg-
praktikusabb és leghatékonyabb megoldást. 

 
6. Minden munkással ismertessük meg a benyújtott 

javaslatokat és a kiválasztott ésszerűsítések meg-
valósításának eredményét. Ez elősegíti a részvéte-
len alapuló problémamegoldás további alkalmazá-
sát. 

 
7. Vezessünk nyilvántartást a kidolgozott tervekről, 

hogy utólag értékelni tudjuk majd őket. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ha a munkahelyünkön akadályt jelentő művelet 

vagy problémás terület található, az valószínűleg 
több tényező együttes eredménye. Ilyenkor több 
intézkedést kell egyszerre végrehajtani. A munká-
sokból alakított csoportoknak olyan praktikus meg-
oldás csomagokat kell kidolgozniuk, amelyek kitér-
nek minden fontos kérdésre, és nem csak egysíkú 
megoldásokat tartalmaznak, amelyekből fontos 
szempontok kimaradnak. 

 
— A munkásoknak tudniuk kell, hogy minden problé-

mát jelenteniük kell, és részt kell venniük azok 
megoldásában. 

 
— Kérjük olyan személy tanácsát, aki tapasztalatok-

kal rendelkezik hasonló problémák megoldásában. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Magyarázzuk el érthetően az akadályt jelentő helyzete-
ket és egyéb problémákat a munkásoknak, és adjunk 
nekik lehetőséget arra, hogy javaslatokat tegyenek. 
Ennek az a legjobb módja, ha bevonjuk a munkásokat 
a problémák megoldásáról szóló csoportos megbeszé-
lésekbe. 
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106.a ábra Adjunk lehetőséget a munkásoknak arra, hogy megbeszéljék az egyes munkaterületek ésszerűsítésére vo-
natkozó ötleteiket.  
 
 

 
 
106b ábra Vitassuk meg kis csoportban (vagy csoportokban, a kérdéses probléma méretétől függően) a probléma 
megoldásának lehetséges módjait. 
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107. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Kérjük ki a munkások véleményét a munkaidő-beosztás 
ésszerűsítéséről. 
 
 
 
MIÉRT? 
A munkaidő-beosztás még azonos hosszúságú munka-
idő alatt is változhat. Számos tényező lehet eltérő: kez-
dési és befejezési időpontok; pihenésre adott szünetek; 
napi eltérések a műszakok hosszában; rugalmas mun-
kaidő stb. Elég gyakran előfordul, hogy jobb megoldá-
sokat kell keresni. 

A munkaidő-beosztás változtatása esetén úgy ér-
hetjük el a legjobb eredményt, ha konzultálunk a mun-
kásokkal. 

Az új munkaidő-beosztás ugyanis minden munkást 
érint. Nem biztos azonban, hogy minden munkásnak 
azonos a véleménye. Az ilyen problémák leküzdése 
érdekében elengedhetetlen, hogy minden érintettet 
bevonjunk már a tervezési fázistól kezdve. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• túlzott kimerültség 
• stressz által okozott rendellenesség 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Csoportos megbeszéléseken határozzuk meg az 

új munkaidő-beosztásra vonatkozó lehetőségeket 
az érintett munkások vagy képviselőik bevonásá-
val. 

 
2. Ennek során vegyük figyelembe, hogy a munka-

idő-beosztáson sokféle módon változtathatunk. A 
leggyakoribb példák az alábbiak: 

 
– kezdési/befejezési idő változtatása; 
– lépcsőzetes munkakezdés; 
– szünetek beiktatása; 
– átlagos munkaidő alkalmazása; 
– szabadságok kijelölése; 
– rugalmas munkaidő; 
– többműszakos beosztás; 
– változó műszakhosszúságok; 
– részmunkaidő; 
– állásmegosztás. 

 

3. Hasonlítsuk össze a lehetőségeket abból a szem-
pontból, hogy mely esetekben tudunk eleget tenni 
mind az üzleti követelményeknek, mind a munká-
sok kívánságainak. Ezt követően állapodjunk meg 
a konkrét tervekben. 

 
4. Kérjünk visszajelzést a munkásoktól, mielőtt pró-

baüzemet tartunk vagy bevezetjük az új rendszert. 
Soha ne kapkodjunk. A megvalósítás előtt mindig 
elengedhetetlen a tárgyalás, és általában további 
kiigazítások is szükségesek. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Mind az üzleti követelményeket (működési idő, 

munkaerő szintek és termelési tervek), mind a 
munkások preferenciáit (munkaidő módosítása, 
szabadságok, hétvégék, családi kötelezettségek) 
megfelelően figyelembe kell venni. Ez csoport-
munkában történő gondos tervezést igényel. 

 
— Többnyire érdemes létrehozni egy tervező csopor-

tot, amely magában foglalja a munkások képvise-
lőit és a vezetőket is. Ez a csoport kísérletet tehet 
a gyakorlati lehetőségek meghatározására. A cso-
port által előterjesztett tervek alapként használha-
tók a további munkahelyi konzultációkhoz. 

 
— A munkaidő-beosztás általában olyan kérdéseket 

érint, amelyeket közösen egyeztetni kell. A tervező 
csoport által javasolt lehetőségeket fel lehet hasz-
nálni az egyeztetési fázis során. 

 
— A hasonló vállalatoknál alkalmazott munkaidő-

beosztás használható modellként szolgálhat. 
 
— Az új munkaidő-beosztás alkalmazását általában 

próbaüzemben tanácsos elkezdeni. Ezt követően a 
vezetőség és a munkások képviselőinek közösen 
értékelniük kell az új rendszert. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A munkaidő-beosztás kihat a mindennapi életre. Ha 
konzultálunk az érintett munkásokkal, jobb eredménye-
ket kapunk, és ők is elégedettebbek lesznek. 
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107. ábra Ösztönözzük a csoportos megbeszélést, és kérjünk visszacsatolást a munkásoktól az új munkaidő-beosztás 
bevezetése előtt. 
 

EGY MUNKÁS VAGY CSAPAT ÜTEMTERVE ÖSSZEVONT ÜTEMTERV 

 1. HÉT 1. HÉT 1. HÉT  1. HÉT 1. HÉT 1. HÉT 

 H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V  H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 

DÉLELŐTTI  
MŰSZAK 

ÉJSZAKAI 
MŰSZAK 

DÉLUTÁNI 
MŰSZAK 

ÉJSZAKAI  
MŰSZAK 

DÉLUTÁNI  
MŰSZAK 

DÉLELŐTTI  
MŰSZAK 
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108. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Vonjuk be a munkásokat a saját munkaállomásuk átter-
vezésébe. 
 
 
MIÉRT? 
Senki nem ismer egy adott munkát jobban, mint az, aki 
naponta végzi azt. Ő tudja legjobban megmondani, 
hogyan lehetne javítani a berendezéseken és a terme-
lékenységen. 

A munkaállomások ésszerűsítésében mindenki a 
saját ötleteit hajtaná végre a legszívesebben. Ha be-
vonjuk a munkásokat az ésszerűsítések tervezésébe, 
akkor számíthatunk a teljes együttműködésükre a vég-
rehajtott módosítások használatában is. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• megértés hiánya 
• elfogadás hiánya 
• több baleset vagy betegség 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Kérdezzük meg a munkásokat, hogy milyen prob-

lémákat okoz a munkaállomásuk. Ezután kérjük ki 
a véleményüket arról, hogy hogyan lehetne leküz-
deni ezeket a problémákat. 

 
2. A megvalósítható ésszerűsítések kidolgozásához 

használjuk fel útmutatónak a helyben található jó 
példákat. 

 
3. Azonnal vitassuk meg a munkások javaslatait. 

Igyekezzünk olyan megoldásokat találni, amelye-
ket azonnal vagy rövid időn belül meg lehet valósí-
tani. Amennyiben felmerülnek olyan javaslatok, 
amelyeket nem lehet elfogadni műszaki, pénzügyi 
vagy egyéb okok miatt, magyarázzuk el ezeket az 
okokat, fogalmazzuk meg újra a problémát, majd 
kérjünk újabb javaslatokat. 

 
4. Ismerjük el a munkásoknak a saját munkaállomá-

saik ésszerűsítésére vonatkozó ötleteit. Ez ösztö-
nözni fogja a további ésszerűsítéseket. 

 

TOVÁBBI TIPPEK 
 
— Teremtsünk konkrét lehetőséget a munkásoknak 

arra, hogy javaslatokat tegyenek a munkaállomá-
saik ésszerűsítésére. Jó szolgálatot tesz, ha határ-
időt jelölünk meg az ötletek leadására. Tegyük vi-
lágossá, hogy ezeket az ötleteket meg fogjuk vitat-
ni, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást. A mun-
kások nem biztos, hogy jól ki tudják fejezni az ötle-
teiket, és lehet, hogy nincs gyakorlatuk a reális 
megoldások keresésében; mindig adjunk elég időt 
nekik arra, hogy átgondolják a problémát, és meg-
tegyék a javaslatukat. 

 
— Mindig csoportos megbeszélés keretében tanul-

mányozzuk a javaslatokat, hasonlítsuk össze a le-
hetőségeket, és határozzuk meg a lehetséges 
megoldásokat. 

 
— A munkaállomás kialakítását több szempontból is 

vizsgáljuk meg egyszerre. Ez ösztönzi az ötleteket, 
és megkönnyíti a megvalósítható ésszerűsítések 
kiválasztását. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A munkaállomások ésszerűsítésére vonatkozó ötletek 
legjobb forrásai azok az emberek, akik nap mint nap ott 
dolgoznak. 
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108. ábra Beszéljük meg a munkásokkal saját munkahelyük és munkaállomásuk ésszerűsítésére vonatkozó javaslatai-
kat. 
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109. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Beszéljük meg a munkásokkal a termelésben végrehaj-
tott változtatásokat, vagy a biztonságosabb, könnyebb 
vagy hatékonyabb munkavégzés érdekében szükséges 
ésszerűsítéseket. 
 
 
MIÉRT? 
Új helyzetben jobb teljesítményt várhatunk a munká-
soktól, ha őket is bevontuk a változtatási folyamatba. 

A munkások ismeretei és tapasztalatai segítenek a 
termelési problémák megoldásában vagy a munkahelyi 
feltételek javításában. 

Sok eljárást, feladatot vagy munkát azért végeznek 
bizonyos módon, mert mindig úgy végezték. Lehetnek 
azonban jobb módszerek is arra, hogy alacsony költ-
séggel elérjük a vállalat céljait. Ezeket a jobb módsze-
reket hatékonyabban megtaláljuk, ha bevonjuk a jelen-
legi helyzetet ismerő munkásokat. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• megértés hiánya 
• elfogadás hiánya 
• több baleset 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Kérdezzük meg a munkásokat, hogy a jelenlegi 

munkájuk mely részei a legnehezebbek, legveszé-
lyesebbek vagy legkellemetlenebbek, és szerintük 
hogyan lehetne megoldani ezeket a problémákat. 

 
2. Teremtsünk nyílt légkört, amelyben a munkások 

önként elmondják a termékek és a munkafolya-
matok ésszerűsítésére vonatkozó ötleteiket. Ezt ál-
talában kis csoportokban tartott megbeszéléseken 
lehet megtenni. Meg kell mutatnunk a munkások-
nak, hogy az ötleteikre gyors intézkedéssel vála-
szolunk, vagy pedig azonnal megmondjuk nekik, 
hogy miért nem lehet azokat megvalósítani. 

 
3. Amikor módosításokat végzünk a termékekben 

vagy a munkafolyamatokban, beszéljük meg eze-
ket a munkásokkal, hogy még biztonságosabbá, 
könnyebbé és hatékonyabbá tudjuk tenni a munká-
jukat az új helyzetben. 

 
4. Dolgozzunk ki eljárást a munkásoktól kapott input 

fogadására és kezelésére (pl. minőségi vagy ter-
vezési bizottságok). 

 

5. Bátorítsuk és jutalmazzuk azokat a munkásokat, 
akik ésszerűsítési ötleteket nyújtanak be. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Már a kezdeti tervezési és kidolgozási fázisoktól 

kezdve vonjuk be a munkásokat. Ez sokkal jobb, 
mint ha csak a fontos tervek kidolgozása után kon-
zultálunk velük. 

 
— Készítsünk terveket a vészhelyzetben történő biz-

tonságos üzemelésre is. 
 
— Adjunk értékelhető jutalmat a munkásoknak. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Ha bevonjuk a munkásokat a termékek vagy a munka-
folyamatok változtatásába, akkor ők is hozzájárulhatnak 
munkájuk sikeréhez. 
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109. ábra Teremtsünk nyílt légkört, amelyben a munkások bátran megvizsgál-
ják a kockázatokat és a problémákat, és véleményt cserélnek a megoldásokról. 
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110. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Tájékoztassuk a munkásokat munkájuk eredményéről, 
és jutalmazzuk őket. 
 
 
MIÉRT? 
A termelékenység és a munkahely javítása érdekében 
időnként változtatásokat kell végezni a munkavégzés 
módjában. Ezt úgy célszerű megtenni, hogy aktívan 
bevonjuk a munkásokat az ésszerűsítési folyamat ter-
vezésébe és megvalósításába. 

Fontos, hogy kimutassuk a vállalat elkötelezettsé-
gét a folyamatos ésszerűsítések iránt. Ezt úgy tehetjük 
meg, hogy megfelelően jutalmazzuk a munkásokat, ha 
segítenek az ésszerűsítésekben. 

Az emberek sokat tanulnak abból, ha pontosan 
megismerik, hogy mások mit gondolnak a munkában 
elért eredményeikről. 

Ha a munkások által végzett munkán javítani kell, 
ezt mondjuk is meg nekik, hogy tudják, hogy mit várunk 
el tőlük. Azt is mondjuk meg az embereknek, amikor jól 
dolgoznak. Így jobban tudunk egymással kommunikálni, 
és javíthatjuk a termelékenységet. 

A munkások gyakran egymástól elszigetelten dol-
goznak, és nincs alkalmuk tudomást szerezni arról, 
hogy mi történik a munka rájuk eső részének az elvég-
zése után. Külön oda kell figyelnünk arra, hogy tájékoz-
tassuk a munkásokat munkájuk eredményéről. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• elfogadás hiánya 
• motiválatlan munkások 
• alacsony munkamorál 
 
 
HOGYAN? 
1. Tudassuk az emberekkel, hogy értékeljük a mun-

kájukat, amikor jól dolgoznak. Pontosan mondjuk 
meg nekik, hogy mit csináltak jól. 

 
2. Ha nem jól végzik a munkájukat, mondjuk meg 

nekik, hogy mit csinálnak rosszul. Koncentráljunk 
arra, amit rosszul csinálnak, és hogyan lehet azt 
kijavítani, miközben ismerjük el az erősségeiket is. 

 
3. Találjunk lehetőséget arra, hogy megmutassuk, 

hogyan kellene bizonyos munkákat végezni, pél-
dákkal és tapasztalt munkások által tartott bemuta-
tókkal. 

 

4. Ellenőrizzük, hogy az emberek kapnak-e rendsze-
res tájékoztatást munkájuk eredményéről. Ennek 
során feltétlenül kerüljük annak a látszatát, hogy a 
munkát szigorúan fegyelmi célokból ellenőrizzük. 
Tájékoztassuk a munkásokat munkájuk eredmé-
nyéről, hogy lássák, ez mennyire fontos a maguk, 
más emberek és a vállalat egésze számára. 

 
5. Jutalmazzuk a munkásokat megfelelő módon, a 

vállalat átfogó politikája szerint. Ez magában fog-
lalhatja a legjobb javaslatok vagy csoportok kihir-
detését, jutalmak kiosztását, valamilyen díjazást, a 
legjobb csoportok meghívását külön rendezvé-
nyekre vagy ünnepségek szervezését. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ha az emberek tudják, hogy jól végzik el munkáju-

kat, büszkék lesznek magukra, és nő az önbizal-
muk. Ezáltal még jobb munkásokká válhatnak a 
jövőben. 

 
— Azt is tudjuk, hogy az emberek félnek a kritikától. 

Ekkor is megmondhatjuk azonban nekik, hogy nem 
jól végzik a munkájukat, hiszen nem a kritika ked-
véért tesszük ezt, hanem azért, hogy jobban együtt 
tudjunk dolgozni. Az együtt dolgozás érzését úgy 
is közvetíthetjük, ha bevezetjük a vállalatnál azt, 
hogy mindenkit rendszeresen és baráti módon tá-
jékoztatunk a munkában elért eredményeiről. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az emberek jól akarnak dolgozni. Ha megmondjuk ne-
kik, hogyan dolgoznak, segíthetünk nekik elérni ezt a 
célt. 
 

 



Munkaszervezés 
 

 
237 

 

 

 
 
110. ábra Tegyük világossá, hogy örömmel fogadjuk a munkások javaslatait, és szervezzünk csoportos megbeszélése-
ket a javaslatok megvitatása céljából. Jutalmazzuk azokat a munkásokat, akik segítettek a praktikus megoldások elő-
terjesztésében vagy megvalósításában. 
 

EREDMÉNYEK 

EREDMÉNYEK 
MENNYIT JAVÍTOTT AZ 

JAVASLAT 
 
 
 
ELŐNY 

MENNYIT JAVÍTOTT A 
1. CSOPORT 

2. CSOPORT 

JAVASLAT 
 
 
 
EL 



Ergonomic checkpoints 
 

 
238 

 

 
 

111. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Szoktassuk a munkásokat arra, hogy vállalják a felelős-
séget, és adjunk nekik eszközöket ésszerűsítések vég-
rehajtására saját munkakörükben. 
 
 
MIÉRT? 
Azok az érdekes és produktív munkakörök, amelyek-
ben a dolgozók a tervezésért és a végeredményért is 
maguk felelősek. A felelősséggel járó munkakörök na-
gyobb megelégedettséghez vezetnek. 

A valódi felelősséget nélkülöző munkakörök nem 
csak unalmasak, de folytonos felügyeletet is igényel-
nek, ezért mind a vállalat, mind a munkások számára 
nagy terhet jelentenek. 

Mindenkinek úgy kell éreznie, hogy a munkája ér-
tékes, és fejleszteni tudja a képességeit szakismereteit. 
Ennek érdekében arra kell szoktatni a munkásokat, 
hogy vállaljanak felelősséggel járó munkaköröket. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• megértés hiánya 
• elfogadás hiánya 
• elégtelen kommunikáció 
• alacsony munkamorál 
 
 
HOGYAN? 
1. Szervezzünk csoportos megbeszéléseket a mun-

kakörök lehetséges ésszerűsítéséről. Ennek során 
mutassunk rá, hogy mind a vállalat, mind a mun-
kások számára mennyire előnyösek a nagyobb fe-
lelősséggel járó munkakörök. 

 
2. A munkakörök ésszerűsítéséről és a karrierfejlesz-

tésről szóló oktatások keretében beszélgessünk a 
munkaszervezésről és a munkakörök tartalmáról 
is.  

 
3. A tanfolyamon mutassunk példákat jól szervezett 

munkakörökre, amelyekben a dolgozók elégedet-
tebbek a munkájukkal. 

 
4. Támogassuk a csoportos munkát, mert ez tudato-

sítja, hogy ha a csoport több felelősségteljes mun-
kát kap az érdekesebb, és többet lehet belőle ta-
nulni. 

 
5. Biztosítsunk jó oktatási lehetőségeket, akár munka 

közben, akár tanfolyamokon, hogy a munkások 
nagyobb felelősséggel járó és nagyobb szakértel-
met igénylő munkaköröket is el tudjanak vállalni. 

 

TOVÁBBI TIPPEK 
 
— Növeljük a vállalaton belüli mobilitást, hogy ugyan-

az a munkás különböző feladatokat kaphasson, és 
megtanulja vállalni a felelősséget a különböző 
helyzetekben. 

 
— Gondoskodjunk arról, hogy a nagyobb munkahelyi 

felelősség vállalása hosszú távon jobb eredmé-
nyekhez vezethessen, és jobban lehessen jutal-
mazni. 

 
— Beszéljük meg a munkásokkal, hogy a mi vállala-

tunknál melyek a felelősséggel járó és produktív 
munkakörök. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Nagyobb felelősség vállalásával a munkás láthatja az 
összefüggést saját szerepe és a vállalat teljes tevé-
kenysége között. Ezáltal produktívabb a munka, és 
nagyobb megelégedést nyújt hosszú távon. 
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111.a ábra Szoktassuk a munkásokat a felelősségteljesebb és  
biztonságosabb munkavégzésre. 
 
 

111.b ábra A vállalatnak a jobb munkahelyekre vonatkozó 
terveit minden munkással ismertessük meg, és ösztönöz-

zük a kölcsönös kommunikációt. 
  

 
 
 

A vállalat 
munkavé-
delmi terve 
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112. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Biztonságos és hatékony munkavégzésre oktassuk a 
munkásokat. 
 
 
MIÉRT? 
A munkások biztonságos és hatékony munkavégzésre 
való oktatása és ezzel kapcsolatos továbbképzése 
elengedhetetlen részét képezik a napi termelési mun-
kának. 

A gépek erősebbek, gyorsabbak és pontosabbak, 
mint az emberek. Ahhoz, hogy ezt teljes mértékben ki 
tudjuk használni, meg kell tanítanunk a munkásoknak a 
gépek biztonságos és hatékony működtetését. 

A gépek nem megfelelő használata a munka las-
sulásához vagy leállásához, illetve károkozáshoz vagy 
sérülésekhez vezethet. Ezek az események pedig költ-
ségekkel járnak, amelyek tovább növelik a nem megfe-
lelően használt gépek egyébként is magas költségeit.  
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• megértés hiánya 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Az oktatási programokba minden munkást vonjunk 

be. Az újonnan felvett munkások számára szer-
vezzünk olyan oktatást, amely kitér a biztonságra 
és a hatékony termelésre is.  

 
2. A munkások oktatása során használjuk fel a gépek 

és berendezések gyártói által adott információkat 
is. Ezeket az információkat fordítsuk le a helyi 
nyelvre. Ha túl összetett az információ, haladjunk 
lépésről lépésre. 

 
3. Vonjuk be az oktatásba azokat a munkásokat, akik 

már jártasak az adott gépek kezelésében, főleg 
úgy, hogy bemutatják a megfelelő és biztonságos 
üzemeltetést. Miután a munkások elsajátították a 
szükséges ismereteket, ők is betaníthatnak újakat. 

 
4. Használjunk jó példákat (képek, videók, bemuta-

tók) modellként, amiből tanulni lehet. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A gépekről részletes információkat kérhetünk a 

gyártótól, vagy attól a cégtől, amelytől vásároltuk 
őket. Ha meg akarjuk találni ezeket a vállalatokat, 
kérjük kereskedelmi szervezetek segítségét,  

 

vagy forduljunk forgalmazókhoz vagy más vállala-
tokhoz, vagy keressünk a rendelkezésre álló cég-
nyilvántartásokban. 

 
— A munkásokat az új gépek megjelenésekor azon-

nal képezzük ki, ne csak akkor, amikor problémák 
merülnek fel. 

 
— A hibákat, baleseteket, bizonyos gépek működési 

zavarait érdemes kivizsgálni. A helyi nyelven és 
megfelelő példák bemutatásával tartott oktatással 
megelőzhetjük a problémákat. 

 
— Ha saját oktatási anyagot készítünk, ne feledkez-

zünk meg az alábbiakról: 
– használjunk egyszerű ötleteket; 
– az egyes pontokat illusztráljuk képekkel vagy 

rajzokkal; 
– a megfogalmazás és a nyelvezet legyen ért-

hető a munkások számára. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A munkásoknak a gépek használatára való kiképzése 
egyszeri költséget jelent. A hibákért, a selejtes darabo-
kért, a sérülésekért és a rossz minőségért viszont fo-
lyamatosan fizetnünk kell. 
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112.a ábra A munkásoknak tanítsuk meg a gépek helyes és biztonságos használatát. 
 
 
 

  
 
112.b ábra (I) és (II). A munkások oktatásához használjunk szemléletes példákat és építsünk be gyakorlati tapasztalat-
szerzést. 
 

(I) (II) 
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113. ELLENŐRZŐ PONT 
 
A számítógépes rendszereket használó munkásoknak 
nyújtsunk naprakész oktatást. 
 
 
MIÉRT? 
A számítógépes munka rendkívül gyorsan fejlődik. A 
számítógépes eszközök és erőforrások maximális ki-
használtságát csak naprakész oktatással lehet biztosí-
tani. 

A helyesen megtervezett és naprakész oktatás ja-
vítja a számítógépen dolgozó személyek komfortérzetét 
és megelégedettségét. 

Ha naprakész oktatást nyújtunk a munkásoknak a 
rendelkezésre álló eszközökről és programokról, akkor 
minimálisra csökkenthetjük a költséges hibákat és 
rendszer-meghibásodásokat, és javíthatjuk a termékek 
minőségét. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• ismétlődő megerőltetés 
• izommegerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
• stressz által okozott rendellenesség 
• megértés hiánya 
• elégtelen kommunikáció 
 
 
HOGYAN? 
1. Az egyéni képességektől függően minden számí-

tógéppel dolgozó munkásnak meg kell kapnia az 
alapképzést az alábbiakról: 

 
– a rendszer céljai és fő funkciói, hogyan mű-

ködnek a rendszer komponensei és hogyan 
kapcsolódnak össze; 

 
– hogyan használjuk a különböző berendezése-

ket, és hogyan alakítsunk ki egy munkaállo-
mást (képernyő, billentyűzet, szék magassá-
ga, látószög és távolság, kontraszt, világítás 
és kápráztatás megelőzése, és minden köny-
nyen elérhető helyen legyen). 

 
2. Az egyéni igényektől függően haladó oktatást is 

kell tartani azoknak a dolgozóknak, akiknek szük-
ségük van további ismeretekre a jelenlegi és jövő-
beni feladataikhoz az alábbi témákban: 

 
– hogyan használjuk és dolgozzunk együtt a 

leghatékonyabb módon a meglévő rendsze-
rekkel a különböző feladatok ellátása érdeké-
ben; 

 

– milyen intézkedéseket kell tenni a rendszer 
meghibásodása esetén (a hibák kijavításának 
eljárásai, lekapcsolódás a rendszerről, kivel 
kell konzultálni stb.). 

 
3. Mérjük fel az oktatási igényeket, és dolgozzuk ki 

az oktatási programot. Ezt a programot rendszeres 
időközönként, például félévente aktualizálni kell. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Új programok, eljárások vagy berendezések beve-

zetésekor szervezzünk oktatást a számítógépes 
dolgozóknak. Ezeken az oktatásokon legyen elég 
idő egyéni gyakorlatokra is. 

 
— Az oktatási programot igazítsuk az egyéni igé-

nyekhez és képességekhez. Adjunk több időt 
azoknak, akiknek erre szükségük van. 

 
— Szervezzünk külön tanfolyamot az új dolgozóknak, 

és gondoskodjunk arról, hogy naprakész oktatást 
kapjanak. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A naprakész oktatás a leghatékonyabb módja a gyor-
san fejlődő technológiák kihasználásának. Az oktatás 
biztosítja, hogy minden munkás kiváló minőségű mun-
kát végezzen. 
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113. ábra A gyakorlati tapasztalatszerzés módszerével megvalósított naprakész oktatás javítja a számítógépeket üze-
meltető munkások hatékonyságát, komfortérzetét és megelégedettségét. 
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114. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Biztosítsunk lehetőséget a könnyű kommunikációra és 
a kölcsönös támogatásra a munkahelyen. 
 
 
MIÉRT? 
Az emberek sokkal jobban dolgoznak, ha tudják, hogy a 
társaik mivel foglalkoznak, mit gondolnak, és hogyan 
tudnak egymással együttműködni. 

Az elégtelen kommunikáció gyakran késedelmet 
vagy rossz minőségű termékeket eredményez, sőt hi-
bákhoz vagy balesetekhez is vezethet. 

Mivel az emberek a saját feladataikkal foglalatos-
kodnak, hajlamosak elszigetelődni egymástól. Ezért 
konkrét lehetőségeket kell teremteni és ezeket beépíte-
ni a napi munkába annak érdekében, hogy elősegítsük 
a kommunikációt a munkások között, hogy támogatni 
tudják egymás munkáját. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• stressz által okozott rendellenesség 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. A munkafolyamatokat szervezzük úgy, hogy az 

adott részleg vagy csoport tagjainak időnként al-
kalmuk nyíljon kommunikálni egymással. Ösztö-
nözzük az alkalmi beszélgetéseket is. Lehetőség 
szerint kerüljük a teljesen elszigetelt munkavég-
zést. 

 
2. Szervezzünk rövid értekezleteket, például minden 

műszak előtt, amelyeken kiadjuk az utasításokat, 
megvitatjuk a napi munkaterveket, és alkalmat 
adunk kérdések feltevésére. 

 
3. Ösztönözzük a feladatok csoportos tervezését és 

csoportos megoldását, különösen úgy, hogy a 
csoportnak adjuk ki a munkát, nem pedig egyé-
neknek. Ez elősegíti a kommunikációt és a folya-
matos együttműködést. 

 
4. Biztosítsunk megfelelő lehetőséget a munkások 

oktatására és továbbképzésére a napi munka so-
rán. Ez javítja a kommunikációt és a kölcsönös 
támogatást. 

 

TOVÁBBI TIPPEK 
— A kommunikáció bővítése érdekében készítsünk 

hírleveleket, prospektusokat, aktualizált utasításo-
kat, posztereket, és időnként tartsunk szóbeli pre-
zentációkat is. 

 
— Biztosítsunk közösen használatos öltözőket, pihe-

nőhelyeket, ivásra és étkezésre alkalmas területe-
ket, ahol a munkásoknak alkalmuk nyílik beszél-
getni egymással. 

 
— Teremtsünk lehetőséget többféle szakismeret elsa-

játítására, és támogassuk a munkakörök eseten-
kénti rotációját. Ez javítja a kommunikációt és a 
kölcsönös támogatást. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Szándékosan teremtsünk több lehetőséget az egymás 
közötti kommunikációra. Ez erősíti az együtt dolgozás 
érzését, és jobb eredményekhez vezethet a munkában. 
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114.a ábra Ösztönözzük a mun-
kahelyi kommunikációt és a 
feladatok csoportban történő 
végrehajtását. 

 
 

114.b ábra A feladatokat csoportoknak, és ne 
egyéneknek adjuk ki. Ezzel elősegíthetjük a 

kölcsönös kommunikációt, és így a jobb mun-
kafolyamatokat és eredményeket.  

 
 

 

114.c ábra Minden 
műszak előtt szervez-
zünk tájékoztató érte-
kezletet, és biztosít-
sunk lehetőséget a 
munkásoknak a napi 
munka során történő 
betanítására és to-
vábbképzésére. 
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115. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Vegyük figyelembe az emberek képességeit és kíván-
ságait a munkakörök kiosztása során, és adjunk nekik 
lehetőséget új ismeretek elsajátítására. 
 
 
MIÉRT? 
Az új technológiák bevezetésével a munkamódszerek 
gyorsan változnak. Ha megtanítjuk a munkásoknak  
az újabb ismereteket, könnyebb lesz produktívabb és 
biztonságosabb munkahelyi rendszereket kialakítani. 

Ha újabb ismereteket szereznek, a munkások 
többféle munkakört is el tudnak látni. Ez nagyban elő-
segíti a munkakörök rotációját, valamint a hiányzó dol-
gozók helyettesítését újabb munkások felvétele nélkül. 

A több dologhoz értő munkások könnyebben tud-
nak csoportban dolgozni, és ez javítja a hatékonyságot 
és csökkenti a felügyeleti költségeket. Előfordulhat, 
hogy egyes munkások túlterheltek, miközben mások-
nak nincs kihasználva a munkaidejük. A megfelelő 
munkakör megtalálása a különböző munkások számára 
állandó tervezést és felülvizsgálatot igényel. 

A nem megfelelően kiosztott munkakörök sok el-
vesztegetett lehetőséget és többlet költséget jelente-
nek. A gondos munkakiosztás számos előnnyel jár. 

A munkások kívánságai legalább olyan fontosak, 
mint a képességeik és az ismereteik. Vegyük ezeket is 
figyelembe, hogy motiváljuk a munkásokat, és segít-
sünk nekik abban, hogy egyénenként is felelősséget 
érezzenek a munkájuk iránt. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• stressz által okozott rendellenesség 
• megértés hiánya 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Ismerjük meg minden munkás képességeit és 

preferenciáit, és konzultáljunk velük, és a munka-
körök tervezésében tapasztalt személyekkel a 
megfelelő munkakörről. Tudakoljuk meg, hogy mi 
érdekli őket, milyen új ismereteket szeretnének el-
sajátítani, vagy milyen egyéb munkaköröket sze-
retnének kipróbálni. 

 
2. Amikor kiosztjuk a munkaköröket, először is gon-

doljuk át, hogy jól alakítottuk-e ki azokat az alábbi 
alapelvek szerint: 

 

– a munkakörből derüljön ki, hogy ki a felelős az 
eredményért és a minőségért; 

 

– a munkakör tegye lehetővé a munkások szá-
mára, hogy újabb ismereteket szerezzenek, 
és egymással cserélhetővé váljanak; 

– a munkakör teljes mértékben kösse le a mun-
kást, de ne haladja meg a teherbíró képessé-
gét. 

 
3. Kombináljuk úgy a feladatokat, hogy minden mun-

kás több feladatért legyen felelős, amelyek együtt 
érdekesebbek és szakképzettséget igényelnek. 

 
4. Olyan munkakört jelöljünk ki a munkások számára, 

ami a legjobban megfelel a képességeiknek és a 
preferenciáiknak. 

 
5. Szükség esetén tartsunk oktatást és továbbkép-

zést a munkakörök ésszerűbb kijelölése érdeké-
ben. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Vegyük figyelembe, hogy ha nem kombináljuk a 

feladatokat, akkor nagyon nehézen tudjuk teljesen 
lekötni a munkásokat. A töredék feladatok nem 
vonzzák a munkásokat, és ezekkel nehéz a prefe-
renciáikat teljesíteni. 

 
— A munkakörök megfelelő kiosztása nem azt jelenti, 

hogy egyszerűen kiválasztunk minden feladatra 
valakit. Mindig arra kell törekedni, hogy javítsuk a 
meglévő munkakörök ellátását is. 

 
— A munkakörök jó kiosztása csökkentheti a felügye-

leti költségeket, és felelőssé teszi a munkásokat 
munkájuk eredményéért és minőségéért. Szervez-
zünk rövid oktatást az új ismeretekről, hogy meg-
győződjünk az oktatási igényekről, és bátorítsuk a 
dolgozókat a további oktatásokon való részvételre. 

 
— Rendszeresen (pl. évente egyszer) értékeljük az új 

ismeretek elsajátítását, és mindig finomítsuk a 
módszereket. 

 
— Használjuk ki a hivatásos oktatók által kínált, mun-

kaidő alatt tartandó tanfolyamokat, valamint az 
egyéb intézmények által ajánlott oktatási lehetősé-
geket is. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Minden munkásnak olyan, felelősséggel járó feladatot 
adjunk, ami a legjobban megfelel a képességeinek és a 
preferenciáinak. Ezt úgy valósíthatjuk meg, hogy ösz-
szekapcsoljuk a munkás tudását a munkakör ésszerű-
sítésével. 
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115. ábra A munkakörök kiosztásánál ne csak a munkások képességeit, hanem a preferenciáikat is vegyük figyelembe. 
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116. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Hozzunk létre munkacsoportokat, amelyek együtt vég-
zik a munkát, és együtt viselik a felelősséget az ered-
ményekért. 
 
 
MIÉRT? 
Napjainkban sok vállalat előnyösnek tartja, hogy a 
munkát csoportoknak adja ki, nem pedig egyéneknek. 
Ennek az az oka, hogy a munkacsoportok produktívab-
bak, kevesebb felesleges munkát végeznek, és keve-
sebb hibát követnek el. 
A csoportos munkaszervezéssel könnyebb és kevésbé 
időigényes a feladatok kijelölése egy csoport számára, 
mint egyének számára. Így kevesebb felügyelet szük-
séges, és a munka zökkenőmentesebben folyik. 
A csoportmunkában a munkásoknak több alkalmuk 
nyílik a kommunikációra és a többféle ismeret elsajátí-
tására. 
A csoportmunkában a munkások rugalmasan segíthet-
nek egymásnak, leküzdhetik az akadályokat, és közö-
sen vállalhatják a felelősséget a termelékenységért, a 
minőségért és a fegyelemért. Ez elősegíti a jó munka-
helyi légkör megteremtését. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• megértés hiánya 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Egy feladatcsoport megtervezésének és elvégzé-

sének a felelősségét ruházzuk rá egy csoportra. 
 
2. Vegyük fontolóra az összeszerelő, vagy hasonló 

munkások egy asztalhoz ültetését, és szervezzük 
úgy a munkát, hogy segíteni tudjanak egymásnak, 
és megosszák a feladatokat. 

 
3. A merev szállítósort váltsuk fel „csoportos munka-

állomásokkal”, amelyek között helyezzünk el puffer 
készleteket (félkész munkadarabok készleteit). 

 
4. A gépesített vagy automatizált folyamatokat úgy 

vezessük be, hogy az adott folyamatokat használó 
munkások csoportja együtt végezze a tervezést és 
a napi üzemeltetést is. 

 
5. A munkások sajátítsanak el többféle ismeretet, 

hogy cserélgetni tudják egymás között a feladato-
kat, és meg tudják osztani a munkát a csoporton 
belül.  

 

6. Gondoskodjunk arról, hogy a jutalom a csoport 
egészének, valamint az egyes csoporttagoknak a 
teljesítményétől is függjön. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Gondoskodjunk arról, hogy mindegyik munkacso-

port megkapja a számára szükséges információkat 
és szaktudást, például az ellátásról és a karbantar-
tásról. 

 
— A csoport maga választhassa meg a munka elvég-

zéséhez alkalmazott módszereket, valamint azt, 
ahogyan elosztják a munkát a csoporttagok között. 

 
— A csoport kapjon rendszeres tájékoztatást a telje-

sítményéről, és ezt hozzák minden csoporttag tu-
domására. 

 
— Egyik csoportban sem lehet “kívülálló” személy. 

Azoknak a dolgozóknak a romboló hatása, akik 
nem éreznek felelősséget a csoport munkája iránt, 
sok problémát okozhat. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Az autonóm munkacsoportok, amelyek együttesen 
felelősek a munka tervezéséért, a munka elosztásáért 
és a termékek minőségéért rendkívül produktívak, mert 
a csoportok gyorsabban és jobban tudnak dolgozni, 
mint ugyanannyi különálló személy. 
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116. ábra Egy feladatsor megtervezésének és elvégzésének a felelősségét ruházzuk egy csoportra. 
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117. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Tegyük kellemesebbé a nehéz és népszerűtlen felada-
tokat, hogy hosszú távon növekedjen a termelékeny-
ség. 
 
 
MIÉRT? 
Minden vállalatnál előfordulnak olyan problémás műve-
letek, amelyek különösen nehezek, ezért népszerűtle-
nek a munkások körében. E feladatok ésszerűsítésére 
kiemelt figyelmet kell fordítani.  

A közelmúltig sokan úgy tartották, hogy a munka-
kör jellemzőit a műszaki és gazdasági követelmények 
határozzák meg. Ma már azonban a korszerűbb tech-
nológiáknak és a jobb munkaszervezésnek köszönhe-
tően lehetőség van jobb munkakörök tervezésére. Ma 
már kezelni tudjuk a nehéz és monoton feladatokat is. 

A nehéz munkakörök ésszerűsítésével könnyebb 
lesz a munkakörök kiosztása, a munkások rotációja és 
a hatékony termelési tervek kidolgozása. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• túlzott kimerültség 
• elfogadás hiánya 
• több baleset vagy betegség 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Vizsgáljuk meg a nehéznek tartott munkaköröket a 

vállalatnál. Ezek tipikusan az alábbiak lehetnek: 
 

– fizikailag megerőltető feladatok, például sú-
lyos anyagok kézzel történő mozgatása; 

– túlzott hőnek, hidegnek, pornak, zajnak vagy 
egyéb veszélyes anyagnak kitett munkák; 

– a nem a szokásos munkaidőben végzett 
munkák, például a gyakori éjszakai műsza-
kok; 

– fregmentált, unalmas és elszigetelt ismétlődő 
feladatok; 

– alacsony szakképzettséget igénylő és korláto-
zott előmeneteli lehetőségeket ígérő felada-
tok; 

– szakképzettséget igénylő, de fáradságos 
munkák, amelyek feszültséggel járnak és ki-
merítik a munkásokat. 

 

2. Gépesítsük a nehéz feladatokat, de ne úgy, hogy a 
gép által diktált ütemben végzendő vagy monoton 
feladatok jönnek létre helyettük. 

 
3. Ésszerűsítsük a berendezéseket és a munka sor-

rendjét, hogy könnyebb legyen a feladat, és na-
gyobb felelősséggel járjon. 

 
4. Kombináljuk a feladatokat (pl. hozzunk létre olyan 

munkakört, amelyben összeszerelési feladatok so-
rozatát kell végezni), hogy hosszabb legyen a cik-
lus időtartama.  

 
5. A munkát ne a gép vagy a szállítószalag üteme 

diktálja (pl. halmozzunk fel mindkét irányban puffer 
készleteket, azaz félkész munkadarabokat, hogy a 
munkás szünetet tudjon tartani, vagy változtatni 
tudjon a munkavégzés ütemén). 

 
6. Adjunk nagyobb felelősséggel járó feladatokat is, 

például felügyelet, karbantartás és javítás. 
 
7. Terjesszük ki a többféle ismeretet igénylő munka-

köröket és a munkakörök megosztását, hogy a ne-
héz feladatok ne kisszámú emberre háruljanak. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A munkakör tartalmát rugalmasan javíthatjuk cso-

portmunka alkalmazásával. Ez lehetővé teszi az 
ismeretek közötti átfedést, és a nehéz munkák 
megosztását. 

 
— A nehéz munkák kiiktatását is a munkások bevo-

násával tervezzük meg. A változtatási folyamatot 
mindenképpen beszéljük meg a csoporttal. 

 
— Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a nehéz munkakö-

rök visszaszorítása nem csak a munkahelyi 
stressz és a kellemetlen hatások enyhítését szol-
gálja, hanem lehetővé teszi a képességek jobb ki-
használását, és javítja az előmeneteli lehetősége-
ket is. Ezzel pedig javul a vállalat termelékenysége 
is  

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Mivel a nehéz munkakörök problémáját nem egyszerű 
megoldani, használjuk fel mind a vezetők, mind a mun-
kások javaslatait. Általában javítani kell a berendezése-
ken és a munkamódszereken, valamint a munkaszer-
vezésen is. 
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Előtte 

 
 

 
Utána 

 
117.a ábra (I) és (II) Nem csak a berendezéseket kell ésszerűsíteni, hanem a munka-
szervezést is. A munkaszervezés javításának első lépése a feladatsor csoportmunká-
ban történő elvégzése lehet. 
 
 

 
 
117.b ábra Ugyanazt a munkát sokféle módon el lehet végezni. A nehéz vagy unalmas 
munkakörök ésszerűsítésével könnyebb lesz a munkakörök kiosztása, a munkások 
rotációja és a hatékony termelési tervek kidolgozása. 
 

(I) 

(II) 
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118. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Kombináljuk a feladatokat, hogy a munka érdekesebb 
és változatosabb legyen. 
 
 
MIÉRT? 
A monoton feladatok ismétlése és a változatosság hiá-
nya unalomhoz és kimerültséghez vezet. Az eredmény 
alacsony hatékonyság és negatív hozzáállás a munká-
hoz. A feladatokat gyakran kell váltogatni. 

A monotonitás a figyelem elkalandozásához ve-
zethet. Ennek pedig könnyen rossz minőségű munka, 
vagy akár baleset is lehet az eredménye. A monotoni-
tást meg kell szüntetni, hogy a munkások éberek és 
produktívak maradjanak. 

Ha többféle feladatot látnak el, többféle ismeretet 
szereznek. A több dologhoz értő munkások produktí-
vabbak és lehetővé teszik a vállalat számára a jobb 
munkaszervezést. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• ismétlődő megerőltetés 
• monotonitás 
• izommegerőltetés 
• stressz által okozott rendellenesség 
 
 
HOGYAN? 
1. Egy munkás végezzen két vagy több feladatot. 

Végezzük el az ehhez szükséges változtatásokat a 
munkaállomáson és a szerszámokban. 

 
2. Kapcsoljunk össze több feladatot, hogy az egy 

munkásra eső ciklusidő hosszabb legyen. 
 

3. Engedjük meg a munkakörök rotációját bizonyos 
számú munkás között, hogy mindegyikük gyakran 
váltogathassa a feladatokat. 

 
4. Alakítsunk autonóm munkacsoportokat, melyek 

mindegyikében több munkás közösen felelős a 
kombinált feladatok ellátásáért, és megosztják a 
munkát. 

 
5. Alakítsuk át a munkaállomásokat úgy, hogy a 

kombinált feladatokat minden munkás hatékonyan 
el tudja látni. 

 
6. Képezzük ki a munkásokat az új kombinált felada-

tok ellátására. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Alakítsunk ki olyan munkaállomásokat, amelyeket 

egy adott munkás többféle feladat ellátására is 
használhat, és amelyet így több munkás is hasz-
nálhat. 

 
— A feladatok összekapcsolása mellett adjunk lehe-

tőséget járkálásra vagy a testhelyzet ülésből állás-
ba, vagy állásból ülésbe történő megváltoztatásá-
ra. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A monotonitás megelőzése és a munka produktívabbá 
tétele érdekében kombináljuk a feladatokat.  
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118.a ábra Hozzunk létre több feladatra alkalmas munka-
állomásokat, melyeket több munkás is használhat. Így a 
vállalat jobban tudja szervezni a munkafolyamatokat. 
 
 
 
 
 

 
 
118.b ábra (I), (II) és (III). Egy munkás végezzen kettő vagy 
ennél több feladatot, hogy hosszabb legyen a ciklus ide-
je, a munka pedig érdekesebbé váljon. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
118.c ábra (I) és (II). A vizuális kijelző előtt végzett munkát 
kombináljuk más feladatokkal, hogy ne kelljen folyamato-
san a kijelző előtt ülnie senkinek. 
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119. ELLENŐRZŐ PONT 
 
A különböző munkaállomások között tároljunk egy kis 
készletet félkész termékekből (puffer készlet). 
 
 
MIÉRT? 
Az egyes munkaállomások előtt és mögött elhelyezett 
kisebb puffer készletekkel megelőzhető, hogy várakozni 
kelljen a következő munkadarabra. Így a munkást nem 
sürgeti annyira az idő, mert a következő munkásnak 
vagy gépnek sem kell rá várakoznia. 

Ha a munkás a saját tempójában dolgozhat min-
denféle sürgetés nélkül, sokkal rugalmasabban tud 
dolgozni. Ráadásul úgy érzi, hogy független, méltányo-
san bánnak vele és jobban szervezett a munka. Hosszú 
távon ez megnövekedett produktivitáshoz vezethet. 

A puffer készlet részét képezi annak a modern 
koncepciónak is, hogy a gép által diktált ütemben vég-
zendő feladatokat, például a szállítószalag mellett vég-
zett munkát fel kell váltani egy rugalmasabb munka-
módszerrel. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• ismétlődő megerőltetés 
• monotonitás 
• stressz által okozott rendellenesség 
 
 
HOGYAN? 
1. Rendezzük át a munkafolyamatot úgy, hogy le-

gyenek kis puffer készletek az egymást követő 
munkaállomások között (pl. az A és a B, vagy a B 
és a C, vagy a C és a D munkaállomás között, ha 
a munka menete A-tól B-hez, B-től C-hez, stb.). 

 
2. Alakítsunk ki helyet az ilyen puffer készlet számá-

ra, figyelembe véve a méretét, típusát és az oda 
helyezendő munkadarabok lehetséges számát. 

 
3. A kisebb munkadarabok esetében általában ele-

gendő egyszerű tartályokat vagy elválasztó ele-
mekkel ellátott kisebb rakodólapokat kihelyezni. 

 
4. A nagyobb és nehezebb munkadarabokhoz - pél-

dául összeszerelt fém termékek vagy nagyobb fa 
termékek - speciális állványokat vagy rakodólapo-
kat, vagy pedig mozgatható tároló polcokat hasz-
náljunk. 

 
5. A puffer készlet a lehető legkisebb helyet foglalja 

el a padlón, és a következő munkás könnyen hoz-
zá tudjon férni. 

 

TOVÁBBI TIPPEK 
 
— A puffer magasságát megfelelően válasszuk meg, 

és úgy tervezzük meg, hogy minimális erőfeszítés-
sel fel lehessen rá tenni vagy le lehessen róla ven-
ni a munkadarabokat. 

 
— A munkadarabokat szisztematikusan tároljuk, hogy 

azonnal áttekinthetők és könnyen kezelhetők le-
gyenek. 

 
— Ha puffer készleteket alkalmazunk, a munkások 

felhalmozhatnak egy kis készletet előre, és így 
tudnak pár percet pihenni, kijavíthatják a gép beál-
lításait, vagy elmehetnek pótalkatrészért anélkül, 
hogy lelassítanák az egész műveletet. Ezzel bizto-
sítható a folyamatosság és a rugalmasság. 

 
— Ha a puffer készletet át kell szállítani az egyik 

munkaállomásról a másik folyamathoz, jó szolgála-
tot tehet egy mozgatható állvány, amelyen tárolni 
is lehet a puffert a munkaállomáson történő munka 
befejezése után. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A puffer készletet (munkadarabok kisebb készletei a 
munkaállomások között) sok modern termelési rend-
szerben használják. Ez a jó munkaszervezés egyik jele. 
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119.a ábra Szerelősor közbülső puffer készletekkel. 
 
 

 
 
119.b ábra Új elrendezések a csoportos munkaállomások és a puffer készletek sze-
rint. (I) Puffer készlet. (II) Automatizált összeszerelő egység. Figyeljük meg, hogy a 
puffer készletek és a csoportos munkaállomások lehetővé teszik a részleges automa-
tizálást a termelési folyamat megzavarása nélkül. 
 
 

 
 
119.c ábra Asztal tetején forgatható puffer sor. 
 

(I) 
(II) 
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120. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Jelöljük ki a napi takarítási és rendcsinálási feladatok 
felelőseit. 
 
 
MIÉRT? 
A jó rendcsinálás nem állhat spontán és előre nem 
tervezett tevékenységekből. Tervezést és együttműkö-
dést igényel. 

A rend és tisztaság elérését célzó jó beavatkozás 
csak ott lehetséges, ahol azt a vezetőség is fontosnak 
tartja. Ezt azzal kell kimutatni, hogy rendcsinálási terve-
ket készítünk, és egyértelműen kijelöljük a felelősséget 
a vezetőknek és a munkásoknak. 

A napi takarítást nem hagyhatjuk a munkanap 
utolsó néhány percére. A tervezés elengedhetetlen, és 
ki kell terjednie a rendre, a jó anyagtárolási és –
mozgatási eszközökre, a hulladékelhelyezési irányel-
vekre és a takarítási feladatokra. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• több baleset vagy betegség 
• elcsúszások és megbotlások 
 
 
HOGYAN? 
1. Tegyük világossá minden munkás számára, hogy 

a rendteremtés a vállalat egyik alapelve, ezért 
minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdeké-
ben, hogy a helyiségekben rend és tisztaság ural-
kodjon, és mindenhol elegendő tárolóhely, közle-
kedési és hulladéklerakási lehetőség álljon rendel-
kezésre. (Ebben segítséget nyújtanak a kézikönyv 
1-17. pontjai is, amelyek az anyagtárolásról és –
mozgatásról szólnak.) 

 
2. Minden munkaterület takarítását adjuk ki egy konk-

rét csoportnak, amelynek legyen vezetője vagy ki-
jelölt felelőse. Ez a feladat nem csak a terület taka-
rítását foglalja magában, hanem a rend fenntartá-
sát az egész területen. 

 
3. Kérjünk meg minden csoportot, hogy rendszeresen 

ellenőrizze a munkaterületet, és értékelje a rend-
csinálási teljesítményt. 

 
4. Beszéljük meg a csoport képviselőivel, hogy mi-

lyen intézkedésekkel lehetne támogatni a takarítási 
és rendcsinálás feladatok ellátását. 

 

TOVÁBBI TIPPEK 
 
— Tipikus példák a takarítás és a rendcsinálás előse-

gítését szolgáló intézkedésekre: átjárók és kijára-
tok jelzése; speciális területek lefoglalása tárolás-
ra; a lehető legtöbb állvány biztosítása az anyagok 
és félkész termékek számára; kézikocsik és tar-
goncák alkalmazása rakodólapokkal együtt; hulla-
dékgyűjtők kihelyezése. 

 
— A munka és a takarítás szempontjainak is megfele-

lő padlóburkoló anyagokat használjunk. 
 
— Jelöljünk ki külön helyeket a takarító felszerelések 

tárolására a takarítandó munkaterületen vagy ah-
hoz közel. 

 
— Amennyiben a takarítási és rendcsinálási feladatok 

során veszélyes anyagokat is kell kezelni, speciális 
biztonsági oktatás szükséges, melyen ismertetjük 
a konkrét veszélyeket. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A jó rendcsinálás jó tervezést igényel. A jó rendcsinálás 
tervezése és fenntartása során nyert tapasztalatok 
hasznosak lesznek más munkahelyi ésszerűsítések 
megvalósításánál is. A jó rendcsinálás tehát azzal 
kezdjük, hogy egyértelműen kijelöljük a takarítás és a 
rendcsinálás felelőseit. 
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120. ábra Jelöljük ki a jó rendcsinálás, a takarítás és a karbantartás felelőseit. 
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121. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Folyamatos precíziós vagy számítógépes munka köz-
ben adjunk rövid és gyakori szüneteket, hogy növeljük 
a hatékonyságot, és csökkentsük a kimerültséget. 
 
 
MIÉRT? 
Precíziós vagy számítógépes feladatok hosszú időn át 
történő végzése fix testhelyzetet igényel, és fárasztja a 
szemet. Az ebből eredő fájdalmat és rossz közérzetet 
megelőzhetjük azzal, ha kombináljuk a precíziós vagy a 
számítógépes munkát más feladatokkal, valamint állít-
ható asztalt és széket adunk a dolgozóknak. 

A feladatok változatossága növeli a munkahelyi 
megelégedettséget, és jobb közérzetet és magasabb 
termelékenységet eredményez. 

A hosszas számítógépes munka során általában 
egyszerű feladatokat ismételgetünk (pl. adatbevitel). Ha 
ezeket az egyszerű feladatokat nagyobb hozzáértést 
igénylő vagy nem számítógépes munkával vegyítjük, 
akkor változatos fizikai, vizuális és szellemi igénybevé-
telt érünk el, és csökkenthetjük a számítógépes mun-
kából eredő szokásos problémákat. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a felső végtagok rendellenességei 
• a szem megerőltetése 
• monotonitás 
• stressz által okozott rendellenesség 
• túlzott kimerültség 
 
 
HOGYAN? 
1. Az ismétlődő műveleteket kombináljuk nem ismét-

lődő, párbeszédet igénylő feladatokkal. Az adatbe-
viteli feladatokat kombinálhatjuk például adatcse-
rés és adatlekérdezési feladatokkal. 

 
2. Egy operátor csoport munkáját együtt szervezzük, 

hogy mindegyik tag többféle feladatot végezhes-
sen. 

 
3. Rotáljuk a feladatokat, hogy minden munkás vé-

gezhessen precíziós és számítógépes, és nem 
precíziós vagy nem számítógépes feladatokat is 
(például hagyományos irodai munkát vagy egyéb 
tevékenységeket). 

 
4. Képezzük tovább a dolgozókat mind a számítógé-

pes, mind a nem számítógépes feladatokban. Ez-
zel rugalmasabb lesz a munkaszervezés, jobban ki 
tudjuk használni a berendezéseket és az emberi 
erőforrásokat, és javíthatjuk a munkások munka-
morálját is. 

 

5. Adjunk rövid szüneteket, például óránként. Nem 
tanácsos több órán keresztül megszakítás nélkül 
dolgozni. A testhelyzet változtatása és a szem 
másra fókuszálása a monitor helyett szintén csök-
kenti a kimerültséget. 

 
6. Iktassunk be olyan rövid feladatokat, amelyek el-

térnek a precíziós vagy a számítógépes munkától. 
Az ülőhelyzet változtatása, a munka állva történő 
folytatása, egy rövid séta valamilyen eszközért 
vagy akár beszélgetés céljából sokat segíthetnek 
az izmok és a szem kimerültségének enyhítésé-
ben. 

 
7. A szünetet a precíziós munkától vagy a számító-

gépes munkaállomástól távolabb töltsük. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Biztassuk a munkásokat arra, hogy keressenek 

olyan nem számítógépes feladatokat, amelyeket 
szívesen kombinálnának a szokásos precíziós 
vagy számítógépes munkájukkal. 

 
— Segítsük elő, hogy a számítógépen dolgozók to-

vább képezhessék magukat nehezebb számítógé-
pes munkák elvégzésére (ami általában változatos 
feladatokat vagy párbeszédes munkát jelent), va-
lamint a vállalatnál rendelkezésre álló nem számí-
tógépes feladatok ellátására is. Ha a szemünket 
időnként elfordítjuk a képernyőről, és így pihentet-
jük, megelőzhetjük a kimerültséget. Ezt azonban 
nehéz megtenni, ha nem hagyjuk el a számítógé-
pes munkaállomást, ezért tanácsos szünetet tarta-
ni. 

 
— Kombináljuk a szüneteket pihentető gyakorlatok-

kal, mint például járkálás, nyújtózás vagy egyszerű 
tornagyakorlatok. 

 
— Ha a kimerültség miatt tartunk szünetet, az nem 

olyan hatékony, mintha még a kimerültség beállta 
előtt tartanánk szünetet, ezért legyen rendszere-
sen, például óránként szünet. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Azok a munkások, akik a munkanap folyamán vegye-
sen végeznek precíziós vagy számítógépes feladato-
kat, illetve nem precíziós és nem számítógépes felada-
tokat, általában elégedettebbek, és kevesebb panaszt 
tesznek. 
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121.a ábra Folyamatos számítógépes munka közben 
tartsunk gyakran rövid szüneteket. 
 

121.b ábra A szünetben végezzünk pihentető mozdulato-
kat. 
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122. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Biztosítsunk lehetőséget a munkások testmozgására. 
 
 
MIÉRT? 
A testmozgásra szükség van a munkások egészségé-
nek és munkamoráljának fenntartásához. A testmozgás 
segíti az izmok erejének és a test rugalmasságának a 
fejlesztését és karbantartását. A testmozgás fenntartja 
az általános jó egészségi állapotot a jó vérkeringés 
biztosításával, így gondoskodik a szervek egészségé-
ről. 

Munka közben az izmok használata a munkához 
szükséges mozdulatoktól és testhelyzettől függ. Előfor-
dul, hogy csak bizonyos izomcsoportokat használunk, 
de túlzott mértékben vagy behatárolt módon. A test-
mozgás elősegíti az izmok dinamikus használatát, és 
segíti a kimerültség kiheverését. Ezáltal segít a túlzott 
megerőltetés megelőzésében, ami vázizomzati rendel-
lenességekhez vezethet, például derékfájás vagy a 
felső végtagok rendellenességei. 

A munkához szükséges erőnlét szintje a munka 
igényeitől függ. A fizikai erőnlét aránytalanul javulhat 
vagy éppen romolhat bizonyos munkakörökben. A 
testmozgás szisztematikus módon segíti a fizikai erőn-
lét kialakulását. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• izommegerőltetés 
• ismétlődő megerőltetés 
• a felső végtagok rendellenességei 
• derékfájás 
• túlzott kimerültség 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Ösztönözzük a munkásokat arra, hogy munka előtt 

és közben végezzenek testmozgást, hogy meg-
őrizzék az erőnlétüket. 

 
2. Kötött testhelyzetben végzett ülőmunka, például 

számítógépes munka közben tartott szünetben biz-
tassuk a munkásokat tornagyakorlatok végzésére. 

 
3. Válasszunk olyan gyakorlatokat, amelyek segíte-

nek egyensúlyban tartani a munka fizikai igényeit, 
hogy azok ne haladják meg a munkás képessége-
it. 

 

4. Kérdezzük meg a munkásokat a munka előtt, köz-
ben és után végzett tornagyakorlatok hatásairól, és 
vegyük figyelembe a véleményüket a munka ter-
vezése során. A munka összetétele tartalmazzon 
fizikailag aktív és kevésbé aktív feladatokat is, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a szervezet kihever-
je a megerőltető feladatokat. 

 
5. Konzultáljunk gyógytornászokkal a munka előtt 

vagy közben végzendő gyakorlatokról. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A testmozgás gyakorisága a munka igényeitől és a 

munkaórákon kívüli tevékenységektől függjön. 
 
— Biztosítsunk olyan testmozgáshoz szükséges léte-

sítményeket, amelyeket a munkások a szünetek-
ben vagy munka után is használhatnak. 

 
— Ülő munkák vagy kevés mozgással járó munkák 

esetén biztassuk a munkásokat arra, hogy leg-
alább hetente néhányszor sportoljanak. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A kötött testhelyzetben végzett vagy fizikailag túlságo-
san megerőltető munka káros lehet a szervezet számá-
ra. Biztassuk a munkásokat arra, hogy munka előtt, 
közben vagy után végezzenek testmozgást. 
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122.a ábra Ösztönözzük a munkásokat arra, hogy végezzenek testmozgást és sportol-
janak az erőnlétük megőrzése érdekében. 
 
 
 

 
 
122.b ábra Kötött testhelyzetben végzett ülőmunka, például számítógépes munka 
közben tartott rövid szünetekben biztassuk a munkásokat tornagyakorlatok végzésé-
re. 
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123. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Ösztönözzük a férfi és női munkások teljes részvételét 
az ésszerűsítések meghatározásában és megvalósítá-
sában. 
 
 
MIÉRT? 
A női munkások általában különböznek a férfiaktól ma-
gasságban, erőben és testméretekben, például a kézfej 
méretében. A szerszámok és a munkaállomások nők 
számára is megfelelő paraméterei kimaradhatnak a 
tervezésből, ha a nők nem vesznek részt a munka ter-
vezésében vagy az ésszerűsítésekben. 

Bizonyos kultúrákban előfordulhat, hogy a nők 
visszafogottabbak, és nem adnak hangot a vélemé-
nyüknek a munkájukról vagy a szükséges változtatá-
sokról. A nők tényleges részvételére különös figyelmet 
kell fordítani. 

A nőknek gyakran kettős terhet kell viselniük, mivel 
ellátják az otthoni és a családi feladatokat is munka 
előtt és után. Ez megakadályozhatja őket abban, hogy 
teljes mértékben részt vegyenek a megfelelő munkale-
hetőségek keresésében vagy a munkahelyi ésszerűsí-
tésekben. Az ő aktív részvételük nagymértékben hoz-
zájárul a megfelelő munkahelyi ésszerűsítések megha-
tározásához és megvalósításához. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• túlzott kimerültség 
• több baleset vagy betegség 
• stressz által okozott rendellenesség 
• a felső végtagok rendellenességei 
• elégtelen kommunikáció 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Ösztönözzük a női munkások aktív részvételét a 

munka tervezésében és áttervezésében. Adjunk 
nekik lehetőséget az aktív részvételre, hogy el tud-
ják mondani a véleményüket, vagy részt tudjanak 
venni a munkahelyi változtatásokról hozott dönté-
sekben. 

 
2. Az egy helyen dolgozó nőket biztassuk arra, hogy 

fogjanak össze, és határozzák meg együtt a prob-
lémákat és a megoldásokat. 

 
3. Biztosítsunk hivatalos és nem hivatalos alkalmakat 

arra, hogy a női és férfi munkások véleményét 
egyenlő arányban kifejezésre juttassuk a munka-
helyi ésszerűsítésekben. Sokat segíthetnek a kér-
dőívek, interjúk vagy javaslat sémák. 

 

4. Keressük meg a vezéregyéniségeket a női munká-
sok körében, és vonjuk be őket a munkahelyi ész-
szerűsítésekről szóló oktatásba, hogy azután foko-
zatosan egyre több nő vegyen részt az ésszerűsí-
tési folyamatokba. 

 
5. Biztosítsunk oktatást a női és férfi munkásoknak 

arról, hogy mennyire fontos az egyenlő lehetősé-
gek biztosítása mindkét nem számára a munkahe-
lyen. 

 
6. Alakítsunk ki világos vezetési irányelveket és okta-

tást minden munkásnak, hogy megelőzzük az 
igazságtalan nemi megkülönböztetést vagy szexu-
ális zaklatást. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Akár a férfi, akár a női munkásokat kihagyjuk az 

ésszerűsítési folyamatból, el fogják utasítani a má-
sok által javasolt változtatásokat. 

 
— Ha megengedjük a férfi és a női munkásoknak, 

hogy megválasszák a szerszámok és a kesztyűk 
méretét, és ha a munkaállomásaikat a saját mére-
tüknek, erejüknek és képességeiknek megfelelően 
tudják beállítani, akkor sokkal produktívabb mun-
kahelyet teremthetünk.  

 
— Az ésszerűsítésekről folytatott megbeszéléseket a 

rendes munkaidőn belül tartsuk, mert azok a nők, 
akiknek a munka mellett a háztartást is el kell lát-
niuk, munkaidő után nem biztos, hogy ráérnek. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Mind a férfi, mind a női munkásokat aktívan vonjuk be 
az ésszerűsítések meghatározásába és megvalósítá-
sába. Ezzel egyenlő munkafeltételeket teremthetünk, 
és a feladatokat és a berendezéseket az igényeikhez 
szabhatjuk. 
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123.a ábra Ösztönözzük a női munkások aktív részvételét a munkafeladatok és a 
munkafeltételek közös tervezésében és áttervezésében. 
 
 
 

 

123.b ábra Biztosítsunk hivatalos 
és nem hivatalos alkalmakat arra, 
hogy egyenlő arányban kifejezésre 
juttassuk a női és a férfi munkások 
véleményét a munkahelyi ésszerű-
sítésekben. 
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124. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Segítsük a migráns munkásokat abban, hogy biztonsá-
gosan és hatékonyan tudják ellátni feladataikat. 
 
 
MIÉRT? 
Napjainkban, a globalizálódó gazdaság korában egyre 
több különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendel-
kező migráns munkás jelenik meg a munkahelyeken, 
hátrahagyva saját hazáját. A vállalatok egyre nagyobb 
mértékben rájuk vannak utalva a megfelelő munkaerő 
biztosításában. Ezek a munkások támogatást igényel-
nek, hogy biztonságosan és hatékonyan tudjanak dol-
gozni. 

A migráns munkásoknak konkrét munkahelyi igé-
nyeik vannak, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a 
biztonságukra és munkájuk hatékonyságára. Mindegyi-
kük esetében fontos a nyelvi korlátok leküzdése és az 
információs szakadék áthidalása, az élelmiszerekkel és 
a vallással kapcsolatos alapvető kulturális igényeik 
teljesítése, és a munkához szükséges ismeretek okta-
tása. Olyan produktív, csapatmunkát ösztönző környe-
zetet kell kialakítani, amelyben a migráns és a hazai 
munkások együtt tudnak dolgozni. 

A migráns munkások alapvető igényeit sokféle 
módon ki lehet elégíteni. Külön oda kell figyelni arra, 
hogy bevonjuk őket a munkahelyi feltételek tervezésé-
be és javításába. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• több baleset 
• stressz által okozott rendellenesség 
• elégtelen kommunikáció 
• megértés hiánya 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Ha migráns munkások is belépnek a vállalatunk-

hoz, hallgassuk meg őket figyelmesen, és ismerjük 
meg a konkrét munkahelyi igényeiket. Az igények 
magukban foglalhatják a saját nyelvükön írott biz-
tonsági utasításokat, a konkrét munkaidő-
beosztást, szociális létesítményeket, ételre vonat-
kozó igényeket, vallási igényeket és oktatást. 

 
2. Készítsünk tervet a migráns munkások legfonto-

sabb igényeinek teljesítésére. A balesetek meg-
előzése érdekében adjunk elsőbbséget a bizton-
sággal kapcsolatos intézkedéseknek. 

 

3. A migráns munkásoknak gondosan magyarázzuk 
el a munkahelyükön használatos biztonsági jelzé-
seket, jeleket és utasításokat. Győződjünk meg ar-
ról, hogy mindannyian pontosan értik a jelzéseket 
és a jeleket. A jelzéseket és a jeleket egészítsük ki 
a saját nyelvükön írt utasításokkal. 

 
4. Készítsünk és osszunk ki biztonsági információkat 

tartalmazó és könnyen érthető anyagokat, amelyek 
a migráns munkások nyelvén íródtak. 

 
5. Dolgozzunk ki és hajtsunk végre speciális oktatási 

programokat a munka biztonságáról, az egészség-
ről és az ergonómiáról a migráns munkások szá-
mára. A program terjedjen ki a biztonsági szabá-
lyokra, a biztonsági jelzések és utasítások pontos 
megértésére, valamint a hosszú távú egészség-
ügyi kockázatok elleni óvintézkedésekre. Az okta-
tást a munkások anyanyelvén is tarthatjuk. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Teremtsünk nyílt és barátságos munkahelyi légkört 

a migráns munkások számára, és ösztönözzük a 
kérdések feltevését és a konzultációkat a bizton-
ságról, egészségről és ergonómiáról . 

 
— Segítsük a migráns munkásokat abban, hogy 

megbeszéléseket, közös oktatásokat, nem hivata-
los gyűléseket stb. tartsanak, hogy a migráns és a 
helyi munkások jobban megértsék egymást. Segít-
sünk a helyi munkásoknak abban, hogy megértsék 
a migráns munkások kulturális igényeit, mert csak 
így lehet biztonságos és produktív munkacsoportot 
létrehozni. 

 
— Építsünk ki a migráns munkások igényeit is tükrö-

ző, hosszú távú mechanizmusokat. A biztonsági és 
egészségügyi bizottságok tevékenysége kiterjed-
het például a migráns munkások biztonsági és 
egészségügyi problémáira, és ezek gyakorlati 
megoldásaira. 

 
— Cseréljünk tapasztalatokat más vállalatokkal, ahol 

a migráns és a helyi dolgozóknak sikerült produktív 
munkacsoportokat létrehozniuk. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A migráns munkások akkor lesznek produktívak, ha 
gyakorlati támogatást kapnak, tehát betanítjuk őket, 
bekerülnek a csapatba és kulturálisan be is tudnak 
illeszkedni. 
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124.a ábra A munkahelyi terv elkészítésébe vonjuk be a migráns munkásokat is, hogy 
az ő igényeiket is teljesíteni tudjuk. A biztonsággal kapcsolatos intézkedéseknek 
adjunk elsőbbséget. 
 
 
 

 
 
124.b ábra A munkahelyi feltételeket javítsuk különböző módokon, hogy mind a szak-
képzett, mind a nem szakképzett munkások, a migráns munkásokkal együtt, hatéko-
nyan és biztonságosan tudjanak együtt dolgozni. A munkafolyamatokra és a bizton-
sági óvintézkedésekre vonatkozó utasításokat és jeleket minden munkás számára 
könnyen érthető formában kell alkalmazni. 
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125. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Osszunk ki megfelelő munkaterhelést, segítsük elő a 
csapatmunkát, és biztosítsunk megfelelő oktatást a 
fiatal munkásoknak. 
 
 
MIÉRT? 
A fiatalabb munkások más fizikai és szellemi kapacitá-
sokkal rendelkeznek, mint az idősebbek. Gyakran nem 
rendelkeznek elegendő tapasztalattal a munkájukban, 
ezért támogatást igényelnek. 

A fiatal munkásoknak általában időre van szüksé-
gük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a munkahelyi szo-
kásokhoz, és az elvárások szerint végezzék a feladata-
ikat. Útmutatást és támogatást kell adnunk nekik, hogy 
megfelelő tapasztalatokra tehessenek szert, és meg 
tudják oldani a munka közben felmerülő problémákat. 

A munkahelyi kockázatok vonatkozásában az 
adott munkában legkevesebb tapasztalattal rendelkező 
munkások a legveszélyeztetettebbek. A tapasztalatlan-
ságot ráadásul sokan nem tudják különválasztani a 
fiatal kortól. A fiatalabb munkásoknak meg kell taníta-
nunk, hogy hogyan kezeljék a munkájuk kezdeti idő-
szakában felmerülő kockázatokat. 

Úgy segíthetjük legjobban a fiatal munkásokat a 
teljesítményük javításában, hogy kijelölünk melléjük egy 
tapasztalt idősebb személyt, aki irányítja és tanítja őket. 
A fiatal és az idősebb munkások közötti jó kommuniká-
cióval jobb munkahelyi légkör alakulhat ki. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• több baleset 
• stressz által okozott rendellenesség 
• elégtelen kommunikáció 
• megértés hiánya 
• a munkások rossz egészségi állapota 
 
 
HOGYAN? 
1. Amikor fiatal munkásokat állítunk munkába, gon-

doskodjunk megfelelő betanításról, beleértve a 
munkarendszer ismertetését és a fiatal munkások 
számára szóló támogató intézkedéseket. Sokat 
segít, ha rendszeresen konzultálunk velük. 

 
2. A fiatal munkásokat megfelelő mértékben terhel-

jük, és kísérjük figyelemmel a csapatmunkát, hogy 
a fiatalok fokozatosan megszerezzék a kellő ta-
pasztalatokat. 

 

3. Szervezzünk olyan oktatást a fiatal munkásoknak 
a munkahelyi kockázatok kezeléséről, amely figye-
lembe veszi háttérismereteiket, képességeiket és a 
fizikai erőnlétüket. A megfelelő biztonsági oktatás 
csökkentheti a munkával kapcsolatos egészség-
ügyi problémák kockázatát a fiatal munkások szá-
mára. 

 
4. Jelöljünk ki idősebb munkásokat a fiatalok támoga-

tására. Ezek a támogatók próbáljanak napi kap-
csolatot tartani a fiatalokkal, és adjanak nekik út-
mutatást még a problémák felmerülése előtt. Mivel 
a fiatal munkások sokszor nem szívesen fordulnak 
az idősebbekhez a problémáikkal, ez a napi kap-
csolat elengedhetetlen. 

 
5. Minden vonatkozásban ellenőrizzük a munkát, 

hogy a terhelés ne haladja meg a fiatalok képes-
ségeit. 

 
6. Biztosítsunk rugalmas munkaidőt, hogy a fiatal 

munkások folytatni tudják a tanulmányaikat. 
 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ellenőrizzük, hogy a fiatal munkások betöltötték-e 

a törvény által a munkába álláshoz előírt életkort. 
 
— Próbáljunk olyan légkört teremteni, amelyben a 

fiatal munkások szívesen konzultálnak az időseb-
bekkel és a művezetőkkel. Ha szükséges, szer-
vezzünk csoportos megbeszélést a fiatal munká-
sok problémáinak megoldására. 

 
— Feltétlenül meg kell tanítani a fiatal munkásoknak, 

hogyan végezhetik a munkájukat kisebb egész-
ségügyi kockázattal. Az oktatás nem csak a mun-
kához szükséges ismeretek terén fontos, hanem a 
személyes kapcsolatokban is. 

 
— Gondoskodjunk arról, hogy ha a fiatal munkások 

támogatást kérnek, meg is kapják azt. Mielőtt a fia-
tal munkások olyan feladatot vállalnak, ami veszé-
lyeztetheti a biztonságukat vagy az egészségüket, 
konzultáljanak az idősebb munkatársakkal. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Segítsük a fiatal munkásokat abban, hogy elegendő 
tapasztalatot szerezzenek. Jelöljünk ki idősebb munká-
sokat a fiatalok mellé, akik munka közben tanítják és 
támogatják őket, még mielőtt a problémák túl komollyá 
válnának. 
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125.a ábra Szervezzünk olyan oktatást a fiatal munkásoknak a mun-
kahelyi kockázatok kezeléséről, amely figyelembe veszi háttérismere-
teiket, képességeiket és fizikai állóképességüket. 
 
 
 

 
 
125.b ábra Teremtsünk lehetőséget a fiatal munkásoknak arra, hogy megbeszéljék a 
munkahelyi problémáikat, és az igényeiknek megfelelő ésszerűsítéseket javasoljanak.  
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126. ELLENŐRZŐ PONT 
 
A létesítményeket és a berendezéseket igazítsuk a 
fogyatékkal élő munkások igényeihez, hogy ők is biz-
tonságosan és hatékonyan tudják végezni a munkáju-
kat. 
 
 
MIÉRT? 
A fogyatékkal élő munkások is képesek biztonságosan 
és hatékonyan dolgozni, ha gondoskodunk a speciális 
igényeikről. A munkások között lehet értelmi fogyaté-
kos, hallássérült, látássérült vagy mozgássérült. 

A fogyatékkal élő munkásoknak más-más igényeik 
lehetnek. Bizonyos igényeket ki tudunk elégíteni azzal, 
hogy a berendezéseket és a feladatokat felhasználó-
barátabbá tesszük, de vannak olyan egyéni igények, 
amelyeket csak közelebbi vizsgálattal tudunk teljesíteni. 

Ez utóbbi igények esetében az a legjobb, ha cso-
portos megbeszélést szervezünk arról, hogyan lehetne 
ésszerűsíteni a munkahelyet, és mik a prioritások. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• a munkahelyek nehéz megközelíthetősége 
• izommegerőltetés 
• több baleset 
• elégtelen kommunikáció 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Szervezzünk csoportos megbeszélést arról, ho-

gyan tudjuk teljesíteni a fogyatékkal élő munkások 
speciális igényeit. Tartsuk szem előtt, hogy a fel-
használó-barát megoldások általában sokat segí-
tenek, de az egyéni igényeket is figyelembe kell 
venni. 

 
2. E kézikönyv segítségével vizsgáljuk meg a munkát 

különböző szempontok szerint, és állapítsuk meg, 
hogy milyen munkahelyi ésszerűsítések oldhatják 
meg a fogyatékkal élő munkások problémáit. 

 
3. Ne csak a munkához szükséges berendezések 

könnyű elérésére és használatára gondoljunk, ha-
nem a munkások általános és napi igényeihez 
szükséges berendezések és létesítmények eléré-
sére és használatára, például az emberek mozgá-
sára, az általános utasításokra és a szociális léte-
sítményekre is. 

 

4. Szervezzünk megfelelő oktatást a fogyatékkal élő 
munkások igényeinek teljesítéséről, de ne csak 
maguknak a fogyatékkal élő munkásoknak, hanem 
minden vezetőnek és dolgozónak is. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Kérdezzük meg mind a fogyatékkal élő munkáso-

kat, mind a többi munkást arról, hogyan lehetne a 
fogyatékkal élők igényeit teljesíteni. Az eredmé-
nyeket felhasználhatjuk csoportos megbeszélése-
ken. 

 
— A fogyatékkal élő munkások számára különösen 

fontos a rugalmas munkaszervezés. Vitassuk meg 
a lehetőségeket a csoportban, és találjunk prakti-
kus megoldásokat. 

 
— Tanuljunk a saját vállalatunknál és más munkahe-

lyeken található jó példákból. Beszéljük meg eze-
ket, és nézzük meg, hogy tudnánk-e hasonló in-
tézkedéseket tenni. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Megfelelő támogatással a fogyatékkal élő munkások is 
biztonságosan és hatékonyan tudnak dolgozni. Szer-
vezzünk csoportos megbeszéléseket a fogyatékkal élők 
és a többi munkás részvételével. 
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126.a ábra Gondoljuk át, hogy a fogyatékkal élő munkások könnyen meg tudják-e 
közelíteni és használni a berendezéseket és a létesítményeket, figyelembe véve a 
személyes igényeiket. 
 

 
 
126.b ábra Megfelelő támogatással a fogyatékkal élő munkások is biztonságosan és 
hatékonyan tudnak dolgozni. 

NYOMÁSRA  
NYÍLIK 
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127. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Fordítsunk kellő figyelmet a várandós és szoptató nők 
biztonságára és egészségére. 
 
 
MIÉRT? 
A munkahelyi feltételek nem sodorhatják veszélybe a 
várandós nőket és a születendő gyermekeiket. Mivel a 
nők mindenféle foglalkozásban aktív szerepet vállalnak, 
kellő figyelmet kell fordítani a várandós nők biztonságá-
ra és egészségére. 

A terhesség utolsó fázisaiban a várandós nők fizi-
kai állapota fokozott odafigyelést igényel. Különösen a 
fizikailag megerőltető feladatok, és a nagyon fárasztó 
munka, például az éjszakai munkavégzés kerülendő. A 
terhesség különböző fázisaiban különböző veszélyek 
leselkednek a nőkre (különösen az első és a harmadik 
harmadban). Ennek megfelelően kell meghozni a szük-
séges intézkedéseket. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• túlzott kimerültség 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• izommegerőltetés 
• súlyos fizikai hatások 
 
 
HOGYAN? 
1. A terhes nőknek, különösen a terhesség utolsó 

hónapjaiban, ne adjunk emelési, teherszállítási és 
egyéb nehéz manuális feladatokat. 

 
2. Ne osszunk be terhes nőket éjszakai munkára 

vagy egyéb fárasztó feladatokra a terhesség utolsó 
hónapjaiban.  

 
3. Ellenőrizzük, hogy a gépek és a berendezések 

megközelítése és a közöttük lévő hely megfelelő-e 
ahhoz, hogy a terhes nők is könnyen és kényel-
mesen tudjanak mozogni. 

 
4. Adjunk nekik széket, hogy le tudjanak ülni. Ne 

adjunk olyan feladatot, amely hosszas állással 
vagy üléssel jár. 

 

5. A terhes nőknek – különösen a terhesség utolsó 
hónapjaiban – olyan rugalmas feladatokat adjunk, 
amelyek lehetővé teszik szünetek beiktatását. Ha 
szükséges, vezessük be a feladatok rotációját, 
hogy a terhes nők maguk szabják meg a munka-
végzés ütemét. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ahol lehetséges, a terhes nőknek adjunk fizikailag 

nem megerőltető ülő munkákat. Nagyon fontos, 
hogy a terhes nőknek ne kelljen állandóan azonos 
testhelyzetben dolgozniuk. 

 
— A munkanap folyamán adjunk elég pihenőidőt a 

terhes nők számára. 
 
— Biztosítsunk olyan szociális létesítményeket, ame-

lyeket a terhes nők kényelmesen tudnak használni. 
 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A várandós nőknek, különösen a terhesség utolsó hó-
napjaiban speciális igényeik vannak, amelyeket figye-
lembe kell venni annak érdekében, hogy meg tudjuk 
őrizni mind az anya, mind a születendő gyermek biz-
tonságát és egészségét. 
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127.a ábra A terhes nőknek kiosztott feladatok legyenek kényelmesek és egyénileg 
szabályozhatók. 
 
 
 

 
 
127.b ábra Terhes nőknek ne adjunk olyan feladatot, amely hosszas állással 
vagy üléssel jár. 
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128. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Gondoskodjunk arról, hogy az idősebb munkások is 
biztonságosan és hatékonyan tudják végezni a munká-
jukat. 
 
 
MIÉRT? 
Az idősebb munkások értékes tudással és tapasztala-
tokkal rendelkeznek, de nehezebben tudnak megfelelni 
a fizikailag megerőltető feladatoknak, vagy a túl gyors 
munkatempónak. Ha a munkát az idősebb munkások-
hoz igazítjuk, azzal javíthatjuk a biztonságot és a mun-
kafolyamatot. 

Az idősebb munkások közül sokan nehezen tudják 
elolvasni a kis betűkkel írt vagy nem eléggé megvilágí-
tott utasításokat és jelzéseket, Fordítsunk fokozott fi-
gyelmet arra, hogy ők is mindent jól lássanak. 

Az új technológia megkönnyítheti a munkát az idő-
sebb munkások számára, de előfordulhat, hogy ők ne-
hezen tudnak megbarátkozni vele. Bár az idősebb 
munkások sok tapasztalattal rendelkezhetnek, az újon-
nan bevezetett technológiák alkalmazására őket is 
ugyanúgy be kell tanítani, mint a fiatalabb munkásokat. 
Nekik azonban sokszor nehezebb ezeket megtanulni, 
mint a fiataloknak. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• izommegerőltetés 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Az érintett munkásokkal együtt ellenőrizzük, hogy 

bizonyos feladatok nem okoznak-e nehézséget, 
vagy nem jelentenek-e veszélyt az idősebb mun-
kások számára. Beszéljük meg, hogyan lehetne 
ezeket a feladatokat az idősebb munkások igénye-
ihez igazítani. 

 
2. Az idősebb munkásokat is érintő, fizikailag meg-

erőltető feladatokhoz használjunk mechanikus 
eszközöket. Ügyeljünk arra, hogy az új feladatokat 
is biztonságosan el tudják látni. 

 
3. Az utasítások, jelzések és címkék legyenek köny-

nyen olvashatók az idősebb munkások számára. 
 
4. Biztosítsunk elegendő világítást az idősebb mun-

kások számára. Szükség esetén szereljünk fel he-
lyi világítást. 

 

5. Tegyük lehetővé, hogy a fiatalabb és az idősebb 
munkások eltérő ütemben dolgozzanak, hogy az 
idősebbek könnyebben tartani tudják a tempót. 

 
6. Új technológia bevezetése esetén kérjük ki a mun-

kások véleményét arról, hogy milyen intézkedések 
szükségesek mind a fiatalabb, mind az idősebb 
munkások szempontjából. Az oktatás igazodjon az 
idősebb munkások igényeihez, hogy a saját tem-
pójukban tudjanak haladni. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A gépesítés mellett számos egyéb intézkedéssel is 

könnyebbé tehetjük a fizikailag nehéz feladatokat. 
Az anyagmozgatás ésszerűsítése például sokat 
segíthet az idősebb munkásoknak. 

 
— Az idősebb munkásokat a nekik megfelelő módon 

tanítsuk be az új feladatokra. 
 
— Jó megoldás a csoportos munka is, melynek kere-

tében a munkások segíthetnek egymásnak, a 
munkavégzés üteme pedig egyénenként változó 
lehet, és ezzel megoldhatjuk az idősebb munkások 
problémáit. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Használjuk ki az idősebb munkások tudását és tapasz-
talatát úgy, hogy hozzájuk igazítjuk a munkát.  
Az idősebb munkások számára előnyös feladatok min-
denki számára előnyösek. 
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128. ábra Az érintett munkásokkal együtt ellenőrizzük, hogy bizonyos feladatok nem 
okoznak-e nehézséget, vagy nem jelentenek-e veszélyt az idősebb munkások számá-
ra. 
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129. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Felhasználó-központú hozzáállással igazítsuk a mun-
kahelyet a munkások kulturális hátteréhez és ebből 
adódó preferenciáihoz. 
 
 
MIÉRT? 
A különböző kultúrákból származó munkásoknak eltérő 
reakciói és preferenciái lehetnek a munkahelyi feltéte-
leket illetően. A munka megszervezésekor és a munka-
hely kialakításakor vegyük figyelembe a szociális és 
kulturális szokásokat, és konzultáljunk a munkásokkal a 
munkahelyi feltételek elfogadhatóságáról. 

A munkaszervezés ugyanis összeütközésbe kerül-
het a kulturális és szociális szokásokkal. A munkaidő-
beosztás például ellentétben állhat a helyi kultúra alap-
ján kialakult közösségi gyakorlattal, és bármely techno-
lógia is ellentétben állhat a munkások körében elfoga-
dott módszerekkel. Az ismeretlen technológiát nehe-
zebb befogadni, ha nincs előzetes tapasztalat a hason-
ló technológiák alkalmazásában. A technológiát és 
annak használati módját a felhasználók bevonásával 
igazítsuk a helyi feltételekhez. 

A kulturális vagy társadalmi sztereotípiák is befo-
lyásolhatják azt, hogy a munkások megfelelően értel-
mezik-e a kijelzéseket és a jeleket. Egy adott kultúrá-
hoz kifejlesztett kijelzők és jelzések nem biztos, hogy 
megfelelőek a más kulturális héttérrel rendelkező mun-
kások számára is. Oktatást kell szervezni annak érde-
kében, hogy a feliratokat, az üzemeltetési utasításokat, 
a jelzéseket és általában véve minden írott információt 
helyesen értelmezzenek a munkások bizonyos csoport-
jai. 

A munkahelyen kívüli életkörülményeket is figye-
lembe kell venni a munka ésszerűsítésében. A munka-
szervezést ezek a feltételek is befolyásolják (pl. a köz-
lekedési lehetőségek megbízhatósága). 

A berendezések ne álljanak ellentétben kulturális 
szempontból érzékeny kérdésekkel. Szükség lehet 
olyan helyiségekre is, ahol a munkások imádkozhatnak, 
vagy elvégezhetik a vallási rítusokat. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• megértés hiánya 
• elégtelen kommunikáció 
• súlyos sérülés vagy baleset 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• stressz által okozott rendellenesség 
• elfogadás hiánya 
 

HOGYAN? 
1. Mielőtt bevezetünk egy munkarendet, mérjük fel, 

hogy elfogadható-e a munkások számára. 
 
2. Új technológia bevezetése esetén gondoskodjunk 

megfelelő betanításról, és győződjünk meg arról, 
hogy a munkások értik-e az új technológiát és an-
nak potenciális veszélyeit. 

 
3. Mérjük fel, hogy a munkakörnyezetben látható, 

vagy a technikai eszközök által adott írott informá-
ciók érthetők-e. Az információkat a munkások 
anyanyelvén kell összeállítani. 

 
4. Törekedjünk arra, hogy minden munkás vegyen 

részt az új berendezések vagy módszerek bemuta-
tásán, hogy megismerjük az igényeiket, preferen-
ciáikat és elvárásaikat. Ez a személyes védőfel-
szerelések használatára is vonatkozik. 

 
5. Kérjük ki a munkások véleményét arról, hogy mi-

lyen szociális létesítményekre lenne szükségük az 
imához vagy a vallási szertartásokhoz, figyelembe 
véve a mi kulturális szokásainkat és hagyománya-
inkat. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A különböző kulturális háttérrel rendelkező munká-

sok igényeit vegyük figyelembe a berendezések 
vagy a munkamódszerek kialakításában. 

 
— Beszéljük meg a munkásokkal, hogy milyen sze-

mélyes védőfelszerelésre lenne szükségük, figye-
lembe véve a mi kulturális szokásainkat és ha-
gyományainkat is. 

 
— Ha lehetséges, alkalmazzunk olyan felszereléseket 

vagy módszereket, amelyek minden munkás igé-
nyeit ki tudják elégíteni. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
Egy adott munkahelyen számos, különböző kulturális 
háttérrel rendelkező ember dolgozhat együtt. A munka-
helyek és a munkamódszerek tervezésénél minden 
kulturális igényt vegyünk figyelembe. 
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129.a ábra (I) és (II) A munkahelyen található jelzések és vezérlőelemek legyenek könnyen érthetők a különböző kultu-
rális háttérrel rendelkező munkások számára. Ahol lehet, használjunk mindenki számára érthető egyszerű szimbólu-
mokat, vagy egészítsük ki azokat olyan egyszerű szavakkal, amelyeket vagy mindenki ért, vagy az érintett munkások 
nyelvén íródtak. Ez az ajtónyitókra és egyéb naponta használt eszközökre is vonatkozik. 
 
 
 

 
 
129.b ábra A javaslatokat úgy fogalmazzuk meg, hogy a különböző kulturális háttérrel rendelkező munkások számára 
is elfogadhatók legyenek. Gondosan kísérjük figyelemmel a javasolt intézkedések megvalósítását. 
 

BE 

KI 

NYIT 

NYIT 

(I) (II) 
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130. ELLENŐRZŐ PONT 
 
A foglalkozás-biztonsági és- egészségügyi rendszerek 
keretében végzett ergonómiai kockázatfelmérésbe von-
juk be mind a vezetőket, mind a munkásokat. 
 
 
MIÉRT? 
A foglalkozás-biztonsági és- egészségügyi rendszerek 
megvalósítása előtt alaposan fel kell mérni a munkahe-
lyen fennálló kockázatokat. Ennek során tisztázni kell, 
hogy a fennmaradó kockázatok elfogadhatók-e, vagy 
további intézkedést igényelnek. A kockázatok fontos 
részét képezik az ergonómiával kapcsolatos kockáza-
tok. 

Az ergonómiával kapcsolatos biztonsági és egész-
ségügyi kockázatok különbözőek lehetnek. A munka-
végzés módjára vonatkoznak rutinszerű és nem rutin-
szerű feltételek között. A legjobban a vezetők és a 
munkások tudják meghatározni és megvalósítani a 
kockázatok csökkentését célzó intézkedéseket. 

Ha a vezetők a feladataik részeként folyamatosan 
figyelmet fordítanak az ergonómiával kapcsolatos koc-
kázatokra, az nagyban hozzájárul a munkahelyi sérülé-
sek és betegségek visszaszorításához. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• több baleset 
• a munkások rossz egészségi állapota 
• súlyos fizikai hatások 
• stressz által okozott rendellenesség 
• elégtelen kommunikáció 
• elfogadás hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Ha szisztematikusan felmérjük a biztonsági és 

egészségügyi kockázatokat a foglalkozás-
biztonsági és – egészségügyi rendszerek kereté-
ben, fordítsunk figyelmet az ergonómiával kapcso-
latos sokféle kockázatra is. 

 
2. A vezetők és a munkások használjanak olyan fel-

adatlistát, amely a munkahelyi ergonómiával kap-
csolatos kockázatokat is tartalmazza. 

 
3. Ellenőrizzük, hogy nem csak a munkakörnyezet, 

hanem a munkaszervezés is elfogadható-e a mun-
kások számára, és hallgassuk meg a véleményü-
ket arról, hogyan lehetne javítani a meglévő felté-
teleken. 

 

4. Új technológia bevezetésekor gondoskodjunk 
megfelelő oktatásról, és arról, hogy az üzemeltetők 
megértsék a potenciális veszélyeket. 

 
5. Az ergonómiával kapcsolatos kockázatok és a 

szükséges ésszerűsítések értékelését segítheti a 
foglalkozás-biztonsági és- egészségügyi rendsze-
rekben általában alkalmazott Tervezés-
Végrehajtás-Ellenőrzés-Cselekvés ciklus követése. 

 
6. A kockázatok enyhítésében elért sikerek ellenőr-

zése során vegyük figyelembe a vezetők és a 
munkások véleményét is a meglévő kockázatokról. 

 
7. A munkahelyi kockázatok enyhítését célzó folya-

matos munka során tanítsuk meg a vezetőknek és 
a munkásoknak az ergonómiával kapcsolatos koc-
kázatok értékelését és csökkentését, mivel ez fon-
tos részét képezi a foglalkozás-biztonsági és- 
egészségügyi rendszerekben játszott szerepük-
nek. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Ajánlatos ergonómiai szempontokra is kiterjedő 

feladatlistákat használni, különösen a kis vállala-
toknál. Ezeknek a használatához segítséget kell 
nyújtani a vezetőknek és a munkásoknak. 

 
— Ahogyan azt a foglalkozás-biztonsági és –

egészségügyi rendszerek útmutatói hangsúlyoz-
zák, hogy – többek között az ILO-OSH 2001 -, el-
engedhetetlen a vezetőség elkötelezettsége és a 
munkások részvétele. A vezetői rendszerek okta-
tásában javasoljuk az ergonómiai kockázatokra 
vonatkozó feladatlisták használatát. 

 
— Ergonómiai kockázatok sikeres kezeléséről szóló 

konkrét jó példákkal is elősegíthetjük a munkahelyi 
kockázatkezelést. Ezek között legyenek hasonló 
helyi körülmények között megvalósított olcsó ész-
szerűsítések is. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A foglalkozás-biztonsági és vezetői rendszerek része-
ként végrehajtott kockázatfelmérés és a szükséges 
ésszerűsítések elősegítése céljából alkalmazzunk olyan 
feladatlistát, amely tartalmazza az ergonómiai kockáza-
tok csökkentését célzó praktikus intézkedéseket is. 
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130.a ábra Alakítsunk munkacsoportot a vállalatnál fennálló ergonómiai problémák vizsgálata és megbeszélése céljá-
ból. A csoport tanulhat a helyben elért ésszerűsítésekből, és javasolhat praktikus ésszerűsítéseket. 
 
 
 

 
 
130.b ábra A kockázatértékelésről és –ellenőrzésről tartott megbeszéléseken mindig térjünk ki az ergonómiával kap-
csolatos kockázatokra is, amelyek fontos kérdések a foglalkozás-biztonsági és-egészségügyi rendszerekben. 
 

ERGONÓMIAI 
FOLYAMAT 

Dolgozzunk ki 
munkavédelmi irányelvet! 
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131. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Dolgozzunk ki terveket vészhelyzet esetére, hogy min-
denki tudja a feladatát, könnyen el lehessen érni a léte-
sítményeket, és gyorsan ki lehessen üríteni azokat. 
 
 
MIÉRT? 
Vészhelyzet bármikor előállhat. Ha fel akarunk rá ké-
szülni, minden érintettnek előre tudnia kell, hogy mit kell 
tennie ilyen esetben. A vészhelyzetre vonatkozó tervek 
minden vállalatnál elengedhetetlenek. 

Ezek segítségével minimalizálni tudjuk a potenciá-
lis vészhelyzetek következményeit. Akár súlyos balese-
tet is megakadályozhatunk vele. 

Minden vészhelyzetben bizonyos fontossági sor-
rend szerint kell cselekedni. Ezeket nem könnyű fel-
idézni, amikor hirtelen előáll egy vészhelyzet. Az embe-
reknek előre ki kell adni az utasításokat, és többször 
gyakoroltatni kell velük a vészhelyzetben végrehajtandó 
intézkedések sorrendjét. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• ellenőrizhetetlen vészhelyzet 
• nem a megfelelő művelet végrehajtása 
• elégtelen kommunikáció 
• késleltetett evakuálás 
 
 
HOGYAN? 
1. Próbáljuk meg reálisan felmérni a potenciális bal-

esetek jellegét, és csoportos megbeszélésen álla-
pítsuk meg, hogy milyen helyzetben milyen intéz-
kedést kell tenni. Nagyon fontos, hogy ismerjük a 
valószínűségét és az előre látható következmé-
nyeit a tüzeknek, robbanásoknak, veszélyes anya-
gok elszabadulásának, gépek és járművek miatt 
bekövetkező sérüléseknek, és a súlyos sérülések 
(pl. valaki leesik valahonnan, vagy megüti egy 
tárgy) lehetséges okait. 

 
2. Csoportos megbeszélés keretében állapítsuk meg 

azt is, hogy az egyes vészhelyzetekben melyek a 
legfontosabb intézkedések. Ezek lehetnek vész-
helyzetben teendő műveletek, leállítási eljárások, 
külső segítség hívása, elsősegély és evakuálási 
módszerek. A megbeszélésbe be kell vonni a ve-
zetőket, a munkásokat, valamint a biztonsági és 
egészségügyi munkatársakat. 

 

3. A vészhelyzetben teendő intézkedéseket és az 
evakuálási eljárásokat minden érintettel ismertes-
sük meg. Többször is tartsunk oktatást azoknak, 
akik részt vehetnek a vészhelyzetben tett intézke-
désekben és az elsősegély nyújtásában. Tartsunk 
evakuálási gyakorlatokat. 

 
4. A vészhelyzetben szükséges telefonszámok listá-

ját tegyük ki jól látható helyre, és rendszeresen ak-
tualizáljuk. Ellenőrizzük, hogy minden munkás tud-
ja, hogy hol található ez a lista. Gondoskodjunk ar-
ról is, hogy minden helyszíni elsősegélynyújtó esz-
közt (felszerelések, elsősegély dobozok, közleke-
dési eszközök, védőelszerelések stb.) és tűzoltó 
készüléket érthetően jelöltünk, és azok azonnal 
rendelkezésre állnak.  

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— Előre meg kell tervezni, és mindenkivel közölni 

kell, hogy ki fogja irányítani a vészhelyzetben tett 
intézkedéseket. 

 
— Amikor jelentős változtatást hajtunk végre a terme-

lésben, a gépekben és az alkalmazott vegyi anya-
gokban, vezessük át ezeket a változtatásokat a 
vészhelyzetre vonatkozó terveken is. 

 
— A vállalat környezetét érintő kockázatok értékelé-

sét is be kell építeni a vészhelyzetre vonatkozó 
tervekbe. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A munkahelyen mindenkinek pontosan tudnia kell, hogy 
mi a teendője vészhelyzetben. A vészhelyzetre készí-
tett jó tervekkel súlyos baleseteket előzhetünk meg. 
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131. ábra A vészhelyzetre vonatkozó akcióterveket a munkások részvételével dolgozzuk ki. 
 

VÉSZHELYZETBEN 
HÍVHATÓ TELEFON-

SZÁMOK 

TEENDŐK  
VÉSZHELYZETBEN 
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132. ELLENŐRZŐ PONT 
 
Tanuljunk a saját vállalatunknál vagy más vállalatoknál 
fellelhető jó munkahely-ésszerűsítési példákból, és 
osszuk meg ezeket egymással. 
 
 
MIÉRT? 
A saját vállalatunknál vagy más vállalatoknál számos jó 
ésszerűsítési példát találhatunk. Ezek olyan ésszerűsí-
tések, amelyeket hasonló helyi körülmények között 
hajtottak végre. 

A munkahelyen fennálló számos különböző prob-
lémát nem lehet egyszerre megoldani. Fokozatos ész-
szerűsítésekre van szükség. A helyi példák azért szol-
gálnak jó útmutatással, mert láthatjuk az ésszerűsíté-
sek eredményét is. 

Ha megnézzük a helyben megvalósított jó példá-
kat, megtanulhatjuk és megoszthatjuk egymással a 
helyi anyagok és szaktudás felhasználásának még jobb 
módszereit. 
 
 
KOCKÁZATOK / TÜNETEK 
• elégtelen kommunikáció 
• megértés hiánya 
• elfogadás hiánya 
• több baleset 
• munkahelyi ésszerűsítés hiánya 
 
 
HOGYAN? 
1. Vizsgáljuk meg a vállalatunknál meglévő munka-

helyeket, és soroljuk fel az ésszerűsített munka-
módszereket, vagy a biztonságos és egészséges 
feltételeket bizonyító jó példákat. Az egyszerű és 
olcsó megoldások különösen fontosak. Vizsgáljuk 
meg, hogyan hajtották végre ezeket az ésszerűsí-
téseket. 

 
2. Látogassunk meg más vállalatokat is a környéken, 

vagy nézzünk meg ésszerűsítési kézikönyveket, és 
tanuljunk a jó példákból. 

 
3. A lehetséges ésszerűsítéseket vitassuk meg egy 

csoporttal. Erre praktikus módszer a elméleti kép-
zés jellegű megbeszélés. 

 
4. Távirati stílusban jegyezzük fel azokat a lehetsé-

ges ésszerűsítéseket, amelyek hasonlók a jó pél-
dákhoz, és viszonylag olcsók. 

 

5. A jó példák alapján próbáljuk meg meghatározni a 
megvalósítható megoldásokat. A megbeszélés so-
rán összpontosítsunk azokra a megoldásokra, 
amelyeket azonnal el lehet végezni, és amelyek 
nem túl idealisták. 

 
 
TOVÁBBI TIPPEK 
— A modern cselekvésközpontú oktatáshoz kidolgo-

zott praktikus oktatási kézikönyvek szintén számos 
jó ésszerűsítési példával szolgálhatnak, amelyek a 
helyi körülmények között is megfelelőek lehetnek. 

 
— Használjuk ki teljesen a kiscsoportos megbeszélé-

seket, amelyeken csak néhány emberrel próbálunk 
a látott jó példákhoz hasonló megvalósítható meg-
oldásokat keresni. Nagy segítséget jelent, ha 
megnézhetünk jó példákról készített képeket vagy 
videofelvételeket. A kérdéses munkahely dolgozóit 
is vonjuk be a megbeszélésbe. 

 
— Mindig tanácsos egyszerű és olcsó megoldásokkal 

kezdeni. Amikor a dolgozók rájönnek, hogy az ol-
csó megoldásokat viszonylag könnyű megvalósí-
tani, bátrabban kezdenek közös változtatásokba. 
Tartsuk szem előtt, hogy a legtöbb ergonómiai 
megoldás egyszerű és nem drága. 

 
 
JEGYEZZÜK MEG! 
A helyi jó példák rendkívül hatásosan tudják serkenteni 
a gondolkodást. Megmutatják ugyanis, hogy mi az, ami 
a helyi körülmények között lehetséges. Jó példákat 
találhatunk mind saját munkahelyünkön, mind a szom-
szédos munkahelyeken. 
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132. (I) és (II) ábra Hozzunk létre egy csoportot (vagy több csoportot), 
amely megvizsgálja a vállalatnál található munkahelyeket, tanul a jó 
példákból, és közös terveket készít az ergonómiai ésszerűsítésekhez. 
 

(I) 

(II) 
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 Mellékletek 

 
 
 
 
 
A helyi viszonyokhoz igazított  
oktatási anyagminták  

(Lásd „Javaslatok a kézikönyv használatához”) 
 
 
1. melléklet: Az Ergonómiai ellenőrző pontok haszná-

lata részvételen alapuló oktatáshoz 
 
2. melléklet: Munkahelyi ellenőrző jegyzék 
 
 
3. melléklet: Gyakorlati tippek a munkahelyi ellenőrző 

jegyzékhez 
 
 
4. melléklet: Az Ergonómiai ellenőrző pontokat hasz-

náló tanfolyamok mintaprogramjai 
 
5. melléklet: Példák a csoportmunka eredményeire 
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1. melléklet: Az Ergonómiai ellenőrző pontok használata 
részvételen alapuló oktatáshoz 
 
Különböző országokban és iparágakban folyamatosan 
gyűlnek a munkahelyi biztonsági és egészségügyi felté-
telek javítását célzó, az Ergonómiai ellenőrző pontok 
felhasználásával tartott cselekvésközpontú oktatásokon 
szerzett tapasztalatok. Ezt elősegíti annak az elismeré-
se is, hogy a biztonságos és egészséges munkahely az 
alapvető emberi jogok közé tartozik, és a munkásoknak 
biztonságosabb és egészségesebb munkafeltételeket 
kell biztosítani. A tanfolyamok tapasztalatai egyértel-
műen bebizonyították, hogy mennyire hasznosak a 
jelen kézikönyvben kidolgozott Ergonómiai ellenőrző 
pontok praktikus jellegét teljes mértékben kihasználó 
oktatási eszközök. 

A munkahelyi feltételek javítását célzó és az Ergo-
nómiai ellenőrző pontokat és a kapcsolódó oktatási 
eszközöket alkalmazó oktatási programok egyértelmű-
en kimutatták a vezetők és a munkások bevonásával 
megvalósított, részvételen alapuló módszer hatékony-
ságát. Elsősorban az ILO által kifejlesztett WISE mód-
szertan (kisvállalatok munkamódszereinek ésszerűsíté-
se) és az ehhez hasonló, részvételen alapuló módsze-
rek vezettek olyan munkahelyi ésszerűsítésekhez, 
amelyeket az Ergonómiai ellenőrző pontok javasol. 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel együttmű-
ködésben különböző célcsoportok számára szerveztek 
részvételen alapuló oktatási programokat. Ezeken a 
tanfolyamokon általában többféle részvételen alapuló 
oktatási eszközt használnak, melyek között lehetnek 
feladatlisták, helyi jó példák és a rendelkezésre álló 
lehetőségekre építő ésszerűsítési kézikönyvek. Az el-
lenőrző jegyzékek és a kézikönyvek az Ergonómiai 
ellenőrző pontok által javasolt egyszerű és olcsó éssze-
rűsítéseket tükrözik. Ezek a programok az alábbiakat 
foglalják magukban: 
— a WISE módszertan alkalmazásával kisvállalatok 

számára tartott tanfolyamok Ázsia, Latin-Amerika 
és Afrika számos országában;  

— a WISE módszertanhoz hasonló, részvételen ala-
puló módszereket alkalmazó oktatási tevékenysé-
gek kisipari munkahelyeken, építkezéseken és ott-
honi munkavégzés esetében az ázsiai országok-
ban; 

— mezőgazdasági termelők számára tartott oktatási 
workshopok a WIND (a munka ésszerűsítése a 
szomszédság fejlesztésben) módszer alkalmazá-
sával, melyet eredetileg Vietnamban dolgoztak ki, 
és sok más országban is megvalósítottak, például 
Kirgizisztánban, a Fülöp-szigeteken, Szenegálban 
és Thaiföldön; 

— szakszervezeti tagok foglalkozás-biztonsági és 
egészségügyi képzését szolgáló tanfolyamok a 
Japán Nemzetközi Munkaügyi Alapítvány (JILAF) 
által kidolgozott POSITIVE módszertan (szakszer-
vezet által kezdeményezett, részvételen alapuló 
biztonsági ésszerűsítések) alapján Bangladesben, 
Kínában, Indonéziában, Mongóliában, Nepálban, 
Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Thaiföldön és 
Vietnamban. 

Ezek a programok általában a helyben kialakult jó 
munkahelyi gyakorlatokra épülnek. A többnyire egy-
négy napos tanfolyamokat képzett oktatók tartják. Az 
alkalmazott oktatási anyagok - beleértve a feladatlistá-
kat és a kézikönyveket is - a helyi jó példákra és az 
ezekkel összhangban álló praktikus ésszerűsítési lehe-
tőségekre épülnek. A programok során a helyi dolgozók 
folyamatos csoportmunkát végeznek. A csoportnak az 
a feladata, hogy tanuljon a helyi jó példákból, és ter-
vezzen és valósítson meg hasonlóan praktikus változta-
tásokat a saját munkahelyén. A részvételen alapuló 
tipikus feladatok közé sorolhatjuk az ellenőrző jegyzék-
kel kapcsolatos gyakorlatot, a helyi jó példák és az 
alapvető ergonómiai alapelvek csoportban történő 
megvitatását, valamint az azonnali ésszerűsítési intéz-
kedésekkel kapcsolatos csoportmunkát. 

A részvételen alapuló lépések gyakorlat-orientáltak 
és cselekvésközpontúak. Az ellenőrző jegyzékkel kap-
csolatos első feladatban a résztvevők megtanulják a 
helyi viszonyokhoz igazított feladatlisták használatát. A 
résztvevők megtanulják, hogy nem elég a problémákat 
felsorolni, hanem meg kell vizsgálniuk a munkahely-
ükön már megvalósított helyes intézkedéseket is, és rá 
kell mutatniuk a praktikus ésszerűsítési lehetőségekre. 
Ezt követően a szakmai megbeszélések során az okta-
tók gyakorlati szempontból is bemutatják az alapvető 
ésszerűsítési lehetőségeket. Mivel a feladatlistában 
szereplő ellenőrző pontokat és a helyi jó példákat alá-
támasztó alapelveket az Ergonómiai ellenőrző pontok-
ból veszik át az oktatók, a résztvevőket viszonylag 
könnyen rá tudják vezetni arra, hogyan ésszerűsíthetik 
a meglévő feltételeket, és hogyan javasolhatnak prakti-
kus megoldásokat. A különböző témákban tárgyalt 
alapelvek megértését a vonatkozó ábrák is segítik. A 
kiscsoportokban folytatott megbeszélések segítséget 
nyújtanak a résztvevők számára a biztonsági és egész-
ségügyi kockázatok és azok megoldásának meghatá-
rozásához. Az ilyen programokon dolgozó oktatók által 
kidolgozott kézikönyvek különféle módokon használják 
fel az Ergonómiai ellenőrző pontokban található éssze-
rűsítési lehetőségeket és illusztrációkat. 

Ezek a programok a kezünkben tartott kézikönyv-
ben tárgyalt témakörökhöz hasonló szakmai területeket 
ölelnek fel. Ezek általában a következők: (1) anyagtáro-
lás és- mozgatás, (2) a termelőgépek biztonsága, (3) 
munkahelytervezés, (4) fizikai környezet, (5) szociális 
létesítmények és (6) munkaszervezés. A helyben meg-
valósítható ésszerűsítéseket tartalmazó feladatlisták 
használatát és az ésszerűsítések megvalósításának 
gyakorlati módszereit általában a helyben kialakult jó 
gyakorlatoknak és a szükséges változtatásoknak cso-
portban történő megbeszélése során lehet legjobban 
elsajátítani. Az ésszerűsítési szabályok és a helyi jó 
példák, illusztrációk és fényképek segítségével történő 
bemutatása szintén megkönnyíti a tanulási  
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folyamatot. A résztvevők által javasolt és megvalósított 
ésszerűsítések gyakran az Ergonómiai ellenőrző pon-
tok alapján leírt ésszerűsítési lehetőségeket tükrözik. 

Az Ergonómiai ellenőrző pontokban javasolt rész-
vételen alapuló módszer tehát segíti az oktatókat és a 
tanulókat abban, hogy konstruktív módon tervezzék 
meg és hajtsák végre a szükséges változtatásokat. A 
tanfolyam során nagy hangsúlyt helyezünk a vezetők 
és a munkások közötti aktív együttműködésre. Az okta-
tási programokban alkalmazott csoportos munkamód-
szerek nagymértékben megkönnyítik a résztvevők 
számára a konszenzusépítő technikák megértését és 
alkalmazását. 

Az említett programokban használt feladatlisták a 
jelen kézikönyvben leírt intézkedési formán alapulnak. 
A WISE tanfolyamokon széles körben alkalmazott tipi-
kus ellenőrző jegyzék 45 pontot tartalmaz (8 pont az 
anyagtárolásról és- mozgatásról, 6 pont a termelőgépek 
biztonságáról, 8 pont a munkahelyekről, 5 pont a világí-
tásról, 11 pont a veszélyes anyagokról és az üzemi 
helyiségekről, 4 pont a szociális létesítményekről és 3 
pont a munkaszervezésről.) A kisebb építőipari cégek-
nél szintén 45 pontot használnak a részvételen alapuló 
programokban (7 pont az anyagtárolásról és –
mozgatásról, 7 pont a magasban végzett munkáról, 5 
pont a munka közbeni testhelyzetekről, 5 pont a terme-
lőgépek biztonságáról, 7 pont a fizikai környezetről, 5 
pont a szociális létesítményekről, 3 pont a vészhelyze-
tekre való felkészültségről, 3 pont a munkaszervezésről 
és 3 pont a biztonsági és egészségügyi szervezetről.) A 
leggyakrabban alkalmazott WIND ellenőrző jegyzék 42 
pontból áll (8 pont az anyagtárolásról és- mozgatásról, 
7 pont a munkahelyek kialakításáról és a szerszámok-
ról, 5 pont a termelőgépek biztonságáról, 9 pont a mun-
kahelyi környezetről és a veszélyes anyagok kezelésé-
ről, 8 pont a szociális létesítményekről és 5 pont a 
munkaszervezésről). A POSITIVE feladatlista 54 pont-
ból áll (8 pont az anyagmozgatásról, 6 pont a termelő-
gépek biztonságáról, 8 pont a munkahelyen végrehaj-
tott változtatásokról, 16 pont a fizikai környezetről, 4 
pont a környezetvédelemről és 4 pont az ésszerűsíté-
sek megvalósításáról). A fenti ellenőrző jegyzékek alap-
ján készített oktatási anyagok tehát általában lefedik az 
Ergonómiai ellenőrző pontok minden fő témakörét. 

Az alapvető ergonómiai alapelvekre helyezett 
hangsúly az egyes témakörökben megkönnyíti az 
azonnali ésszerűsítések tervezését és végrehajtását. 
Néhány alapelv különösen fontos ebből a szempontból. 
Ezek az alábbiak lehetnek: szervezett tárolás és moz-
gatható berendezések, könnyen elérhető és könyök-
magasságban végzett munka, rögzítőelemek használa-
ta, könnyen megkülönböztethető kijelzők 

és vezérlőelemek, a gépek őrzése, a napfény és a lám-
pák vegyes használata, a veszélyforrások elkülönítése, 
a személyes védőfelszerelések megfelelő használata, 
lényeges szociális létesítmények és a csoportmunka 
szervezése. 

Az oktatási programokról jelentett ésszerűsítések 
közül számos nem jár nagy költséggel, és jól használ-
ható az oktatások során. Nagyon fontos, hogy a prog-
ram által lefedett szakmai területek mindegyikén talál-
junk alacsony költségekkel járó ésszerűsítéseket. Az 
olcsó ésszerűsítések praktikus és cselekvésközpontú 
jellege a kézikönyvben leírt lehetőségekből is jól látszik, 
és ez az oktatási eszközök kidolgozásában is tükröző-
dik. 

Minden tanfolyam esetében nagy figyelmet kell 
fordítani az utánkövető tevékenységekre. Ezeket több-
nyire az egyes programokban közreműködő oktatók 
végzik. Utánkövető látogatásokat tesznek az ésszerűsí-
tési példák összegyűjtése céljából, és biztatják a dolgo-
zókat, hogy folytassák az ésszerűsítéseket. A bizonyos 
időközönként tartott utánkövető értekezletek is elősegí-
tik a fenntartható intézkedések folytatását.  

Egyre nagyobb szerepet kap a pozitív tapasztala-
tok hálózaton keresztül történő cseréje is. Különösen az 
országok közötti hálózatok játszanak fontos szerepet az 
ésszerűsítési adatbázisok létrehozásában és az oktatá-
si eszközök és anyagok cseréjében. Ennek egy tipikus 
példája az ázsiai munkaésszerűsítési hálózat (Work 
Improvement Network in Asia, http://www.win-asia.org). 
Az ILO és az IEA támogatják az ilyen hálózatok létre-
hozását az oktatási programok és eszközök kicserélése 
céljából. 

Ezek az oktatási tapasztalatok egyértelműen alá-
támasztják az Ergonómiai ellenőrző pontok praktikus és 
cselekvésközpontú jellegét. Bízunk benne, hogy a 
részvételen alapuló és cselekvésközpontú oktatás a 
világ különböző országaiban egyre több ember számá-
ra teszi majd lehetővé, hogy biztonságosabb, egészsé-
gesebb és produktívabb munkát tudjon végezni. 

Ahogyan "Javaslatok a kézikönyv használatához” 
fejezet is leírja, a mellékletekben csatoltunk néhány 
olyan oktatási anyagmintát, amelyet a jelen kézikönyv 
alapján tartott, részvételen alapuló programokon dol-
goztak ki. Ezek az alábbiakat tartalmazzák: 
— 2. melléklet: Munkahelyi ellenőrző jegyzék (melyet 

Malajziában dolgoztak ki kis- és közepes méretű 
vállalatok számára); 

— 3. melléklet: Gyakorlati tippek a munkahelyi ellen-
őrző jegyzékekhez (részletek egy 2. Mellékletnek 
megfelelő anyagból); 

— 4. melléklet: Az Ergonómiai ellenőrző pontokat 
használó tanfolyam minta programjai; és 

— 5. melléklet: Példák a csoportmunka eredményeire 
(szakszervezeti tagoknak tartott, részvételen ala-
puló oktatásból). 
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2. melléklet Munkahelyi ellenőrző jegyzék 
 

(A Gyakorlati tippek a munkahelyi ellenőrző jegyzékhez című kiadványból, Nemzeti Foglalko-
zás-biztonsági és egészségügyi Intézet, Malajzia, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

Hogyan használjuk az ellenőrző jegyzéket? 
 
1. Határozzuk meg az ellenőrizni kívánt területet. 
2. Fordítsunk néhány percet a munkaterület bejárására. 
3. Minden intézkedésnél válasszunk a NEM és az IGEN közül. 

Ha az intézkedést már végrehajtották, vagy nincs rá szükség, válasszuk a 
NEM-et. 
Ha javasoljuk az intézkedést, válasszuk az IGEN-t. 

4. Válasszunk ki néhány sürgős intézkedést, és ezeknél pipáljuk ki az EL-
SŐBBSÉG-et. 

5. A javaslatainkat írjuk le a MEGJEGYZÉSEKhez. 
 
Anyagmozgatás 
 
1. Tegyük szabaddá és jelöljük ki a közlekedési utakat. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
2. Állítsunk fel többszintes állványokat a munkaterület mellett az anyagok, 

szerszámok és termékek számára. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
3. Az anyagok mozgatásához használjunk targoncákat, kézikocsikat és moz-

gatható állványokat. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
4. A nehéz terheket osszuk több kisebb és könnyebb csomagra, tartályra vagy 

tálcára. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  
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5. A nehéz anyagok emeléséhez használjunk emelő szerkezeteket vagy emelő 
targoncákat. 

 
Javasol intézkedést? 

 
 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
6. Minden tartályt és csomagot lássunk el megfelelő fogantyúval vagy jó fo-

gásponttal. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
Munkahelyek 
 
7. A munkamagasságot könyökmagasságban állítsuk be (ha szükséges, al-

kalmazzunk fellépőket az alacsonyabb munkások számára, és munkadarab-
tartókat a magasabb munkások számára). 

 
Javasol intézkedést? 

 
 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
8. A gyakorta használt anyagokat helyezzük kis tartályokban könnyen elérhető 

távolságra a normál munkavégző helytől. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
9. A munkadarabok munka közben történő rögzítéséhez használjunk rögzítő 

eszközöket. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
 



 
 

 
289 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

10. Az azonos helyen ismételt műveletekhez használjunk felfüggesztett szer-
számokat vagy megfelelő helyre rögzített szerszámokat. 

 
Javasol intézkedést? 

 
 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
11. Az álló munkásoknak adjunk megfelelően elhelyezett székeket, hogy alkal-

manként le tudjanak ülni. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
12. Megfelelő magasságú (mindkét lábfej a padlón legyen) és jó háttámlával 

ellátott székeket adjunk. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
13. Ragasszunk fel egyszerűen megfogalmazott címkéket és használjunk szí-

neket a tévedések elkerülése érdekében. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
14. Vezessük be a feladatok rotációját, hogy ne kelljen ugyanazt a fajta munkát 

ismételgetni. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  
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Csapatmunka kialakítása 
 
15. Gondoskodjunk megfelelő világításról a munkások számára a lámpák áthe-

lyezésével vagy célzott világítással a precíziós munkához. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
16. Szereljünk fel megfelelő védőeszközöket, hogy a munkások ne tudjanak 

hozzáérni a gépek mozgó alkatrészeihez. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
17. Alkalmazzunk olyan biztonsági eszközöket, amelyek megakadályozzák a 

gépek működését, ha a munkások keze veszélyben van. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
18. Címkézzük fel a veszélyes vegyszereket tartalmazó tartályokat, és tároljuk 

őket megfelelő helyen. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
19. A berendezések áramellátása biztonságos kábelezéssel történjen. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  
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20. Egyértelműen jelöljük ki és jelöljük meg a védőfelszerelést igénylő területe-
ket, és ellenőrizzük, hogy mindenki használja is azokat. 

 
Javasol intézkedést? 

 
 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
21. Alakítsunk ki pihenő sarkokat kényelmes berendezéssel és frissítő italokkal. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
22. Tartsunk elsősegély felszerelést a munkahely közelében, és képezzünk ki 

valakit elsősegély-nyújtásra. 
 

Javasol intézkedést? 
 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 

 
Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
23. Adjunk lehetőséget rövid szünetek beiktatására az ismétlődő vagy nehéz 

feladatok közben. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
24. Rendezzük át a műveleteket és a sorrendjüket úgy, hogy javuljon a termelé-

si folyamat. 
 

Javasol intézkedést? 
 

 NEM  IGEN  ELSŐBBSÉG 
 

Megjegyzések _____________________________________________  
 
 ________________________________________________________  

 
 

 
Dátum: / / Megjegyzések 
 
Munkahely: 
 
Ellenőrizte: 
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3. melléklet: Gyakorlati tippek a munkahelyi ellenőrző jegyzékhez 
(Részletek a Gyakorlati tippek a munkahelyi ellenőrző jegyzékhez című kiadványból, Nem-
zeti Foglalkozás-biztonsági és –egészségügyi Intézet, Malajzia, 2005) 

 
1. pont 
 
Tegyük szabaddá és jelöljük ki a közlekedési utakat. 
— A közlekedési utakat válasszuk el a munkaterületektől, távolítsuk el róluk az akadályokat, és fessünk fel jelzé-

seket a padlóra a közlekedési utak mindkét oldalán. 
— Szükség esetén szereljünk fel korlátokat. 
— Gondoskodjunk arról, hogy legyenek megfelelő tároló és hulladékelhelyezési helyek. 
 
 

  
  
Az átjárók és a folyosók legyenek elég szélesek a 
kétirányú forgalom számára. 

A közlekedési utakat felfestett vonalakkal különít-
sük el a munkaterületektől, és tartsuk szabadon 
ezeket a területeket. 

 

  
  
A közlekedési utak és a tároló területek elkülönítése céljából felrajzolt vonalak. 
 
 
 

Jegyezzük meg! 

A közlekedési utak akadálymentesítése a kijelölésükkel kezdődik. Ha kijelölünk jó tároló helyeket, a közlekedési 
utakat könnyebb szabadon tartani.  
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2. pont 
 
Állítsunk be többszintes állványokat a munkaterület mellé az anyagok, szerszámok és termékek számára. 
— Állítsunk fel többszintes, homlokoldali nyílással ellátott polcokat vagy állványokat a különböző tételek számára 
— Ilyen állványok felszerelésével a falfelületeket is jól kihasználhatjuk. 
— Ajánlatos minden egyes anyagfajta vagy alkatrész számára külön helyet kijelölni, hogy könnyen el lehessen 

őket érni. 
— A konkrét helyeket címkékkel jelöljük. Kerüljük a túl magas vagy túl alacsony szinteket. 
 
 

  
  
Függőleges állvány. A tálcaszerű polcok helyet 
adnak a kis daraboknak. 

A falfelületet teljesen kihasználó polcok. 

 
 

  
  
A munkahely mellé kihelyezett többszintes állvá-
nyok és polcok. 

 

 
 
 

Jegyezzük meg! 

A munkahely mellé kihelyezett többszintes polcok és állványok sok időt és helyet takarítanak meg. Segítenek 
mindent rendben tartani. Ezzel csökkenthető a balesetek száma és az anyagok károsodása. 
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8. pont 
 
A gyakorta használt anyagokat helyezzük kis tartályokban könnyen elérhető távolságra a normál munka-
végző helyzettől. 
— A gyakorta használt szerszámokat és vezérlőelemeket helyezzük a kéz elsődleges mozgásterébe (a test ele-

jétől és oldalától számítva 40 cm-en belül, könyökmagasságban). 
— Minden gyakran használt anyagot (amelyek sokszor dobozokban, rakodólapokon vagy állványokon találhatók) 

helyezzük a kéz elsődleges mozgásterébe vagy annak a szélére. 
— A hasonló munkaállomások esetében a szerszámokat, vezérlőelemeket és anyagokat helyezzük el megfelelő 

összetételben. 
— A csak alkalmanként használt szerszámokat vagy anyagokat helyezzük el távolabb. 
 

 

 
 
A gyakran használt anyagokat, szerszámokat és vezérlő-
elemeket tegyük könnyen elérhető helyre. 
 

 
 
A munkahely mellé kihelyezett többszintes állványok és polcok. 
 
 
 

Jegyezzük meg! 

A gyakran használt anyagok könnyen elérhető helyre történő kihelyezésével időt és energiát takaríthatunk meg. 
Ez a könnyen elérhető terület meglehetősen keskeny, és ki kell próbálni. 
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13. pont 
 
Ragasszunk fel egyszerűen megfogalmazott címkéket és használjunk színeket a tévedések elkerülése ér-
dekében. 
— A kijelzőkre és a vezérlőelemekre ragasszunk fel egyszerűen megfogalmazott címkéket vagy jeleket a téve-

dések elkerülése érdekében. A címkék és a jelzések legyenek elég nagyok és érthetők, hogy könnyen olvas-
hatók legyenek. 

— A kijelzőkre és a vezérlőelemekre vonatkozó címkéket közvetlenül azok fölé, alá vagy mellé tegyük, hogy 
egyértelmű legyen, hogy melyik címke vagy jel melyik kijelzőre vagy vezérlőelemre vonatkozik. 

— Ahol szükséges, használjunk különböző színeket a különböző címkékhez, jelekhez vagy vezérlőelemekhez. 
— Az üzenet legyen világos és rövid. Kerüljük az érthetetlen és hosszadalmas szövegeket.  
— A címkék és a jelzések a munkások számára is érthető nyelven készüljenek. Ha egynél több nyelvi csoport 

van, használjunk különböző nyelveket a címkéken és jelzéseken. 
 

 
 
A címkék és a jelzések legyenek könnyen láthatók 
és olvashatók. 

 
 
A figyelmezető jelzések olyan rövid üzenetekből 
álljanak, amelyek jelzik a veszély jellegét és súlyos-
ságát. 

 
 
 
 

 
 
Egyszerűen megfogalmazott címkék és színek alkalmazása a vezérlőelemek megkülönböztetésére. 
 
 
 

Jegyezzük meg! 

A megfelelően elhelyezett címkékkel és jelzésekkel csökkenthetjük a hibák számát, és időt takaríthatunk meg. 
Ezek legyenek elég nagyok, az üzenet pedig legyen rövid és könnyen érthető. 
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19. pont 
 
A berendezések áramellátása biztonságos kábelezéssel történjen. 
— Az elektromos csatlakozásokat szigeteljük vagy védjük. Ellenőrizzük, hogy a kábelezések megfelelőek-e. 
— Biztosítsunk elegendő számú konnektort, hogy a munkások minél kevesebb kábellel érintkezzenek. Szükség 

esetén használjunk elosztókat vagy függő konnektorokat. 
— Védjük a kábeleket a kiömlött folyadékoktól. 
— Mindig gyorsan cseréljük ki a kopott kábeleket. 
— A gépeket és a berendezéseket lássuk el megfelelő földeléssel. 
— Minden munkást tanítsunk be az elektromos áramkörök és csatlakozások biztonságos használatára. 
 
 

  
  
A jól karbantartott vezetékek és elektromos csatla-
kozások minimálisra csökkentik a berendezések 
meghibásodása miatt kiesett munkaidőt.  

A biztonságos kábelezés és elektromos csatlakozá-
sok megelőzik a baleseteket és a tüzet. 

 
 

  
  
A berendezések biztonságos kábelcsatlakozásokkal történő ellátása. 
 
 
 

Jegyezzük meg! 

Biztonságos kábelezéssel és elektromos csatlakozásokkal megelőzhetjük a tűzeseteket, és csökkenthetjük a gé-
pek meghibásodása és a munkások sérülése miatt kiesett munkaidőt. 
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21. pont 
 
Alakítsunk ki pihenő sarkokat kényelmes berendezéssel és frissítő italokkal. 
— Alakítsunk ki olyan pihenő sarkokat vagy szobákat, amelyek elkülönülnek a munkaterülettől, és mentesek 

mindenféle zavaró körülménytől, például zajtól, portól és vegyi anyagoktól. 
— Biztosítsunk kényelmes helyet a pihenőidő eltöltéséhez. A pihenőhelyre állítsunk be legalább egy asztalt szé-

kekkel vagy kanapékkal. 
Ezeket a helyiségeket és bútorokat tartsuk tisztán. 
— A tiszta mosdó- és ivóvíz vagy egyéb frissítő italok legyenek könnyen hozzáférhetők. 
— Teremtsünk pihentető légkört a hely jó megválasztásával, megfelel szellőzéssel vagy zöld növényekkel. 
 

 
 
Hideg és tiszta víz biztosításának módjai. 
 
 

  
 
Pihenősarok a munkaterület közelében. 

 

 
 
 

Jegyezzük meg! 

Válasszunk valóban kikapcsolódást nyújtó pihenősarkokat a munkahely lehetőségei szerint, tartsuk ezeket tiszta 
és higiénikus állapotban, és helyezzünk el bennük kényelmes berendezést és frissítő italokat. 
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4. melléklet: Az Ergonómiai ellenőrző pontokat használó tanfolyam 
minta programjai 
Ergonómiai ellenőrző pontok 

 
 
 
A. Kétnapos workshop 
 
1. nap 
08.00–08.30 Regisztráció 

08.30–08.50 Nyitó ülés 

08.50–10.40 1. ülés: Ellenőrző jegyzék gyakorlat 

 (Bevezetés, gyárlátogatás, csoportos megbeszélés és prezentáció) 

10.40–11.00 Teaszünet 

11.00–12.00 2. ülés: Anyagtárolás és mozgatás 

 (Oktató előadása, csoportos megbeszélés és prezentáció) 

12.00–13.30 Ebédszünet 

13.30–15.00 3. ülés: Szerszámok és termelőgépek biztonsága 

 (Oktató előadása, csoportos megbeszélés és prezentáció) 

15.00–15.20 Teaszünet 

15.20–16.50 4. ülés: Munkahelytervezés 

 (Oktató előadása, csoportos megbeszélés és prezentáció) 

16.50–17.00 Az 1. nap összefoglalása 

 
 
2. nap 
08.30–10.00 5. ülés: Fizikai környezet 

 (Oktató előadása, csoportos megbeszélés és prezentáció) 

10.00–10.20 Teaszünet 

10.20–11.50 6. ülés: Szociális létesítmények és munkaszervezés 

 (Oktató előadása, csoportos megbeszélés és prezentáció) 

11.50–12.00 Fotó verseny (a résztvevők szavaznak) 

12.00–13.30 Ebédszünet 

13.30–15.00 7. ülés: Az ésszerűsítések végrehajtása 

 (Oktató előadása, csoportos megbeszélés és prezentáció) 

15.00–15.20 Teaszünet 

15.00–15.30 8. ülés: Egyedi cselekvési tervek készítése 

15.30–16.00 Általános megbeszélés 

16.00–16.10 A 2. nap összefoglalása 

16.10–16.30 A tanfolyam értékelése 

16.30–17.00 Oklevelek kiosztása a résztvevőknek 

A résztvevők benyomásai 

Befejezés 
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B. Négynapos workshop 
 
1. nap 
08:00–09:00 Regisztráció 

09:00–09:30 Megnyitó 

09:30–09:50 Bemutatkozás 

09:50–10:30 A workshoppal kapcsolatos tájékoztatás 

10:30–10:50 Teaszünet 

10:50–12:00 Az ergonómiai munkahelyi ésszerűsítések tendenciái 

12:00–13:30 Ebédszünet 

13:30–15:30 1. ülés: Gyárlátogatás az ellenőrző jegyzék gyakorlat keretében 

13:30–14:00 Átutazás a gyárba 

14:00–15:00 Ellenőrző jegyzék gyakorlat bejárással 

15:00–15:30 Visszatérés a tanfolyam helyszínére 

15:30–16:00 Teaszünet 

16:00–17:00 1. ülés (folytatás) 

16:00–16:30 Csoportos megbeszélés az ellenőrző lista eredményeiről 

16:30–17:00 Csoportos prezentáció és általános megbeszélés 

 
 
2. nap 
08:30–10:10 2. ülés: Anyagtárolás és- mozgatás 

08:30–09:00 Oktató előadása 

09:00–09:40 Csoportos megbeszélés 

09:40–10:10 Csoportos prezentáció 

10:10–10:30 Teaszünet 

10:30–12:00 3. ülés: A termelőgépek biztonsága 

10:30–11:00 Oktató előadása 

11:00–11:30 Csoportos megbeszélés 

11:30–12:00 Csoportos prezentáció és általános megbeszélés 

12:00–13:30 Ebédszünet 

13:30–15:00 A résztvevők beszámolói a biztonsággal és egészséggel kapcsolatos tapasztalatokról 

15:00–15:20 Teaszünet 

15:20–17:00 4. ülés: Munkahelytervezés 

15:20–15:50 Oktató előadása 

15:50–16:30 Csoportos megbeszélés 

16:30–17:00 Csoportos prezentáció és általános megbeszélés 
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3. nap 
08:30–10:10 5. ülés: Fizikai környezet 

08:30–09:00 Oktató előadása 

09:00–09:40 Csoportos megbeszélés 

09:40–10:10 Csoportos prezentáció 

10:10–10:30 Teaszünet 

10:30–12:00 6. ülés: Szociális létesítmények 

10:30–11:00 Oktató előadása 

11:00–11:30 Csoportos megbeszélés 

11:30–12:00 Csoportos prezentáció és általános megbeszélés 

12:00–13:30 Ebédszünet 

13:30–15:00 Oktatási ismeretek és módszerek 

15:00–15:20 Teaszünet 

15:20–17:00 7. ülés: Munkaszervezés 

15:20–15:50 Oktató előadása 

15:50–16:30 Csoportos megbeszélés 

16:30–17:00 Csoportos prezentáció és általános megbeszélés 

 
 
4. nap 
08:30–10:10 8. ülés: Az ésszerűsítések végrehajtása 

08:30–09:00 Oktató előadása 

09:00–09:40 Csoportos megbeszélés 

09:40–10:10 Csoportos prezentáció 

10:10–10:30 Teaszünet 

10:30–12:00 9. ülés: A végleges javaslatok kidolgozása 

10:30–10:45 A végleges javaslatok ismertetése 

10:45–11:15 Csoportos megbeszélés 

11:15–11:40 Csoportos prezentáció 

11:40–12:00 A vezetők visszajelzései és általános megbeszélés 

12:00–13:30 Ebédszünet 

13:30–15:30 10. ülés: Jövőbeni munkatervek 

13:30–13:50 Az üléssel kapcsolatos tájékoztatás 

13:50–14:30 Egyedi munkatervek kidolgozása 

14:30–15:30 Egyedi munkatervek bemutatása 

15:30–15:50 Teaszünet 

15:50–16:20 Általános megbeszélés és a résztvevők visszajelzései 

16:20–16:40 A workshop értékelése 

16:40–17:00 Befejezés 
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5. melléklet: Példák a csoportmunka eredményeire 
(A POSITIVE program: Oktatói kézikönyv a foglalkozás-biztonsághoz és –egészségügyhöz 
c. kiadványból, Japán Nemzetközi Munkaügyi Alapítvány, 2002) 

 
 
 
A gyár öt technikai területével kapcsolatos csoportmunka eredményei 
 

Technikai területek Három jó megoldás Három ésszerűsítési lehetőség 

Anyagmozgatás 1. Szabad átjárók 
2. Targoncák és kézikocsik 
3. Szervezett tároló rendszer 

1. Mozgatható tároló kocsikat kelle-
ne bevezetni 

2. Több mechanikus segítségre 
lenne szükség az anyagok rako-
dásához 

3. Többszintes polcok a vegyi anya-
gok tárolásához 

A termelőgépek biztonsága 1. Megfelelő védőelemek a gépeken 
2. Világos utasítások a biztonságos 

üzemeltetéshez 
3. Vannak vészleállítók 

1. A láncokat és fogaskerekeket be 
kellene fedni a szétnyitható ré-
szeknél 

2. Bizonyos gépekre érthető címkék 
és jelzések szükségesek 

3. Több adagoló rendszer kellene 

Munkahelytervezés 1. Könyökmagasságban történő 
munkavégzés a ruharészlegben 

2. A szerszámok és a kapcsolók a 
munkások számára könnyen el-
érhető helyen találhatók 

3. Hulladékgyűjtő csúszdák 
 

1. Leülési lehetőség az álló munká-
sok számára 

2. A szabászaton a munkavégző 
magasságot könyökszintre kelle-
ne beállítani 

3. Több rögzítőelem kellene az 
anyagok megtartásához 

Fizikai környezet 1. Tetőablakok és mesterséges 
világítás teljes kihasználása 

2. Természetes szellőzés és elszívó 
ventillátorok  

3. A vegyi anyagokat tartalmazó 
tartályok megfelelő tárolása 

1. Helyi világítás felszerelése a ru-
harészlegbe 

2. Minden vegyi anyagot tartalmazó 
kannára és tartályra megfelelő 
fedőt kellene tenni 

3. A vegyi anyagok tárolóhelyét 
jobban kellene szellőztetni 

Szociális létesítmények 1. Pihenő sarkok a ruharészlegben 
2. Elegendő számú WC 
3. Ivóvízvételi lehetőség a munkate-

rületeken 

1. Elsősegély dobozok a munkate-
rületen 

2. Öltözők és szekrények, különö-
sen a női munkások számára 

3. Némi rekreációs lehetőség bizto-
sítása 

Munkaszervezés 1. Rövid szünetek délelőtt és dél-
után 

2. Biztonsági jutalmak 
3. Kifüggesztett menekülési útvona-

lak 

1. Rotációs rendszer bizonyos mun-
kakörökbe 

2. Vezetők és migráns dolgozók 
oktatása 

3. A munkahelyeket jobban kellene 
kialakítani a munkások bevoná-
sával 
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ERGONÓMIAI
ELLENŐRZŐ
PONTOK

A rendkívül sikeres Ergonómiai ellenőrző pontok teljesen átdolgozott és bővített új kiadása
azt a célt tűzte ki maga elé, hogy csökkentse a munkával kapcsolatos balesetek és
betegségek számát, és javítsa az egészségügyi, biztonsági és munkafeltételeket. A
szakértőknek az ellenőrző pontok alkalmazása során összegyűlt gazdag tapasztalataira
építve a második kiadás átdolgozott szöveggel, újabb ellenőrző pontokkal és új, színes
ábrákkal kerül az olvasók kezébe.

A kézikönyv 132 reális és rugalmas megoldást mutat be különböző ergonómiai
problémákra, és e megoldások a munkahelyi szituációk széles körében alkalmazhatók,
többek között az alábbiakban:
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Anyagtárolás és- mozgatás
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A termelőgépek biztonsága
Munkahelytervezés
Világítás
Helyiségek
Veszélyes anyagok kezelése
Szociális létesítmények
Munkaszervezés

Minden egyes illusztrált ellenőrző pont egy intézkedést mutat be, miért szükséges, hogyan
lehet megvalósítani, és további ötletekkel és fontos tudnivalókkal szolgál. Mellékeltünk egy
ellenőrző jegyzék sémát is, amelyet a konkrét munkahelyekhez lehet igazítani.

Mindenkinek ajánljuk ezt a kézikönyvet, aki jobb munkahelyet szeretne: Munkaadók,
munkahelyi vezetők, munkások, ellenőrök, biztonsági és egészségügyi szakemberek,
oktatók, mérnökök, ergonómiai és tervezési szakemberek számára.
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