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Biztonságos anyagmozgatás – 
Hogyan és miért végezzünk 
ergonómiai felülvizsgálatot? 

A General Motors nagyon „agresszív” célt tűzött maga elé, amikor elha-
tározta, hogy a balesetek miatti időkiesést 50%-kal csökkenti. Számos 
változást hajtott végre, például ergonómiai bizottságokat hozott létre a 
biztonság értékelése és vizsgálata, valamint ajánlások kidolgozása céljá-
ból. Oktatási programokat fejlesztett és vezetett be és teszteltek és tesz-
teltek és teszteltek… Az eredmények messze felülmúlták a várakozáso-
kat. Míg a GM Canadánál 1994-ben az éves időkiesés 11,8% volt, 2002-
re ez a szám – 94%-kal – 0,7%-ra csökkent. A GM Corporation leányvál-
lalatát képező GM Canada szerint a titok nyitja nem egy „varázsgömb”-
program vagy egy konkrét megoldás, hanem az az alapvető változás, 
ahogyan az emberek az autógyártás kérdéséhez hozzáállnak. Alapjaiban 
változott meg a munkahelyi és otthoni biztonsággal kapcsolatos gondol-
kodás. 

Tárgyszavak: ergonómia; autógyártás; anyagmozgatás; 
megtakarítás; képzés; ergonómiai felülvizsgálat. 

A biztonság haszna 
A GM felismerte – és egyre több cég ismeri fel –, hogy az ergonómia nem 

csupán biztonsági kérdés. A szegényes ergonómia a vállalatoknak kieső mun-
kanapok millióiba és milliárd dollárokba kerül.  

Az amerikaiak egészségi okok miatt évente több mint 650 millió napot 
mulasztanak a munkából. 1990-ben a munkahelyi balesetek száma 1,7 millió 
volt és a túlterhelés és a mozgás által okozott ismétlődő panaszok az amerikai 
cégeknek évente 13 Mrd USD-be kerülnek. A termelékenység-veszteség, az 
oktatásban résztvevők helyettesítésének közvetett költségével együtt ez már a 
40–50 Mrd USD-t is elérheti.  

Egyes becslések szerint a derékfájások mintegy 100 Mrd USD-be kerül-
nek, a – kézi anyagmozgatás területén leggyakoribb – derékfájás-panaszok 
egy főre jutó költsége pedig 8321 USD. Ha ezt megszorozzuk az egy üzem-
ben megsérülő munkások számával, jól látható, miért nagy üzlet az ergonó-
mia. 

 



Az ergonómiai javítások haszna nem csupán a dolgozók munkakiesése 
miatti költségek csökkenéséből ered. Az olyan cégek, mint a GM nagyobb ter-
melékenységet, alacsonyabb biztosítási költségeket, kisebb terméksérülést 
tapasztaltak – mindez a vállalati eredményt javítja. 

Amikor egy cég ergonómiai kérdésben tesz valamit, egyszerűen a válla-
lati eredményt javítja. A kis cégektől a nagy cégekig csaknem azonnal költ-
ségmegtakarítást érnek el. Egy ergonómiai program kifejlesztése és megvaló-
sítása nem egy költséges, „megsemmisítő” produkció. Akármelyik vállalat meg 
tudja valósítani. 

Ki végezze a vizsgálatot? 
Az ergonómiai program első, kritikus lépése a létesítmény aktuális műve-

leti eljárásainak vizsgálata vagy felmérése. 
A vizsgálatot el lehet végeztetni egy ipartestülettel, de igénybe lehet ven-

ni magántanácsadót is, hogy az üzemet felmérje és ajánlásokat tegyen. 
Ugyanakkor sok olcsó vagy ingyenes forrás helyettesítheti a valódi szakértő 
hozzáértését – mégpedig az adott üzem munkásai. Hosszú azoknak a csopor-
toknak a listája, akik segíteni tudnak. Állami és kormányhivatalok, az egyete-
mek non-profit kutatóközpontjai és más olyan szervezetek, amelyeknek érde-
ke az üzemi balesetek és sérülések csökkentése, mint például biztosító társa-
ságok. 

A sikeres ergonómiai program nem a felülvizsgálattal kezdődik és fejező-
dik be. A vállalatnak mindenek előtt pontosan el kell dönteni, mit is akar elérni. 
Maga a felülvizsgálat több lépésből áll, az alapvető feltérképezéstől a mélyre-
ható elemzésig. Miután pontosan megjelölték azokat a területeket, ahol elsőd-
leges aggályok vannak, szükség van egy olyan eljárásra, amivel a megoldá-
sokat értékelik, megvalósítják és tesztelik. 

A célok kitűzése 
Ahogy a szállítási és átvételi eljárás átalakítását sem kezdik el világos 

terv nélkül, az ergonómiai felmérés megkezdésekor is tisztában kell lenni az-
zal, hogy mit akarnak véghezvinni. Ahhoz, hogy lássuk a javítás mértékét, 
tudni kell, mit akarunk javítani. De mi van akkor, ha célkitűzések nem eléggé 
meghatározottak?  

Igaz ugyan, törekedni lehet olyan célok elérésére, mint a „biztonság javí-
tása” vagy az „ergonómiai problémák kijavítása”, azonban a célt minél inkább 
ki tudjuk fejezni mennyiségben, annál könnyebben lehet megállapítani, hogy 
mikor értük el. Ahogy gyakran mondják: „Amit nem lehet mérni, azt nem lehet 
javítani”. És ha nem lehet mérni, hogyan lehet eldönteni, milyen forrásokra van 
szükség a kijavításhoz? 

 



Ha a cél nem egyértelmű, meg kell próbálni mérhető egységekre felbon-
tani, példéul a sérülések száma, kieső munkanapok száma, balesetek miatt 
kiesett idő, kárigények száma, és hasonlók. A cég emberi erőforrás osztálya 
segíteni tud a gyógykezelési és más adatok kigyűjtésében. Utána ki kell vá-
lasztani egy markáns, de reális célt és ütemtervet kell készíteni annak megva-
lósítására.  

A tanácsadók ezeket az „agresszív” célokat „nyújtható” céloknak nevezik. 
Jó példa erre a GM 50%-os kiesőidő-csökkentése. Felszínes változások nem 
lennének elegendők az ilyen ambiciózus terv megvalósításához, a cég azon-
ban el tudta érni a célját a  kitűzött határidőn belül 

A dolgozók bevonása 
Az ergonómiai berendezések gyártói rémtörténeteket tudnának mesélni 

olyan cégekről, amelyek dollárezreket költöttek beruházási eszközökre és a 
dolgozók betanítására azért, hogy javítsák az ergonómiát, csak hogy lássák 
beruházásaikat a munkások által elutasítva, parlagon heverni. 

Egy vegyi üzem például egy vákuum emelőrendszert létesített. Az új be-
rendezés ellenállást váltott ki a munkásokból, mivel felismerték, hogy az eme-
lővel egy kicsi öregasszony is el tudná végezni a munkát. Sokan ezt fenyege-
tésnek találták. Az üzemvezető szerint: „nem kényszeríthetjük a munkásokat 
arra, hogy használják”. 

Ideális helyzetben azonban a munkások kíváncsiak az új rendszerek és 
eljárások bevezetésére, mert egyértelmű számukra azok előnye.  

Hogyan alakul ki egy ilyen ideális állapot? Úgy, hogy a dolgozókat bevon-
ják a felülvizsgálati folyamatba. Ha ugyanis bevonják őket a berendezések és 
más programelemek kiválasztásába, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy 
használni is fogják azokat. 

Ha a munkásokat nem vonják be  és nem beszélik meg velük az előnyö-
ket, semmi sem ösztönzi őket a változásra. Sok munkás úgy fogja tekinteni, 
hogy a termelékenység-növelő berendezések bevezetése veszélyt jelent állá-
sára – ez nagy akadály abban, hogy a szakszervezetet fel lehessen sorakoz-
tatni az ergonómiai programok mögé. A vezetés feladata, hogy biztosítsa a 
munkásokat arról, hogy a munkahelyük biztos és kifejezett előnyöket jelent 
számukra az ergonómiai program. 

Olyan előnyöket – a nagyobb biztonságtól a kisebb fizikai igénybevételig, 
a megnövekedett termelékenységtől, a költségcsökkentésig –, amelyeket meg 
kell osztani a szervezet csúcsától egészen az aljáig. Ezt be kell vinni valami-
lyen haszonmegosztási vagy profitmegosztási rendszerbe. Érdemes elfogadni 
egy el-nem-bocsátási irányelvet is annak érdekében, hogy a munkások biz-
tonságban érezzék magukat és nyitottak legyenek a változásra. 

 



A dolgozók közreműködésének kulcsa a munkahely biztonsága és az 
egyértelmű előnyök. A vegyi üzem esetében ez azt jelenti, ha a dolgozók egy-
szer már elkezdték használni az emelőt, akkor meg voltak győzve. 

A munkások különös erőfeszítés nélkül sok területet felt tudnak sorolni, 
amit szeretnének „javítani”, de értékelési képességeik nem lehetnek annyira 
átfogóak. A terminológiák, kérdések, elemzési eszközök és 
megoldásértékelés tekintetében a tréning a csoportban mindenkit azonos 
szintre hozhat. A magántanácsadóktól az egyetemekig számos olyan szerve-
zet áll rendelkezésre, amelyek felkészítik a dolgozókat.  

A munka elkezdése 
A csoport létrehozása és a célok meghatározása után a tényleges felül-

vizsgálás négy lépésre osztható: 
• átvilágítás, 
• mélyreható elemzés, 
• megoldások értékelése, 
• az eredmények meghatározása. 

Első lépés: átvilágítás 

Az ergonómiai berendezések gyártóinak többsége a potenciális vevő 
üzemének felmérését azzal kezdi, hogy végigsétál és megnézi a különösen 
kockázatos területeket. A vezetőknek úgy kell  felmérni üzemüket, mintha ál-
lást keresnének. Hajlandók lennének-e ott dolgozni? Biztonságos-e? Mit le-
hetne tenni, hogy biztonságosabb legyen?  

Felül kell vizsgálni néhány egész hétköznapi mozdulatsort és kö

zenek. 

rülményt: 
• hajlás, görnyedés, nyújtózkodás; 
• nehézkes pozíciók; 
• nem ritmikus mozdulatok; 
• megerőltetés; 
• emelés, különösen a padlóról; 
• ismétlődő mozdulatok; 
• egyedi megoldások (például asztalként vagy lábtartóként használt lá-

dák), amelyek arra utalnak, hogy ott valamilyen probléma van; 
• a termelékenység szűk keresztmetszetei: az olyan helyeken, ahol min-

dig minden lelassul, minden bizonnyal anyagmozgatási probléma van; 
• különleges adottságok szükségesek, például ha a munkásnak 190 

centisnek és 110 kilósnak kell lenni ahhoz, hogy egy munkát 
elvégez

Az első felmérés másik egyszerű módja a balesetekről és sérülésekről, 
valamint az időkiesésről készült jelentések vizsgálata. 

 



Gyakran kell ellenőrizni a könyveket, a feljegyzendő sérülések naplóját, 
az elsősegély naplókat és az orvosi szolgálat feljegyzéseit. Át kell nézni az 
alkalmazottakkal készült interjúkat és a dolgozók kompenzációs feljegyzéseit, 
mivel ezek jó források a múltra vonatkozóan. Az ismétlődések arra utalnak, 
hogy ott valami javítani való van. 

A GM Canada például orvosi adatokat használt annak megállapítására, 
hol vannak a fő problémás területek és milyen jellegű balesetek és sérülések 
fordultak elő. Az alkatrészüzemben az első helyen a zúzott sérülések álltak, a 
második helyet a hátfájás foglalta el. A cég azután alaposabban vizsgálni tud-
ta azokat a területeket, ahol ezek a sérülések előfordultak és közvetlenül tu-
dott velük foglalkozni. 

A felülvizsgálatban ez a lépés arra is jó, hogy visszacsatolást kapjanak a 
dolgozóktól, akiknek jó ötleteik lehetnek a hibák előfordulási helyeire vonatko-
zóan. 

Második lépés: mélyreható elemzés 

Az aggályok listájának összeállítása után a különböző tényezők alapján 
sorrendet lehet felállítani. Ezen belül figyelembe lehet venni azt is, hogy kijaví-
tásuk mennyire nehéz és mennyi balesetet vagy sérülést okoztak. 

A legfontosabbaktól kezdve, mélyrehatóan meg kell vizsgálni az aktuális 
munkafeladatot vagy környezetet. Ez a mélyreható vizsgálat azzal járhat, hogy 
több időt kell az üzemben tölteni a munkások figyelésével, esetleg analitikai 
eszközöket kell alkalmazni. Ha az első felmérés kimutatott olyan területeket, 
amelyek alaposabb tanulmányozást igényelnek, több időt kell eltölteni a mun-
ka megfigyelésével.  

Nem elég csak rápillantani, egész nap figyelni kell a munkást. Miközben 
a súly, amit egy munkás kezel, vagy a testhelyzet, amit felvesz, kezelhetőnek 
tűnhet, egy idő után kényelmetlenné válhat. Ezért napközben különböző idő-
pontokban ellenőrizni kell, hogyan boldogul a dolgozó. 

Bizonyos munkafázisokat inkább analitikai úton lehet megközelíteni. A 
NIOSH intézet például az emelési egyenleteket vizsgálta, ami lehetővé teszi a 
munkásokkal szembeni elvárásnak az összehasonlítását, hogy széles körben 
elfogadott ajánlott súlyhatárokat (RWL = recommended weight limits) szabvá-
nyosítsanak. A tényleges emelésnek az RWL-hez viszonyított magasabb ará-
nya a nagyobb fizikai igénybevételt követelő munka. Ha a dolgozóktól olyan 
feladatok elvégzését kérik, ami messze meghaladja az RWL-t, nagyobb lehet 
a sérülés kockázata. 

Az RWL annak a tehernek a súlya, amit egy meghatározott időtartamon 
keresztül (pl. maximum 8 óra) emelésre visszavezethető derékfájás kockázata 
nélkül majdnem minden egészséges munkás el tud végezni. Ezt egy összetett 
képlet segítségével számították ki. 

 



A felülvizsgált emelési egyenletnél az 1 alatti érték azt jelenti, hogy a 
munkát majdnem mindenki el tudja végezni; a 3 feletti mutató azt, hogy senki 
sem tudja megcsinálni és az 1 és 3 közötti mutató pedig azt, hogy van aki fel 
tudja emelni, van aki nem. 

A vizsgált emelési egyenlet mellett más eszközök is vannak, mint például 
a Michigan Egyetem Ergonómiai Központjának módszere. Az Ergonómiai 
Központ egy háromdimenziós statikus erősség-előrejelzési programot kínál. 
Ez egy szoftver, amely megmutatja a statikus erősségi követelményeket olyan 
feladatokra, mint emelés, nyomás, tolás, és húzás, valamint az energiaráfordí-
tás előrejelzési programot, ami az anyagmozgatási feladatok energiaráfordítá-
si arányát adja meg. Más szervezetek is kínálnak hasonló eszközöket a kü-
lönböző feladatokra. 

Függetlenül attól, hogy melyik eszközt választjuk, a cél ugyanaz: segít-
sen megtervezni azokat a meghatározott munkafeladatokat és funkciókat, 
amelyek a dolgozók számára sérülés kockázatát jelentik. Minél jobban el lehet 
különíteni a problematikus területeket, annál jobban megközelíthetjük azokat 
és annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a kockázatot meg tudjuk 
szüntetni. 

Harmadik lépés: a megoldások értékelése 

Amikor arra kerül sor, hogy a legfontosabb problémákhoz kiválasszuk a 
programokat vagy termékeket, különböző „ellenőrzési” szintek vannak. 

A mérnöki ellenőrzés a munka áttervezését, a probléma kijavítását vagy 
enyhítését szolgáló eszköz használatát jelenti. Valójában a munka elvégzésé-
nek módját változtatja meg úgy, hogy megszünteti azt a kockázatot, aminek a 
munkás ki van téve. Szükség lehet a munkamenet egyszerű korrekciójára, 
vagy épp a gyártósor teljes áttervezésére. Vagy választani lehet azt is, hogy 
ergonómiai berendezést vásárolnak azért, hogy a feladat kisebb fizikai intenzi-
tást igényeljen.  

Igaz ugyan, hogy nem lehet olyan „varázsgömböt” kapni, ami minden 
problémát megold, de sok hasznos termék van, amely csökkenti a dolgozók 
fizikai igénybevételét.  

• Emelőasztalok, amelyek az anyagot a könnyű hozzáférés céljából de-
rékmagasságban tartják és a dolgozónak kevesebbet kell hajolni és 
nyújtózkodni. 

• Csörlők, kiegyenlítőkarok és vákuumemelők, azaz a fejmagasság fölé 
emelést szolgáló készülékek, mindegyik saját alkalmazási területtel. 

• A távvezérlők azáltal javítják a biztonságot, hogy lehetővé teszik, hogy 
a dolgozó a berendezést – daru, futószalag, kapuk stb. – távolról vezé-
relje. 

• A padlóra szerelt eszközök a pozícionálással és anyagmozgatással 
együttjáró hajlást, nyújtózkodást és emelést csökkentik. 

 



Az adminisztratív ellenőrzések magukban foglalják a munkaerő áthelye-
zését és egyéb adminisztratív változtatásokat, beleértve a rotációt vagy a 
munkahelyen a munkaadó által engedélyezett változtatásokat. A rotáció lehe-
tővé teszi az alkalmazottak foglalkoztatását és megszünteti az ismétlődő 
stressz miatti sérüléseket. 

A régi elv az volt, hogy a munkások kevesebb feladatot, gyorsabban vé-
gezzenek el. Ez volt mindig is a munkavégzés leghatékonyabb módja. Minél 
többször csinál valamit, annál hatékonyabb lesz.  

Ma úgy tartják, hogy az a „folyamatosság” és „ritmus”, amely a munkát 
percek szintjére lebontja, magában hordozza a baleset bekövetkezésének ve-
szélyét. A termelékenység bármilyen növelése kárba veszhet, ha a dolgozók a 
munkavégzés során megsérülnek. Lehetséges, hogy a századfordulón a sza-
kosodás volt a helyes megközelítés, ám ebben túl messzire mentek el és a 
munkát nem igazították az emberi testhez. A munkarotáció segíthet abban, 
hogy a dolgozók felszabaduljanak a túlzottan szakosodott feladatok alól.  

Másik hatékony adminisztratív eszköz a tréning – megmutatni a dolgo-
zóknak, hogyan végezzék munkájukat biztonságosabban és hatékonyabban. 
Az emberek sokkal gyorsabban átprogramozódnak, mint a gépek.  

Míg a tréning gyakran csak amolyan gyorssegély, ha szorít az idő, való-
jában nagyon hasznos ergonómiai eszköz lehet.  

Ugyanakkor azonban a tréning nem helyettesítheti az egészséges ergo-
nómiai tervezést. Ha a munkát ergonómiai szempontból megfelelően megter-
vezték, a tréning kevésbé fontos.  

A személyes védőeszközök (kesztyűk és térdvédők) védőkorlátot jelen-
tenek a dolgozó és a kockázat között. Ez az utolsó kategória, amihez nyúlni 
kell, mert jobb megszüntetni a kockázatot, mint védekezni ellene.  

A megoldásoknak ára van – a drágább megoldások azonban nem szük-
ségszerűen a leghatékonyabbak. A legjobb megközelítés, ha egyszerű meg-
oldásokkal kezdenek és onnan haladnak felfelé. Gyakran elegendő egy olcsó 
szerszám vagy eszköz, mielőtt a drágább megoldás szükségessé válik. Egy 
könnyebb konténer, kisebb tételnagyság vagy egységrakomány-méret is meg-
oldás lehet. Először ezt kell megpróbálni és csak utána automatizálni, ha még-
is szükséges. 

Negyedik lépés: az eredmények megállapítása 

A megoldások kivitelezése után sokan úgy gondolják, hogy feladatot 
megoldották. Azonban egyetlen ergonómiai program sincs befejezve addig, 
amíg az eredményeket nem figyelték meg, nem mérték és nem értékelték.  

A program eredményeinek megállapítása több okból fontos. 
• Először, ha a munka sikeres volt és mérhető javításokat értek el, ki le-

het számítani a forrásfelhasználásból eredő beruházásmegtérülést. 

 



 

• Másodszor, meg lehet ítélni, ha adott megoldások kevésbé jók voltak 
és ezt az információt a programok jövőbeni kiválasztása során fel lehet 
használni. 

• Végül, attól függően, hogy az eredmény az elvárásoknak megfelelt 
vagy nem, pontosan ott lehet beavatkozni, ahol a jövőben javításokra 
van szükség. 

Felvetődik a kérdés, hogy az emberek használják-e a rendelkezésre bo-
csátott eszközöket és eljárásokat. Ha nem, miért nem? Egyáltalán használha-
tók-e?  

A sikeres ergonómiai programok nem különálló események, amelyek 
egyszer megtörténnek és utána nem kell törődni velük, nem kell módosítani 
vagy figyelni azokat. Ellenkezőleg, az ergonómia egy cég kultúrájának és filo-
zófiájának részévé válik, valami olyanná, amit egy döntési folyamat tényezője-
ként automatikusan figyelembe vesznek. Az ergonómia nem felületes. A cé-
gek többsége hallott értékéről és üzenetéről, de még küzdenek a gondolattal, 
hogy alkalmazzák-e. Pedig meg kell ragadni, mint szervezeti értéket. 

 
(Jurasits Jánosné) 
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