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Anyagmozgatás és ergonómia 
 

Bár az ergonómia divatos kifejezéssé vált az iparban, ma még nem rendelkezünk olyan általános 
érvényű szabvánnyal, amely alapján el lehetne dönteni, hogy valamilyen ipari tevékenység vagy 
berendezés valóban kielégíti-e az ergonómia követelményeit. A gazdasági élet azonban kezdi fel-
ismerni, hogy az ergonómiai szempontból megfelelő munkakörülmények révén egyensúlyba lehet 
hozni a biztonsággal és a termelékenységgel szemben támasztott követelményeket. Ha alaposab- 
ban átgondoljuk az anyagmozgatási tevékenységet, hamar rájövünk arra, hogy az ergonómia le-
hetőségeinek kihasználása csökkentheti a dolgozóknak kifizetett kárpótlások, valamint az egész-
ségbiztosítással szemben támasztott igények mértékét, ugyanakkor növeli a termelékenységet és 
javítja a munkamorált. A gépjárműgyártó szerelősorok intelligens kisegítő készülékei, a konténer-
rakodáshoz felhasznált buktatószerkezetek, a vákuumos emelők, a kényelmetlen mozdulatokat fe-
leslegessé tevő, valamint a nehéz súlyok felemelését megkönnyítő munkahelyi kisegítő készülékek, 
a megrendelő ergonómiai igényeit kielégítő rakodólapos struktúrák, mind azt a célt szolgálják, 
hogy elkerülhetők legyenek a munkahelyeken, különösen pedig az anyagmozgatásban előforduló 
balesetek. 

 

Tárgyszavak: anyagmozgatás; biztonság; ergonómia; munkavédelem; raktárirányítás; csomagolás. 

 
Az egyensúly megteremtése 
 
Az ergonómiai szempontok figyelembevételére 
különösen nagy szükség van az anyagmozgatás 
területén, hogy a naphosszat súlyokat emelő és 
továbbító dolgozókat meg lehessen kímélni a foly-
tonos hajlongástól, a törzs elfordításától és minden 
olyan mozdulattól, amelyik végső soron sérülést 
okozhat még akkor is, ha a kezelt tárgy súlya elfo-

gadható. Hiszen ha például a raktári munkásnak 
egész nap mindössze húszkilós tárgyak mozgatá-
sával kell foglalkoznia, a napi munkája során meg-
mozgatott összsúly elérheti akár a harminc–
harminckét tonnát is. 
 
A munkaerő összetételének demográfiai változása 
még csak fokozza a testi munka által kiváltott ká-
rosító hatások kiküszöbölésének fontosságát. Az 

 7



Tanulmánytár * Általános kérdések 
 
 

iparban korábban erős férfiak végezték a munkát. 
Ma már mind idősebbek a dolgozók, és mind több 
közöttük a nő. Ez elkerülhetetlenné teszi az 
anyagmozgatás gyakorlatának korszerűsítését. 
 
Egyik megoldás az emberi munkaerőt mentesítő 
automatizálás. Például a robotok beállítását a rako-
dólapok kezeléséhez, gyakran az ergonómiai szem-
pontok diktálják. Azonban az automatikus megol-
dás költséges. Az ezzel kapcsolatos kiadások meg-
térülésének nemcsak a megfelelően nagy mennyi-
ség az előfeltétele. Csak olyan műveletsorok eseté-
ben van értelme az automatizálásnak, ahol egyhan-
gúan ismétlődő, pontosan definiált tevékenységet 
kell végezni. 
 
Olyan termelőüzemekben vagy elosztó központok-
ban, ahol igen nagy a műveletek változatossága, 
még mindig a kézi munka jelenti a legésszerűbb 
megoldást. Ilyen esetekben az ergonómia feladata 
a veszélytelen munkafeltételek megteremtése, 
egyidejűleg a termelékenység fenntartása, esetleg 
növelése. Ha meggondoljuk, hogy az átlagos hátsé-
rülések huszonötezer dollárba „kerülnek”, nem is 
említve a munkaerő kiesését és pótlásának költsé-
geit, joggal gondolhatjuk, hogy az ipar az ergonó-
mia minden lehetőségét kihasználva igyekszik 
eredményeinek hasznosítására. A gépkocsigyártás 
és az élelmiszeripar már felismerte az élenjáró 
ergonómiai gyakorlat hasznát, azonban a többi 
iparág csak lényegesen lassabban hajlandó megho-
nosítani az ergonómia vívmányait. 
 
Az ergonómia elterjedését egyrészt a felmerülő 
költség, másrészt az ergonómiai szabványok hiá-
nya gátolja. Azt tapasztalhatjuk, hogy még egy-
azon vállalaton belül is, különböző osztályok kü-
lönböző szabványokat használnak. Az Egyesült 
Államokban az állami törvények sem foglalkoznak 
kellő mértékben az ergonómiával. Azok az anyag-

mozgató berendezéseket gyártó vállalatok, ame-
lyek ergonómiailag megfelelő megoldásokat for-
galmaznak, kereskedelmi sikereiket nem az ergo-
nómiának, hanem a termelékenység növelésének 
köszönhetik. A felhasználók szerint a munka biz-
tonsága csupán egy kellemes „mellékhatás”, pedig 
a valóságban a biztonság növeli a termelékeny-
séget. 
 
 
Számítástechnika és ergonómia 
 
A raktár-irányítási rendszer nem az ergonómia 
eszköze, ennek ellenére a számítástechnika fontos 
szerepet tölthet be az ergonómiailag megfelelő 
környezet megteremtésében.  
 
A rakodólapok terheinek előkészítésekor a számí-
tástechnikai program képes arra, hogy a legéssze-
rűbb és legbiztonságosabb elrendezést hozza létre. 
Meghatározhatja, hogy a súlyosabb egységek ke-
rüljenek legalulra, a könnyebbek legfelülre, és 
tájolásukat is úgy állíthatja be, hogy azok hozzáfé-
rése a legkönnyebb legyen.  
 
Az üzemszervező programok meghatározhatják 
minden egyes raktári művelet végrehajtásának 
módját, ugyanakkor tekintetbe veszik a minőségi, 
hatékonysági és ergonómiai–biztonsági követel-
ményeket. Az egyes műveletek betervezése az 
időigényesség és a végrehajtás során előidézett 
fáradékonyság figyelembevételével történik.  
 
A műveletterv elkészítésekor a számítástechnikai 
rendszer értékeli, hogy milyen súlyú a kezelt egy-
ség, hol foglal helyet, milyen a tájolása, milyenek a 
méretei. A részfeladatok munkaigényességének 
összegét meghatározva lehet személyekre lebontva 
megszervezni a munkát.  
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Az anyagmozgatási műveletekre kidolgozott szoft-
ver arra is képes, hogy a megrendelő anyagmozga-
tási igényeit kielégítő, ergonomikus rakodólap-
előkészítést irányítson, vagy tekintettel legyen arra, 
hogy a rakodólap megbontása után az egyes leszál-
lított egységek a raktárnak melyik helyére és pol-
cára kerüljenek. 
 
 
Ergonomikus csomagolás 
 
Ma már a gépkocsigyártásban mindinkább elterje-
dő visszaküldhető csomagolási megoldások kidol-
gozásakor az ergonómiai szempontokat is figye-
lembe veszik. Egyes esetekben az ergonómiai kö-
vetelmények kielégítése érdekében mindössze arra 
volt csak szükség, hogy a dobozon egy fogantyút 
alakítsanak ki. Ezzel máris megkönnyítették a hul-
lámpapír doboz megfogását és megemelését. Ergo-
nómiai szempontból az is kedvezőbb megoldást 
jelentett, amikor a fadobozokat könnyű műanyagra 
cserélték.  
 
A konténerek műszaki tervezésekor ugyancsak 
szükség van az ergonómiai szempontok érvényesí-
tésére. Készültek olyan konténerek, amelyek oldal-
ról nyithatók, így a rakodómunkásnak nem kell 
mélyen lehajolnia, amikor a konténer alján lévő 
tárgyakat akarja elérni. Egy másik megoldás esetén 
a konténer elfordítható, tehát rakodáskor bármelyik 
oldalról hozzá lehet férni.  
 
Az egységes csomagolás iránti követelmény ki-
elégítése is sok könnyítést jelent a rakodó-
munkásnak. Ezek tárolása és rakodása haté-
konyabb, a darabok behelyezése a csomagolás- 
ba a megszokott, begyakorolt mozdulatokkal törté-
nik, ami a kézsérülések számát lényegesen csök-
kenti. 
 

Vákuumos emelés és manipulátorok 
 
A kézi erővel kiszolgált raktározási rendszerekben 
és a termelőüzemekben továbbra is szükség van 
arra, hogy valaki kézzel emelje és továbbítsa a 
terheket, a kötegeket és csomagokat. Ez az a terü-
let, ahol fontos szerepet játszanak a vákuumos 
emelők és a manipulátorok. 
 
Vákuumos emelők 
 
A vákuumos emelők dobozok, kannák, hordók, 
fémlemezek megfogására egyaránt alkalmasak. A 
vákuumos emelőszerkezettel az irányító olyan 
terhek mozgatására képes, amihez egyébként két, 
három, négy munkás kézi erővel kifejtett munkájá-
ra volna szükség.  
 
Az ipari szakemberek szerint a vákuumos rendsze-
rek olcsóbbak, mint a robotok, és üzemeltetésük, 
karbantartásuk is kevesebbe kerül. Bár nem teszik 
feleslegessé a testi munkát, de segítségével egyet-
len személy is képes több anyagmozgató feladatát 
elvégezni. 
 
A robottechnika és a vákuumos emelők közötti 
ésszerű választást az befolyásolja, hogy a mozga-
tást igénylő anyag mennyisége indokolja-e az au-
tomatizált rakodólap-kezelés bevezetését. 
 
Kétféle vákuumos emelőrendszer használható a 
kézi munkaerő támogatására:  
• a nagyvákumot vagy keményvákuumot komp-

resszor hozza létre, ami nagy súlyú terhek eme-
lését teszi lehetővé;  

• a „nagy légáramlásos” vákuumos emelőrend-
szerek esetében szivattyúk teljesítik ezt a fel-
adatot, s ez a nehezen kezelhető vagy porózus 
terhek, például dobozok és csomagok anyag-
mozgatásakor használható. 
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A vákuumos emelő több személy munkáját tudja 
teljesíteni. Felhasználása esetén, a kézi erővel vég-
zett anyagmozgatással szemben, egyetlen személy 
súlyosabb terhek, ötvenkilós csomagok, mázsás 
hordók emelésére képes.  
 
A szállítmányok előkészítésekor a vákuumos eme-
lőket általában rakodólapok felkészítésére veszik 
igénybe. Lényegesen meggyorsítja a munkát, mert 
egyetlen anyagmozgató egyszerre egész dobozkö-
tegeket tud felemelni és továbbítani, testi erőkifej-
tés nélkül. 
 
Manipulátorok 
 
Míg a vákuumos emelőkészülékek termelőüze-
mekben és raktározási körülmények között egy-
aránt igénybe vehetők, a manipulátorokat elsősor-
ban a gyártás területén alkalmazzák. A manipulátor 
a hozzáférés távolságát tudja megnövelni. Így pél-
dául egy gépjármű-szerelősoron az operátor az 
ülést könnyedén behelyezheti a gépkocsiba. Leg-
feljebb egy kilós erőkifejtésre van szüksége ahhoz, 
hogy egy nyolcvankilós tárgyat emeljen és moz-
gasson.  
 
 
Intelligens eszközök 
 
A vákuumos emelők és manipulátorok már több 
éve megjelentek a piacon. Az emelőkészülékek 
egyik újabb típusa még csak a közelmúltban vált 
ismertté: ezek az intelligens emelőkészülékek. 
 
Tulajdonképpen olyan számítógéppel irányított 
eszközről van szó, amelyik a terhek emelését, 
mozgatását és helyezését lényegesen meggyorsítja, 
biztonságosabbá és pontosabbá teszi ahhoz képest, 
mint ahogy arra régebben lehetőség volt. Egy tech-
nológiai vizsgálat szerint az intelligens kisegítő 

eszközök több mint hatvan százalékkal termeléke-
nyebbek, mint a hagyományos emelőberendezések.  
 
Ezek az eszközök a pontos helyezésre programoz-
hatók. Ennek megfelelően kevésbé károsodnak a 
termékek. Működésük lényegében a magas színvo-
nalú detektorok és a szervomotoros technológiák 
lehetőségeinek kihasználására épül. Az intelligens 
kisegítő eszközök a hagyományos segédeszközök, 
például csörlők előnyeit egyesítik a robotok pon-
tosságával. A szervoműködtetéses szabályozás 
biztosítja gyorsaságukat és reakcióképességüket.  
 
A számítógép, a detektorok és a szoftver felhaszná-
lása teszi ezeket intelligenssé. Ennek következté-
ben képesek emberi beavatkozás nélkül alkalmaz-
kodni a teher vagy az irány változásaihoz. Így pél-
dául az irányítónak nem kell nyomógombbal vezé-
relnie a teher emelését vagy süllyesztését, mint egy 
csörlő esetében. Az intelligens kisegítőeszköz au-
tomatikusan követi az operátor kezének mozgását 
vagy irányának változását. A kezelő számára ez 
olyan érzés, mintha kézmozgásának erejét mecha-
nikai teljesítmény fokozná. 
 
Az intelligens eszköz drágább, mint a hagyomá-
nyos emelőeszköz. Ezért elsősorban ott használják, 
ahol nagy teljesítményre, nagy érték nagy pontos-
ságú mozgatására van szükség. Ilyen például a 
gépkocsigyártás. 
 
 
Rakodólapok és konténerek 
 
A rakodólapok és konténerek a készletek hatékony 
kezelését teszik lehetővé, azonban továbbra is 
szükség van arra, hogy a műszak folyamán a dol-
gozó állandóan hajolgasson és törzsét elfordítsa. 
Ugyanakkor mind a termelőüzemben, mind a rak-
tárakban a napi munka folyamán számos olyan 
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műveletre kerül sor, amelyeket ergonómiai szem-
pontból átgondolt, egyszerű anyagmozgató beren-
dezések segítségével biztonságosabban lehet elvé-
gezni. Így például:  
• A buktató készülékek megdöntik a konténert 

vagy a hordót, így a munkás könnyen belenyúl-
hat, amikor a tartalmát el kell távolítania. Ez a 
megoldás mindig hasznos, függetlenül attól, mit 
tartalmaz a konténer. 

• A rakodólapok fóliával burkolását lényegesen 
megkönnyíthetik azok az egyszerű, géppel mű-
ködtetett forgató készülékek, amelyek felesle-
gessé teszik, hogy a csomagolómunkás kényte-
len legyen körbejárni a fóliaburkolat felfeszíté-
sekor. Ez komoly könnyebbséget jelent azoknál 
a vállalatoknál, ahol naponta tíz-húsz rakodóla-
pot kell szállításra felkészíteni. 

• A rakodólapok kézi kezelését könnyítik meg a 
rugóval működtetett emelőasztalok, amelyek a 
munkavégzés szempontjából megfelelő magas-
ságba emelik a rakodólapot. Az egyes áruréte-
gek felrakásakor a teher súlya lesüllyeszti a ra-
kodólapot a következő réteg felrakásához meg-
felelő szintre, viszont a rakodólapon lévő teher 
lerakodásakor a rugó megkönnyíti a rakodólap 
megfelelő szintre emelését. 

 
Ezeknek a megoldásoknak a tényleges ergonómiai 
előnyei akkor érvényesülnek teljesen, amikor a 
rendszert más anyagmozgató berendezésekkel 
egészítik ki.  
 
Az átlagos szerelő munkahelyen általában egy 
csörlő vagy futómacska, esetleg egy manipulátor is 
rendelkezésre áll az anyagmozgatási feladatok 
megkönnyítésére. A dolgozónak azonban még 
mindig hajlongania kell, ha valamit le kell emelnie 
a rakodólapról. Pedig egy emelőasztal a rakodóla-
pot könnyedén csípőmagasságba emelheti, és így 
lehajlás nélkül hozzáférhet az anyaghoz. 

A vállalatok sokszor olyan berendezések beszerzé-
sére törekszenek, amelyek mindent képesek elvé-
gezni, ahelyett, hogy rendszerben gondolkoznának.  
 
Manapság az anyagmozgatás megtervezésekor azt 
vizsgáljuk, hogy milyen magasról vagy milyen 
mélyről kell kiemelni az anyagot, amit a testmoz-
gásnak is követnie kell. A jövőben azonban az 
anyagmozgató berendezések tervezőinek ergonó-
miai szempontok figyelembevételével kell módosí-
taniuk konstrukciós megoldásaikat, hogy ezzel 
kiküszöböljék a kézzel végzett munkával együtt 
járó felesleges erőfeszítéseket. 
 
 
Ergonómia a gyakorlatban 
 
A probléma 
 
A zománcozott vízmelegítők iránt mutatkozó nö-
vekvő kereslet fedezésére az Austria Email átfogó 
beruházási programmal bővítette a végső összesze-
relés területét. Az első nagy projekt során a tárolók 
teljes végső gyártását egy új, acélszerkezetű csar-
nokba vitték át. Ott egy részben automata berende-
zés veszi át a beszállított vízmelegítőket a daru-
szekrényekről. Az átállítástól nagyobb folyamat-
biztonságot, ergonómiailag kedvezőbb munkahe-
lyeket és végső soron növekvő gazdaságosságot 
vártak. 
 
A vállalat a stájerországi Knittelfeldben elsősorban 
harminc és ezerkétszázötven liter közötti befoga-
dóképességű vízmelegítőket gyárt, amelyekben a 
felmelegített víz nagyon sokáig megtartja hőmér-
sékletét. Az eljárás lényege, hogy a zománcot fo-
lyékony olvadékbevonóként viszik fel az acéltar-
tályra. A termelt mennyiség évente százöt-száztíz 
ezer darab között van. 2002-ben a vállalat mintegy 
háromszázötven alkalmazottal 40,9 millió eurós 
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forgalmat ért el. A növekvő termékváltozatosság 
miatt a vállalat az 1990-es években egyes termelési 
ágakat más cégekhez telepített át. Ez a megoldás 
azonban a növekvő logisztikai költségek miatt 
gazdaságtalannak bizonyult. A saját üzemben vi-
szont romlottak az ergonómiai viszonyok, ami az 
ott dolgozók kifáradásában mutatkozott meg. Egy 
melegvíztároló súlya ugyanis száz és százhúsz kiló 
között van.  
 
Raktár-automatizálás 
 
A központi üzem szerelőcsarnokának bővítésével 
újra integrálták a széttagolt tevékenységeket, és 
igyekeztek optimális ergonómiai és logisztikai 
körülményeket kialakítani a nagyobb szállítási 
igények teljesítésére. A költségek csökkentésére 
felhasználták az üzemen belüli logisztikában rejlő 
lehetőségeket. 
 
A fő beruházás a melegvíztárolók szállítására a 
részben automatikus KBK-II-berendezés volt. A 
modernizáció költsége 1,2 millió euró volt, amiből 
a berendezés a beszereléssel együtt kétszázezer 
euróba került. 
 
A KBK daruszekrénnyel a gyártó Demag olyan 
rendszert tervezett, amelynek a legkülönbözőbb 
daru- és függőszállítási változatok kialakításához 
csak kevés szabványos modulra van szüksége. A 
felhasználó számára a legkedvezőbb, hogy igé-
nyeihez mérten egyaránt alkalmazhat egyszerű 
egysínes drótkötélpályát vagy komplex anyagmoz-
gatási megoldásokat ívdarabokkal vagy elágazó 
elemekkel. Közös a különböző megoldásokban, 
hogy a daru a csarnoktető alatti helyet foglalja el, 
ezáltal szabadon hagyja a munkához és tároláshoz 
szükséges értékes padlóteret. A KBK-rendszer így 
mindig új kombinációban jelentkezik, a felhaszná-
lási cél változásakor bővítés, átszerelés vagy auto-

matizálás révén a berendezést problémamentesen 
és kedvező költségekkel lehet a feladathoz igazí-
tani. 
 
Az Austria Email cégnél a KBK-II-berendezés 
mintegy hetven méter hosszú. Két egymással ösz-
szekötött körvezetékből áll, amelyekbe két elekt-
romos és egy manuálisan működtetett váltót integ-
ráltak. A rendszerben összesen tíz darab nyolcszáz 
kilogramm teherbírású szállítóegység mozog. 
Mindegyik egysínű darukocsi szinkronmozgású, 
kettősláncú vontatással és saját elektromos meg-
hajtással van ellátva. A darukocsik (futómacskák) 
haladásnál öt-húsz méter/perces, emelésnél 2,2–9 
méter/perces sebességet érnek el. 
 
A zománcozásból kijövő belső tartályokat elősze-
relik, és egy manipulátor segítségével adják át a 
KBK-rendszernek. A manipulátor erőt kímélő ke-
zelését a nyomószilárdság felülvizsgálatára is fel-
használják. A következő munkaállomáson egy 
dolgozó a tartályhoz tartozó külső borítást – amely 
a lemezmegmunkálásból kikerülve egy por-
rétegező berendezésen halad át – a szállító beren-
dezésre akasztja fel. A két rész ekkor párhuzamo-
san, de elkülönített körpályákon halad az előmele-
gítő és szárító kemencéken keresztül, amelyekben 
80 °C-ra melegszenek fel. A kemencékben leg-
alább háromperces tartózkodás után a rendszer-
kiszolgáló engedélyezésének megfelelően továb-
bítja a szállító egységeket, elkülönítve két karusz-
szelbe. Ott leakasztják ezeket a berendezésről, 
habformákba vezetik és poliuretán-szigeteléssel 
látják el. Ezáltal a melegvíztárolóban lévő forró víz 
több napig is megtartja a hőmérsékletét anélkül, 
hogy utána kellene fűteni. Ezután a habbal ellátott 
termék még egy megfelelő keményítési idő után 
újra a KBK-rendszerbe kerül. A berendezés a belső 
tartályt és a külső borítást két levevőállomásra 
szállítja, amelyek segítségével a részeket összesze-
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relésre engedik le. A kész, összeszerelt melegvíztá-
rolókat az Austria Email raktározza. 
 
Pozicionálás és a mozgó egységek 
 
A KBK-rendszert egy S7-SPS (Siemens) és decent-
ralizált periférikus egységek szabályozzák. A rend-
szerbe integrált fékező állomások, melyek mechani-
kus, nyomóhengerekkel forgatható reflektorokkal 
működnek, teszik lehetővé a szállítóegységek pon-
tos pozícionálását. Kézi kiszolgálásra csak az alkat-
részek munkahelyekre és a manipulátorra emelése-
kor, illetve süllyesztésekor van szükség. 
 
A munkahelyek biztonságát a pneumatikus üzemű 
védőrácsok garantálják. További védőrácsokat 
helyeznek el a berendezés valamennyi közlekedési 
útján. A szállítóegységek fényérzékelőkkel vannak 
ellátva az összeütközés elkerülésére. A minden 
szállítóeszközön működő fényjelek ezek üzemi 
állapotáról adnak információt. 
 
A modernizálás alapjául egy a grazi műegyetem 
készült diplomamunka szolgált. A valós állapot 
elemzése ésszerűsítési lehetőségeket tárt fel.  Eb-
ből adódtak olyan célok, mint a minőség optimali-
zálása kis hibaszázalék révén, vagy a munkafelté-
telek javítása. Erre alapozva saját megoldási javas-
latokat vázoltak fel, majd a részletkérdéseket a 
különböző ajánlattevőkkel vitatták meg. 
 
A beszállító kiválasztásánál a döntés rövid, de 
nagyon intenzív tervezési fázis után a Demag 
 
 

Cranes & Components ausztriai leányvállalatára 
esett. Mindenekelőtt a berendezés jól kialakított 
funkcionalitása, a kedvező tapasztalatok, amelye-
ket az Austria Email cég a Demaggal együttmű-
ködve szerzett, valamint az ár és az érte nyújtott 
teljesítmény közötti összefüggés volt a mérvadó. 
Ezenkívül olyan berendezésbe akartak beruházni, 
amelytől hosszú élettartam várható. További előnyt 
jelentett a szállítótechnika előállítójának szervizhá-
lózata, amely gyors és minőségi kiszolgálást tesz 
lehetővé. Ez különösen lényeges, ha figyelembe 
veszik, hogy az üzemeltető a gyártást két, illetve 
három műszakban végzi, és rá van utalva a beren-
dezés folyamatos alkalmazhatóságára. 
 
A berendezés 2003. január közepe óta, az ügyfelek 
teljes megelégedésével működik. A megbízatástól 
a határidőnek megfelelő üzembe helyezésig a 
Demagnak mindössze 25 hétre volt szüksége. A 
gyors lebonyolítás alapját képezte, hogy a Demag 
megbízott egy személyt, aki a projektet technikai-
lag követte a kezdettől a befejezésig. Így már a 
tervezés stádiumában megbeszélhették a vitás pon-
tokat, ezáltal kizárhatók voltak a későbbi üzemza-
varok és az új berendezés biztonságosan működött. 
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