Tájékoztató

a Felsőoktatási lntézmények

lX. Országos Munkavédelmi Ankétjáról
A pkti Jlnt: Pamrhtiu Trulonáryesgetene 1988. arg$irfi 26-27-h rendudl, nug a
Fdstíoktat,í:i llttlzniryeh IX. Ortlígot hIlnhatétlelni Al*ltjit, amelyen kihirdették az
lnkóttal kapcsolxlos pílyázatok eredményeit is,

hatott az elmúlt idószak munkevéclelemfeldolgozísára. A meghirtanulmányozásírre,
mel kapcsolatos oktatá§i tapaszr arainak
intózményeitól majdnem százrn vettek ré§zt, s
<ieten pályázaton az orszlS különbözó
ebból nyólcan a néphadseieg állományából páiyáztek, többségében a katonei fóiskolák

Az ankét páIylizati rendszere ösztönzóen

tlnárai.

Áz ankét négy szekcióban (műszaki, pedagógid, orvosi, mezőgazdasági) trnácskozott, amcly lelretósóget biztosított a munkavédelemmel fogl.rlkozó szlkemberek, tanárok széles kórű eszmccseréjére.
A dijnycrtes pírlyázók ismertették ranulmányuk céljit. trrtrlmár, mrj.l í! résztvevők
kércléseikkel,hozzászólísaikkal gutlrgitottík azoklt. igy lehctöség nyílt a külónbózó
módszerck, ismerctek, tapasztdatok bemutatására, megvilágitásárl, össze6ezésére,
íogalmazott mcg és
amelynek eredménycként az ankót szcrvező bizonságe
"ajánlísokat"
rctt közzé 3 munkavédelmi okt.rtás tovíbbfejLcsztésérea felsófokú tlnintézetckbcn. A
kövctkczókben rövidcn ismertetjük a néphadscrcgból benyújtott díjnyertes pályimúvek
lónycgi összcfbgldóit.

Dl.

Vn.l.!íl,i Fcrnc nL, dltzretlu

(HM

Pénzü.gyi Szolgilatfőnókség)

,,Javastatok a katonai íelsőoktatás differenciált
munkavédelmi tematikájához"
A nunka biztonságának,

a balesetmentes tevékenységnckalapvetó fcltétele, bogy

akik a veszélyes felxdrtokat, munka[olyamatoket, technológiikar tervezik, szervezik és
i.ányitják, kelló szinvonalú, átfogó munkavédclmi szemlélettel, szakismerettel rcndelkczzenek, Ez a megállapitás érvénycsa hadscregrc is, a ketonai felsóoktatásra is, Sót,

l0J

küliini)sco clórórbc kcriiI e ki';vcrclmliny. Irlr lrm gontlolunk, ho{y korrrnkr,l jcllcmzócn
lr hednrdominv, lr hlrr]ircchnika ícjlódósórc is kihlr.r vi,grclllljtisi icltj csökkcnóse, ;r
munkllintcnzitlis ós ll rcljcsirmóny nijvckcLlósc. lt szcllcmi munkllltl'lrlylrr.l lbkoziltl.'rsit, ltz
cuvrc. lx;nyrtlultlrbb ós nehczcbb ví,qrchlrjtírsi kilrülmúoyck térhilditisr. l vcszóIlck,
vcszél1lorrirsok számlinlrk cmclkccló5c. N..cm túlziis lzt 1]litlrni. Ittrgy lt nltlli munk.t
vi,rlclmónck, a szcmóltck biztonságitnlrk lcrvczúsc, szcnczósc, irirovitirslr és cilcnónósc
lilkoz<lrrabb íellrd;rtri vlilr, hlt netn lrkllrunk szcmbcnúzni l blrIcscrci sz.inrinltk rrijvt,krclésóvcl. lz cgészsógkirrosiró hlitlisok kövcrkczménl,civel.

r\ felsí>okrlrits mindcrr tcri]lctón cgyrc [csziróLlb körülmény, lroi:y mind ti)bb és
több ismeretanyu, tlrnrlirgy, szakterülct oktatásl virlik szüksi,gesrc, ;rmeil,nck kóvctkczmónl,ckéot egyc§ tcrülctck hlttúrbc szorulnak, kcvcscbb óraszímtlr, lchetóségct krr1lnak, lgy a munkavé<lclcm kirtonli fclsőokterirsa tcrén is kcvescl>b í;raszámmll éi lclrctiisóggel kell elérni l kitűzön cólokat, a sakkiképzésrlnrárgyaintk biztonsigrcchniklri
tárgyköreinck megahpozásír, az árlogó, rudltos munkavéde]mi szcmlólct kialakitását.
Ezórt csak céürlinyos, egysótcs szemlóletcn alapuló, ugyanekkor a gyakodati ólct (ós
beovt,isok) igényei szcrint dilfereociált tcmatiki oktatáii tanany,rgl;iújthit ntcgícl;ló
ha rirs fo ko t.

Az J) olddes tlnrrlmányban l íejczetek, tananyagok céljnin tuImenócn az oktatási
anyag rendszerezésérc is sor került, Részlctes kiíejrósrc csak uok l fejezetek kerülrck,

amclyek kiegeszító anyrgokkónt,
hasznos eszközci lelrctnek.

-

§cgészitó ismeretek alapjín a szcmléletformá]ás

Cint Vilnos ahzrdu aijallttu (Killiáo György RepüIó Níúsz.rki Fóiskola) Szolnok
hit4tir Eralbtt hpa., aljutlttu (Killián György Repüló NíúszakiFóiskoh) Szolnok
,,Tárgykör-javaslat

a zajártalom megelózéSén€k oktatásához''
, Á zaj jellcgzetcs környczcti ártrlom, éleónk alrttomos ellensi,ge, A zrj szcrvezetrc
kiíejtetr kárositó hatásl'rnak megismcrtetósével, egészsógűgyi és biztonsfui szrbirJyok
oketásrival, több irioyú munkavédelmi propagandivrl 3 vcszólytudilt o\.an értcimű
kifcjlesztése a cél, hogy a károsodás mcgclózés mlgarlrtási leltétdái min<leohdlgetóban
a jövó parancsookaiban kialakuljenak.
Figyclmcztctni kell a

h

lgatót: nincs olyan fül, amcly hozzászokne r zajhoz. Az
mindcnki hozzliszoklrat. Egy bizonyos bxtjiró.téket túllépó
zajok súlyos egészsógügyi ártalmrk okoziljivá válhltnek, amclyck e hallgltók egészségót
és munklképessó_qét veszélycztcrik. A zajirtlllom ilycn oldllrót vlrló mcgviligíiísanyilvánvalóvá tcszi, hogy ez igcn n€y vcsztcsóget okoz a Nílrryar Néphadsercgbco és l
nópgzdasági szinten is. Ugyllnis a fizikai és szcllemi munklrkípcsségénck csókkcnésc,
p okt.ltásból v.rló (idciglcncs vrgy véglcgcs) kiesésc, a szolg;llati beieusógck anylgilkbln is kifcjezhetó vcsztcségck, Ezért is kcll sokkal intcnzivibbcn íogi.rlkózni .r ilrjlrrrlregyéni zajvédő eszközhöz

lom csökkentósónek,

ilIetvc megszűntctósónck lchctóségévcl,

i\ főiskolin törtúnó oktatii§ során, hallgatóiok zajártalomnlrk clsósorban a lóvószcteken, :r robbantísi foglalkozirsokon és ncm utolsó sorbln szakmai gyakorlati órirkon
vannak kitéve_ i\ h;rjtóművezés során a zrj szintjc mcghaladjl a flijJalomküszöböt
és
eIérhcti l140 db
10,{
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hangnyomás értékct.
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;\ll3láot>5 L}lrlcserelhirrítt! ós ligószs{qvódó

Szrbl'rlyzlt clóiríslrinak meg-

szcmilyi atll()miny rcsri épsi,r:ónck mtr:óvl'lse órdckébcn minLlcn szolgílati és
muokltlrclyen - l korszcrű tcchnikx. tcchnoli{]il i,s l tudomltnyos crcdmónyck t'clhlsz,
nl'rlis;ivll. szcr,"czéssc]. okr;rtó-ncvclii nunklivll, villimint x személyi irllomliny lktiv
rószvótclúvcl - {on(loskodoi kcll :r tcvókcnysí,ggci klrpcsolrtos vcszélvck és kárositil
hlrtlisok kcletkczósúnck mt,qclózósóről. illctvc azok csökkentéséról, mcgszüntctéséról.
:l

}íinLlczck szclicmébcn ri)rtólr(i mcqvlll-lsítlis céljár.l készült l tínulm,in),

t\ /,uttllt,itt]

l,

Bcvczctó
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2, r\ znj fizikli jcllemzói
3. A zlj mérésc
4. A heilás ós beszóclmcgértós

l

zaj k;iros hltísri

ó. Fchd.rtok e hallliskárosodás,mcgelózósóben
7. Egyéni zljvó<Jő eszközök
8, Összcíogl.rló
7-1it4ir En:ibct hpd. dtljnhtlt (Kiüiín Gyórgy Repüló Műszaki Fóiskola) Szolnok
ILtintltic.r Jinls llh. tirg, d,ljmLtu (Killián Gyórgy Repüló ivíűszaki Fóiskola) Szolnok

,,A hajtóműindítás és próba fő baleset-elhárítási,
biztonságtechnikai és tűzvédelmi rendszabályai"

(úlúlih,

.A film az Orsz:igos
Pályázat"-ra készült, de azzal a céllal, hogy a
"r\{unkavédclmi
rovábbi.rkban rz NíN KiLlián György Rcpüló N{űszaki Fóiskoliro a gyekorlati kópzésben
mint .JklrtútjIm ícllr,r:znil,isrr kerüljórr.
r\ fiIm témáje lz egyik legbelesetvcszólycsebb tcvékenység: a hajtómúbeindíúsés
prób.r.

r\ fcladlt vógreh:rjrásira a Sárkány-hljtómó ágazaton az utolsó kiképzési évben
kcrúl sor, miutin a hallgarók már elsljr'rdrották e szúkségesműszaki ismereteket és

mcgismcrték l rcpülórccIrnikirval krpcsolatos biztonsági rerrdszabályokat és abból vizs81it lctack.
r\ hljrómúvezés fokozort hatóképcssógú veszélyforrísoaktckintendó, czért gondoskoc]ni kcll l mrges szinvonalú műszlki megelózósról, hatásos szervezési intézkedésckról, e megtclcló vódelmet nyújló egyéni védóeszközökról ós rcndszercs vezctói ellcnórz, sr,',l,

r\ hljtómiiindítris és prólra a zejtcrhclés szcmpontjába)l is a lcgveszélycscbb mun,
klheiy ós l íclarl.rt clvógzósc nqy íigycLmet és koncentriilíst kövctel, sokszor szélsóségcs idójirisi ki)íülmilnyck közólt;\ film :r v;rl(;s hlrjrí;műinrlitís ós próbt tcJjcs cselckménysorozetának bcmutltára
!nelIctt e3},, x tóiskolirn kiícjlesztett szimullitor rendszeít is ismertct. A §zimulítor renclszcr számítógóppcl vczérelr is valós repiilógép múiszercivcl lchcróvó teszi

-

a szélsósó-

gcs idójlir stól, zajtóI, fokozon vcszélyfbrrísoktól mcntcs - hrjtómúindítis és próba
bcgy;rkorlását, l valós hajrriművezóshcz r szükséges készségek killrkulását,

A filrnbcn bcmutrtolt tcchnikli megolcilisrlkklrl kívinjuk clóscgitcni, hogy l hlrilg.ltókbxn kiitlilkuljon lrz clővigyázlrrlsslis, l rc'rlis vcszóly,rudrr. ltz egymis irjnti íelelóssigórzct, irtlty nc kijvcrkezzcn bc l>llesct ós cgószsúgkirr<lso,ll'rs a rcpiiló-műsz:rki illo,
mányrrlil .r rcpül(ltcclrnikl üzcmclrctésénól,
Ilqlli ,\íikli,i lpd. ,t,ljtnItl.t (Kossurh Lajos Katon.ri Fóiskol.r, Szcnrcndrc)

,,A hallgatók munkavédelmi szemléletének
fejlesztési lehetöségei a Kossuth Lajos F.atonai Fóiskolán"
r\ blrlcsctck, e,_gészsigkírosodísok mcgcliizósi,rc irinyuló szcrvczctrcbb i,s credmónycsebb nlunkavódclmi tcvókcnysóg megvrIósitirslr érdckóbcn vijzcndő fó íeladltok
kózött szercpel a ketonai tlnintózctekbcn foly<i munklvódclmi oktatii|s hatékonylbbar
tótcle, l lccnLló dccysógl>arlncsnokok szemlólctének célratörőbb íormilásr_ A gyakorlat
nlp mint nlp bizonyitjlr, hogy a munkavédclembcn a goodot nem a rcndelkezések, biztonsági ós cgószs{ryóLlclmi elóirl'uok hiányl okozza, hancm e végrchrjtásukban tapasztalható hil'rnyosságok, a szabályok hiányos ismcrctc, a veszélyek ós l fclclóssóg lcbccsülóse, a fcgyclmezcden mltatirrtás és a nem kiclégitó követelmény-támaszrás.

A biztonsligi rendszabirlyok önm4gukban nem elcgendóek a beiesetck és egészségkárosodirsok megclózésóre, azoknak párosulniuk keLl rz ériotettck cselckvó rószvételévcl az alkrlm;rziisukban, a biztonsiigra vdó tórckvés viszont nagymértóklren szemlólet,
kötelességtuciat és fclclósségér:,lt által motivá]t.

A hclycs munkavédelmi szemlélet kielrkulásíhoz szüksi3cs ismeretek elsajitításánxk fontos eszköze a hallgrtók mcgíelcló szintű és temltikájú, elmélctileg alapos, az
általános és szakirányú tanulmánylikkal szcrves egységet képcző munkaváJelmi okta-

A tisztképzésbcn - figyelembe véve az alcgységplrancsnokkal szembeo támrszrott
követelmónycket - az elapismeretek és munkavódelmi reodclkczésck meIlcn általinosithltó formirbln is helyet kell krpnia a munkavódclmi ismcretcknck, azaz szükség van
olyln áltliitnos clvckct ós móclszcrcket tartalmazó biztonságtcchnikai tanany€ oktatísitrr, amcly az cgycs szrktárgyakban ismertetett tananyagból nem biztos, hogy kialakul.
tirsa.

Az irltalános munkevódelmi oktatás jelenlegi óreszlima (10 óra), annlrk eloszrásl (t.

és J., ilictvc 6. félév), valamint e vizsge hiánye nem teszi lchetaivé 1 kóvetelnényeknek

és LL íonrossliginak mcgfelcló mr-rnklvódelmi oktetást, i\ bltékonyság fokozása (kor
szcrű mrjclszerek alk mazisq muokavédclmi klbinet killlkitása stb.) mcllett nagymértókben nóvelné az crc<lményessí,gct lz oktatá§ folylmatossál]ilnak biztositlisa (az órlszímok összcvonísl l sork,rton:ri allrpkikólrzóst követó I. félóvrc), valamint vizsgakövctclménykónt Icgalább bcszl'tmoló eliíirirsa, lrkl'lr mlrs tantitrgr:ylrl közösco, A hclyes szemló,
let kialltkirisálroz ki kcll blrsználni ir rcrmószcttudomilnyi ús sz,iktcchniklri allpozó tantirgy:rkblllr rcjió lchetóségckct is it tllnan),;t{h()z kapcsoIh.rtó munk.rvóilclmivonltkozá,

sok

isrucrtctósévcl.

A szlkirilnyír munklvédclmi

oktatirst olylrr irl'rnybln sziikségcs továbbfcjlesztcni,

biztonsá.gi rcnciszablilyok hclyctt komI)lcí ismcrcrck oktltitsítval l hallglrtók jobblln m.-gúrtséklz clóirások bctltrtitslintk sziiksógcssi,gír. i]mcllett;rz üzemmórnöki képzéscn bclül nltgolclhlrti lcnnc az iLlt:rLános biztonsá.grcchnik:r cgycs tcrülctcinck oktltásl

hoty

:r

is (gépck, Llcrcndezósck, szcrsz;imok, 4nyitr.mozgittás, inyi€tiiroliis

kájr),
l0ó

biztonságtcchni-

r\ lrclycs mLrnklvóclclmi szcmlólct jeLicmvonás kórdósc is. czórt rz oktrtók sz:'rnlírr
t-chdltként jelentkezik l lrelytclen mxgltirtástbímák oklrinlk icltirísa és kiki]szóbijlisr
ls.

unititsi órl ncvcl. lrlncm lz cgósz kiirnyczcl. lmcl},beo hilllgx,
fóiskolai ki,pzós cgószónck, ulz tiltútelrendszcrónck, rcncljónck, iegvclménck kcll munk.rvédclmi szcmpontból olyanlrlrk lcrrni, lmi cltiscgiri l blrlcscrck is cgószségkáíoso(lalsok mcgclózósóhcz 1űzr]r.ló tirslr.llInri és ctyéni órdek lclis,
nlcrósót, Csak az er.c íli1l)ozott szcmlélet lelicr,r biztosirikl lz tllyln alcl;ységp.rrrrtcsnokok képzésénck,.rkik nlindcnn;rpi tevókcnysógük szcrvcs részének lbgjirk tekintcniaz
llirrendeltckról vdó minden olddú gondosko,1ást, igy tcsti épségük ós cgészsigük
megóvásár. A íóiskola munkevédelmi tcvékenységétcnnek figyclembevétclévcl szüksógcs vógczni és ícjleszteni, íelhasználva ir munkrvódclmi agiticiti és propagande különbözó formáit és cszközeit (munkavódclmi kabinct, munkavédelmi napok, konfercnciák,
vetólkedők stb.), valamint e hellgatókkal való egyéni íoglalkozás alkrlmeit is r hclycs

§íivcl ncm csuplilt

rr]link élnck ós tlrnulnltk,

lt

l

munkavódelmi szemlélcr kill.rkír:js_irl.

Nap Uíszló ahzredc: (Zalko,

Áa

N,{áté Katonai

Múszaki Fóiskola) Bp.

]nre ahzredu (Zalka Máté Katonai Műsziki Fóiskole) Bp.

,,A képzésés az rijítómozgalom kó|csönhatása
a zalka Máté katonai Műszaki Főiskola munkavédelmére"
A felsófokú intézményekbcn sajítos t munkavédelem szcrvezete, lratásköre, céljq
íelrdetrendszere és munkamódszere. A munkavédelemmel klpcsolatos feladatok egyrészt lrz állami intézkeJésekben, utrsitásokban, másrészt a txntervi i.ányelvekben minl
alapvető kikópzési cél komplex módon jelenik meg.
A népbadseregben a munkavédelmi tevékcnység szab.irlyzatrendszcre összhangban
van a népgazdaságban érvényesüló clóírásoklal és kielégítie klltonai élet sajátossá8ait is.

A

ketonai fóiskollik kiképzéséoekszervezettségéból adódóan

r

muokavédelem

oktatirsának szintje mlgasabb, miot a csaprtoknál, mások a viszonyok és jobbak a szervezési feltételck,

r\ fóiskola munkavédelmi tevékenységemagábrrn íoglalja az áilandó állomány,
valamint a változó állomány, a hallgatók és sorkatonák munkavédelrni képzését.A
főiskkolri kópzés első évében az áltelános munkavédelmi kérdésekkerü!nek oktatásrl.
r\ szlkkiképzésbe beépűlnek az egyes szakterületekre vonxtkozó sajátos munkavódclmi
clíjirirsck. Külónösen fontosak a különbözó szabályzatokbln ós szakutasitásokban clóirt;tk betartítsl Ez képezi a munkavódclmi nevclés íó irány:rit, ugy.rnakkor a gyakorlati
kípzós során kiallrkított íeltételrendszerck scgítségévelíolyLrmaros úhltirs valósul meg.

A szaktantárgyak oktatá§d sorín nemcsak a tcchnikli kiszolgirlís és üzcmeltetés
során szükséges munklvédelmi rendszabáIyokkal ismerkcdnck meg a hallgatók, hanem
nregklpják azt a pszichikai íelkészítéstis, amely a gyakorlati tevékenység sorín szüksé8cs,

Az újítómozga.lom a fóiskolán is a munkavédelem íllandó íejlesztóje és katelizátora, segirségévelminóségi fejlődést érhetüok eI.

Sintll Ctlfu.fr,l..nrll (}tN Lllirorszi.qi ós Polgirri Védclmi Plr.rncsnoksír:)

,,Munkabiztonság az ergonómia tükrében"

A korszerú munkavétlclcmnck ós fcjlesztósónck lhfu,ti tt:ljl:
- itz üzemi bllesctck, íorrl.rlkozilsi mc,qbctcgcdósck mc]]clt]zósc,

szirmuk csijkkcn,
tésc, vallmint lrz lz<lkklrl összclijggó 8llzcllrsligi vcszrcsi,gck mórsúklésc órt]ckóbcn lr
tudomirnyos-tcclrlrikli szinvonllnlk mcgíclcló munklrbizronslig kilrl.rkírisr;
- a munkalrclyckcn jclenlcvó ós.rz clóirisokrrjL ketIvczótlcn irínyben cltóró vcszólyes és lLrtirlmas termelési tényczók íclszitnlolisl, lz clíiiriuoknlk mcgtclcló, v,rgy - ahol
lehctséges - annirl is kedvezóbb munklrbiztonsági illapot ki:rlnkítás.r.

A muoka kialakitása és czzel az crgonómiai ismcrctck íc]hlrsznállrsa l munkavódclem terülctéo növekvó jcleotősógrc tctt szeft, N,tagir x munkavódclem értúkeiéseis megváltozott. Ma mír a munkahclyi balcsetek és a foghlkozisi bctegsigck clháritásán tul,
olyan feladatok is a munkavédclem fogalomkörébe tartoznak, mint pl.: tcchnikri eszközök ergonómiailag hclycs kialakitása, vagy az ember-gép kilpcsolat munkiszcrvczósi
teendői. Eukx az iginleAx lz.inoJ glhliali lt tn/aniryos itnteret tJtttcuztjl lli:

- a korszerú munkavédelmi rendelkczések és u ezek gylkorlari érvényesitésérc
irányuló mind oagyobb erófcszítésck cllcnórc is elófordul móg szolgálati megbetegedés,
v4gy a munkalépességcsökkenése;
- mind a gyakorlati tapa§ztalatok, mind pedig a fudomalnyo§ ismcrctek uta]nak
arra, hogy nem teljes a munkaköri kárositó tényezók ieltirrása és figyeiembevétele, külónösen vonatkozik ez a hosszú ideig lappangó kárositó hatúsokra;
- egy tzlán nem bccsüllretók le a szcllemiidcgi mcgterhclések, amelyek jelentósen megnőttek a korszerű információfeldolgozás elóretörésévci;
- a bagyományos munkavédelmi módszerektól kevésbó várhrtó eredmény, mint
egy egységes megclózó egészsógvó<lclemról, kúlönöscn

a

szcllcmiidcgi megterhelések-

kel kapcsolatban. Még mindig jelentós szemléletváltozást kell ciérni a muokahelyeken.
A munkahelyi rizikóiiktorok csökkenté§e érdekébcnnqly jelcntósóge van a rnunkafeltételek javitásának, amelyet az egész grzdasfuban végbemcnó struktúreváltozással is
össze kell kapcsolni. Ennek érdekébcn szoros együttműködésrc van szüksé3 l gazdasígi
vezetókkel, kórnyezetvédelmi szakemberck}iel.

A megfeleló szemléletű munkavédclmi gyakorlat ncm nólkülözhcti u crgonómiai
ismeretek felhasználisát. Az tij tulnológiih ü furhijzllltli dkalnlz,i.t,ímk ri::fi,lcldtai:
- a terhelések csökkentése a mcgíeleló környezet kiahkitísirvli;
- iz egész§éget veszélyezrctó tényczók elháíitiisa;
- az ütemesség biztositísl;
- a szakmai ismeretck és mpruztiLarok kilknízlisa és továblrícjlcsztésc;
- ir munke tartalmasabbli tételc a felidrtokhoz való hozziriglzitli,lsal, bcleértvc 1

kialakitiui, döntési tcvékcnységet;
- az új feladatokn megfeleló továbbképzéssel való íclkészitós;
. - a munkabelyi kapcsolrtok és me3bcszélések lehetósilénck a meé]tcrcmtóse;
- az új technológiák adta cllenónési lchctóségck embcrszemléletú alkalmuása;
- közép, illewe hosszútávúbiztositott íoglalkoztatására, vdó törekvés.
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r\ tcchnikai e-szlióz{ik, gépck er.gonómili szcmpootból mt_iefcleló killakítisálroz új
r\z eszkózök rerveze;lbarr éoénycsüló §zemlúlcüól
vln szó, :rrnelynck u a cólja, hr:gy a bc,ilcló az eszki!,zt ]obh h:rtísf-bkklrl érilegkevcsebbet
lrihlzvl tucl]ir alkdrna?ni. Ezen kivül llz a cél, htlqy lrz cszktizr;k mc.qt'clclóbbck, kezelé-

icrvczqsi sz§ml4etre yiln §}ük!€g.

rük kónyclrncstbb lqycn, s kcvcslré íirlsszíklr kezclójit.
;1 rqn_tlszerszemlélet a tcrvezésben cló*gíti; hogy az Emberi tenyerót cFyeíló

;zintrc lrozuitk a technikai tényczőw:l. Yagyis, hogy az cszköz tcchnilai parrrmóteteinck
t kövctclmenyek srerinti killakltlir.ivrl érvénycsítsék.A ícladltok rendszeiszcmlélen1'
nrcgközelitósc minden esqtbcn elóscgíthcti a biztonságo.sabb munlcrvigze*q az emberi
tcljcsírőképcsség ícnntrnását.
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