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Kezdetben vala…
Im Anfang war …

• Az EAWS/EAB



Aztán eljövend…
Und dann kam … 

• A PVV



Majd megalkottuk…
Danach schuf man …

• A komplex adatbázist
Die komplexe Datenbank



Aztán jöttek az exoskeletonok és egyéb 
testékszerek…
Später kamen die Exoskelette und weiterer Körperschmuck…



Mindez persze nem sokat segít, ha nem tudod, hogy 
Smartot fogsz gyártani, vagy buszt
Es hilft alles nichts, wenn man nicht weiß, ob man Smart oder Bus
herstellen wird



Ha kívülről nem tudsz közelebb menni, próbáld 
belülről!
Wenn man von draußen nicht näher rankommt, sollte man es von 
drinnen versuchen.



Általános alapelvek – ergonómia mindenkinek
Allgemeine Grundsätze – Ergonomie für Alle



Területspecifikus ismeretek – ismerd meg 
hazádat/munkakörnyezetedet!
Bereichspezifische Kenntnisse – lerne deine
Heimat/Arbeitsumgebung kennen!



Ismeretek eltérő szinteken
Kenntnisse in verschiedenen Stufen



Két tenyered közé vett labda

görgetésével masszírozd át a

tenyereidet!

1

2 Tedd az asztalra a labdát, rá a

tenyeredet! Gurítsd a labdát előre

az alkarodig, majd vissza a

könyököd visszahúzásával az

ujjaid hegyéig!3 Ujjaiddal szorítsd össze a labdát,

utána nyisd szét az ujjaidat és

emeld meg őket a tenyered

vonaláig!

4 Körző mozdulatokkal masszírozd

át karodat lentről felfelé egészen

a válladig, majd vissza!

Massiere deine Hand mit dem Ball
zwischen deinen Handflächen!

Leg den Ball auf einen Tisch und deine
Handfläche darauf! Roll du den Ball bis zum
Ellbogen nach vorne und dann zurück zu
deinen Fingerspitzen!

Drücke du den Ball mit den Fingern
zusammen, öffnen dann deine
Handfläche und hebe deine Finger auf
die Höhe deiner Handfläche!

Massiere mit dem Ball deinen Arm in
kreisenden Bewegungen, vom
Handgelenk bis zur Schulter und wieder
zurück!

Megelőzés minden szinten – gyakorlatok mindenkinek
Prävention auf allen Ebenen – Übungen für alle



Következtetés: szégyen a tudás, de hasznos!

Schlussfolgerung: gut zu wissen, wo der Hammer 
hängt! 

• Változó környezetben a rendszer elemei úgy tehetők ellenállóvá a 
káros hatásokkal szemben, ha tisztában vannak vele, milyen káros 
hatásokkal szemben kell ellenállniuk.

• So kann man im unständiges Umfeld die Elemente des Regimes immunisieren.



Köszönöm a figyelmet!
Danke für die Aufmerksamkeit!


