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Az ergonómia fogalma, története, területei és 
szemléleti kerete

�Szabó Gyula

�szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu

�http://munkavedelem.dsgi.hu

�www.erg.bme.hu - > oktatás -> munkavédelmi 
képzés

�www.ergonomiavilaga.hu

Ergos (munka) Nomos (törvények)

ERGONÓMIA

Az ergonómia fogalma

• 19. század közepén, Wojciech Jastrzebowski

• Human Factors, Human Engineering, Bioengineering, 

Human Factors Engineering, Man-Machine 

Engineering, Biotechnology, Engineering 

Antropology stb.

Az ergonómia fogalma (K. F. M. Murrell) �

Az ergonómia az ember és munkakörnyezete 

kölcsönhatásának tudományos tanulmányozása. A 

munkakörnyezet nem csupán a dolgozót körülvev ő 

fizikai környezeti tényez őket jelenti, hanem a 

munkavégzés során használt eszközöket, anyagokat, 

továbbá a munkamódszert, a munka szervezetét , 

akár egyéni, akár csoporton belül végzett munkáról 

van szó. Mindezek kapcsolatban vannak magával az 

emberrel: a képességeivel, a lehet őségeivel és a 

korlátaival.

Az ergonómia fogalma
(Mark S. Sanders és Ernest J. McCormick) �

A ”Human Factors” (ergonómia) feltárja és 
alkalmazza mindazokat az ismereteket az emberi 
viselkedésr ől, képességekr ől, korlátokról és más 
emberi jellemz őkről, amelyeket figyelembe kell 
venni az eszközök, a gépek, a rendszerek, a 
munkafeladat, a munkakör és a környezet 
tervezése során, mint a hatékony m űködés, 
valamint a biztonságos és kényelmes emberi 
használat (alkalmazás) feltételeit.
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ISO 26800:2011 Általános megközelítés, alapelvek 
és fogalmak

Ergonómia / Emberi tényez ők

• Tudomány, mely az ember és a többi 

rendszerelem kölcsönhatásával foglalkozik, és

• szakma, mely elméleteket, elveket, adatokat és 

módszereket alkalmaz a tervezésben, az emberi 

jól-lét és a teljes rendszerteljesítmény 

optimalizálása érdekében.

Ergonómiai szakterületek, feladatok

• Munkahely kialakítás

� Antropometria, jelz ő és 

kezelőelemek elrendezése

• Munkamódszer, munkakör 

tervezés, fejlesztés

� Mozdulatelemzés, 

hatékonyság

� Megterhelés

• Munkakörnyezet kialakítása, 

fejlesztése

� Fizikai környezeti komfort

� Szociális társas környezet

• Munkabiztonság

� Egészségvédelem (fizikai, 
mentális) �

� Emberi megbízhatóság

� Készségfejlesztés

• Termék-ergonómia

� Termék ergonómiai 
minősége

� Termékfelel ősség

• Ember-számítógép kapcsolat

� Hardver (képerny ős 
munkahely) �

� Szoftver-ergonómia

� Participatív fejlesztés

Az ergonómia kett ős arculata

ALKALMAZÁSKUTATÁS

az ergonómiai elvek, 
módszerek, és 
alapadatok 
felhasználása a 
tervezésben, a 
kialakításban, az 
üzemeltetés és a 
karbantartás során

a tervezés során 
felhasználható 

emberi alapadatok 
feltárása és 
adatbázisba

rendezése

- elvek
- módszere
- alapadat

ERGONÓ
ISMERE

RENDSZE

ALKALMAZÁSKUTATÁS

az ergonómiai elvek, 
módszerek, és 
alapadatok 
felhasználása a 
tervezésben, a 
kialakításban, az 
üzemeltetés és a 
karbantartás során

a tervezés során 
felhasználható 

emberi alapadatok 
feltárása és 
adatbázisba

rendezése

- elvek
- módszerek
- alapadatok

ERGONÓMIAI
ISMERET
RENDSZER

Az ergonómia ...

• ...feladata:

� kutatás (információ nyerés) �

� információk rendszerezése (adatbázis, szabvány) �

� ezek alkalmazása a tervezés során

• …célja:

� az emberi teljesítmény, az egészség, a biztonság 
optimalizálása

� emberi (felhasználói) igények kielégítése

Az ember és környezete közötti harmónia biztosítása
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Az ergonómia fejl ődése (1945-1960) �

• „Fogantyúk és skálák” ergonómiája
Az ergonómia 'születése'. Klasszikus ergonómia,

('fogantyúk és skálák ergonómiája') �

� klasszikus ergonómia: ember-gép interfész 
(antropometria, szenzomotoros kompatibilitás) �

� háborús tapasztalatok alapján kutatás (amerikai 
légier ő, haditengerészet) �

� kutatás - adatbázis (haditechnika, űrkutatás) �

� egyéb területek: közlekedés, távközlés, ipar -
ergonómiai laboratóriumok

EN 894: Gépek biztonsága. A kijelz ők és a kezel őelemek 
tervezésének ergonómiai követelményei

MSZ 1616:1980 MUNKAV ÉDELEM - TERMELŐŐŐŐBERENDEZESEK 
KEZELŐŐŐŐELEMEINEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
ÁLTALÁNOS EL ŐŐŐŐÍRÁSOK

• 1.1 A kezelőelemek kialakításának lehet ővé kell tenni a termel őberendezés 
kezelésének optimális feltételeit, és meg kell felelni ük az antropológiai, a
fiziológiai, a pszichofiziológiai és a biomechanikai k övetelmények-nek,
valamint a munka jellegének.

• 1.3. A kezelőelemek feleljenek meg a tevékenység jellegének, és az átlagos 
üzemeltetési körülmények között, valamint az üzemzav ar esetén fellép ő 
hatásoknak és igénybevételeknek.

• 1.4. A kezelőelemeket és az azokkal rendeltetésszer ű kapcsolatban lév ő

jelzőelemeket m űködtetési csoporton-ként egymáshoz közel úgy kell 
elhelyezni, hogy a kezel őelemek vagy azok kezelése esetén a dolgozó keze ne 
takarja el a jelz őelemeket.

• 1.5. A kezelőelemek m űködtetéséhez szükséges er ők nem léphetik túl a
dolgozó m űködtet ő végtagjára ható megengedett dinamikus és/vagy stat ikus 
terheléseket.

• 1.6. Azokat a kezel őelemeket, amelyek alkalmazása meghatározott sorrendh ez 
kötött úgy kell csoportosítani, hogy m űködtetésük balról jobbra és felülr ől 
lefelé történjen.

ÁLTALÁNOS EL ŐÍRÁSOK

• 1.7. A kezelőelemeket szükség esetén védeni kell helyzetük véletlen vagy 
akaratlan változásától (például, vélet-len érintés, rázkódás, a szomszédos 
kezelőelem hatása stb.).

• 1.8. A kezelőelem mozgása feleljen meg a megfelelő jelzőelem mutatója,
és/vagy a termelőberendezés mozgó részei, valamint az általa kiváltott mozgás 
irányának.

• 1.9. Személyi védőeszközök alkalmazásakor a kezelőelemek méreteinek és 
formájának, valamint a köztük levő távolságnak biztosítania kell a biztonságos 
kezelés lehetőségét.

• 1.10. A kezelőelem felületének anyaga nem mérgező, szükség esetén villamos 
szigetelő, valamint rossz hővezető képességű legyen. A kezelőelem érinthető
felületének hőmérséklete, amelyet védőeszköz nélkül kezelnek nem haladhatja
meg a 310 K-t (37 °C-ot).

• 1.11. A kezelőelemeket kódolni kell azok formájával, méretével, színével vagy 
más kódtípussal, vagy mindezek kombinációjával.

• 1.12. A kezelőelem színjele az üzemeltetés teljes időtartama alatt nem változhat.

• 1.13. A biztonsági kikapcsoló legyen szabványos
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2. KÉZZEL MŰKÖDTETETT KEZELŐELEMEK
2.1. Nyomógombok és billen őkapcsolók

• 2.1.1. A nyomógombok és billen őkapcsolók formája és méretei 
biztosítsák a kényelmes kezelhet őséget. Az ujjal m űködtetett 
nyomógombok és billen őkapcsolók felülete sík vagy enyhén homorú 
legyen. A tenyérrel m űködtetett nyomógomb felülete domború
(gomba alakú) legyen.

• 2.1.2. A nyomógombok és billen őkapcsolók alkalmazása esetén a
kezelőelemek közötti távolság nem lehet kevesebb 15 mm-nél ,
személyi kézvéd ő eszköz kötelez ő használatakor pedig 25 mm-nél.

• 2.1.3. A nyomógomb két helyzete közötti elmozdulás m értéke 
vizuálisan megkülönböztethet ő legyen (KI és BE). A nyomógomb 
helyzeteit akusztikai és/vagy vizuális jelzéssel ke ll összekapcsolni.

• 2.1.4. Ha a be- és kikapcsolásra két nyomógombot hel yeztek el, akkor
a BE nyomógomb a KI nyomógombhoz képest jobbra vagy fö lötte 
legyen elhelyezve (a vízszintes vagy a függ őleges elhelyezésnek 
megfelel ően).

2. KÉZZEL MŰKÖDTETETT KEZELŐELEMEK
2.2. Kapcsolókarok
• 2.2.1. A kapcsolókar fogantyújának formája és mérete i feleljenek meg a

megfogás módjának (ujjakkal, kézzel), az er őhatás irányának és nagyságának,
valamint véghelyzetekben rögzíthet ő legyen. Finom beállítás esetén a
kapcsolókar kör keresztmetszet ű, karral m űködtetett kapcsolókar esetén 
ellipszis keresztmetszet ű legyen.

• 2.2.2. A kapcsolókar helyzetei vizuálisan és/vagy ta pintással biztonságosan 
megkülönböztethet ők legyenek.

• 2.2.3. Szükség esetén a különböz ő kapcsolókarok fogantyújának formája,
méretei és helyzete olyan legyen, hogy tapintással is megkülönböztethet ők 
legyenek.

• 2.2.4. A kapcsolókar mozgásiránya tegye lehet ővé:

• - előre (tolni), jobbra vagy felfelé: a bekapcsolást vagy a p araméter növelését;

• - hátra (kihúzni), balra vagy lefelé: a kikapcsolást va gy a paraméter 
csökkentését.

• 2.2.5. A fokozatos átkapcsolások céljaira alkalmazot t kapcsolókarok tegyék 
lehetővé a biztonságos rögzítést a közbens ő és véghelyzetekben is. Szükség 
esetén a kapcsolókar véghelyzeteit rögzít ő szerkezetekkel (pl. támasztékokkal)
kell ellátni .

2. KÉZZEL MŰKÖDTETETT KEZELŐELEMEK
2.3. Forgatható kezel őelemek (forgatógomb, kézikerék stb.) �

• 2.3.1. A forgatható kezel őelemek formája és mérete feleljen meg a megfogás 
módjának (ujjakkal, kézzel), a szabályozási tartományn ak, a sebességnek és a
folyamatosságnak. A fokozat nélküli és a többszörös kö rbeforgatást igényl ő 
szabályozás esetén kúpos vagy hengeres formájú forg atógombot kell 
alkalmazni, a helyzetek átkapcsolására szolgáló forg atógombokat mutatóval 
kell ellátni. A biztos megfogás céljából a forgatógomb  felülete recézett, vagy 
más megfelel ő kivitel ű legyen (például csillag alakú).

• 2.3.2. A forgatható kezel őelemeket jól látható mozgásirány- és 
végállásmutatóval kell ellátni, amelyeket szükség es etén rögzít ő szerkezettel 
kell határolni (ütköz ővel).

• A fokozatos átkapcsolásra szolgáló forgatható kezel őelemet a közbens ő 
helyzetek megbízható rögzítésére és jelölésére való  eszközökkel kell ellátni.

• 2.3.3. A forgatható kezel őelem mozgásiránya tegye lehet ővé;

� az óramutató járásával megegyez ő elfordulás esetén: a paraméter 
növelését, elzárást (szelep, tolózár),

� az óramutató járásával ellentétesen elfordulás eset én: a kikapcsolást, a
paraméter csökkentését, nyitást (szelep, tolózár).

3. LABBAL M ŰKÖDTETETT KEZELŐELEM
Lábpedál és lábnyomógombok
• 3.1.1. A lábpedál nyomófelülete, formája és mérete te gye lehet ővé a könny ű és 

kényelmes kezelést talppal vagy lábheggyel. A lábped ál nyomófelületének szélessége 
legalább 60 mm legyen. Szükség esetén a nyomófelületet t ámasztékkal kell ellátni. A
nyomófelület csúszást gátló legyen.

• 3.1.2. A lábpedál nyomófelületének hajlása olyan leg yen, hogy ül őhelyzetben a láb 
természetes helyzetben legyen. A lábszár és a talp köz ötti szög 90-115 °legyen, és ebben 
az esetben a sarkot meg kell támasztani.

• 3.1.3. A lábpedál mozgásiránya tegye lehet ővé;

� - nyomáskor (a kezel őtől távolodó mozgás): az indítást, a bekapcsolást, a par améter 
növelését;

� - a nyomás csökkenésekor (kezel ő felé történ ő mozgás): a kikapcsolást, a paraméter 
csökkentését.

• 3.2.1. A lábnyomógomb formája és mérete tegye lehet ővé a kényelmes kezelést talppal 
vagy lábheggyel. A nyomó-gomb felülete sík és csúszá st gátló legyen. ,

• 3.2.2. A lábnyomógomb elmozdulásának mértéke felelje n meg a lábfejizületek 
mozgáslehet őségeinek.

• 3.2.3. A lábnyomógomb mozgásiránya nyomásra (lefelé t örtén ő mozgás, tolás)
bekapcsolást (indítást) eredményezzen. 
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MSZ ISO 7752-1:1994 Emelőberendezések. Vezérl őszervek.
Elrendezés és jellemz ők

• A vezérl őszervek tegyék lehet ővé a vezető számára a (táv)irányítást

• A vezérl őkarok (pedálok vagy nyomógombok) elhelyezése természe tes testtartásban

• A mozgásirány egyezzen meg a végtag természetes mozgás ának irányával

• A vezérl őszerv m űködtetéséhez szükséges er ő legyen összhangban a használat 

gyakoriságával. Az er őszükséglet kézikarok: max 160 N, lábpedálok: 300 N

• Ahol a biztonság érdekében kívánatos a vezérl őállás közvetlen közelében vészleállítót kell 

elhelyezni.

• A vezérl őszerv mozgásának iránya legyen logikus összefüggésb en a mozgás irányával

• Ha az emelés vezérlése karral történik, akkor annak a daruvezet ő irányába való elmozdítása a

teher emelését eredményezze.

• Minimális legyen az esély más vezérl őszerv akaratlan m űködtetésére.

• Elengedéskor az összes vezérl őkarnak önm űködően vissza kell térnie a semleges  helyzetbe

• Minden vezérl őszerv funkcióját egyértelm űen azonosítani kell, pl. feliratozással, mozgásirány 

jelöléssel.

Az ergonómia fejl ődése

• Az első...

� tudományos testület  (Ergonomics Research Society)

1949

� ergonómiai kézikönyv  (Chapanis-Garner-Morgan: 
Applied experimental psychology: Human factors in 

engineering design) 1949

� tudományos folyóirat  (Ergonomics) 1957

� Nemzetközi Ergonómiai Társaság   (IEA) 1959

� tudományos konferencia   (Stockholm) 1961

Az ergonómia fejl ődése - Hatvanas évek

• Rendszerergonómia - az ergonómia kiterjedt ipari 
alkalmazása. Termelési rendszerek,
környezetergonómia
Rendszerergonómia

� rendszerelméleti megközelítés: ember - gép -
környezet (EGR) rendszer optimalizálása

� munkakörnyezet humanizálása - termelési 
rendszerek m űködési hatékonyságának növelése

� erős munkavállalói érdekképviselet, társadalmi 
„megegyezés”,  jogi keretek: az els ő törvény (The 
Work Environment Act-1977) Svédország

Ember - gép - környezet modell

Munkakörnyezet

Munkaeszköz

Ember

Munkatárgy műveletekgépi
anyag
energia

információ
termék

kezelő elemjelzőelem

információ felvétel feldolgozás
cselekvés,
kivitelezés

Fizikai környezet

Szociális környezet

szervezet
csoport

munkatárs

megvilágítás
zaj, rezgés

klíma tényezőklevegőtisztaság

létesítményi
környezet

higiénés
környezet
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Ember – Gép - Környezet 
rendszer modellje

KÖRNYEZET

Épített
környezet

Zaj

Higiénia

Rezgés

Világítás

Klíma

Fizikai
környezet

Ember-Gép rendszer

Motivációs és emocion ális
jellemzők

Kognitív jellemzők

Élettani
jellemzők

Testméretek

Perceptuális
 jellemzők

Motivációs és emocionális
követelmények

Kognitív
követelmények

Élettani
követelmények

Eszközök méretei,
 távolságai

Perceptuális
követelmények

Emberi alrendszer Gépi alrendszer

Kezelői felület
(User interface)

Szervezet

Munkatárs

Csoport

Társadalom

Társas
környezet

Példa az ember – gép – környezet modellre

Szociális és kulturális környezet

Szervezeti környezet

Fizikai környezet

Térbeli környezet (pl. munkahely)

Ember

Központi
idegrendszer

Effektorok

Peccepció
(érzékelés)

Információ

Akció

FeladatBemenet Kimenet

Gép
Megjelenítők

Működési
elemek

Beavatkozó
szervek

Emberi alrendszer

Testméretek
Kar, láb, törzs, fej, stb.

Élettani jellemzők
Izomerő (kar, láb, stb.), stb.

Perceptuális jellemzők
Látás, hallás, tapintás, stb.

Kognitív jellemzők
Emlékezés, gondolkodás, stb.

Motivációs és emocionális 
jellemzők

Gépi alrendszer

Kezelői (felhasználói) felület

Ember – Gép Rendszer

Eszközök méretei, távolságai
Fogantyú, nyomógomb, pedál, stb.

Kognitív követelmények
Emlékezési, gondolkodási, stb.

Motivációs és emocionális
követelmények

Perceptuális követelmények
Látási, hallási, tapintási, stb.

Élettani követelmények
Erőigény (fogantyú, pedál) stb.

?

Fogalmak és meghatározások

• Rendszer: a kölcsönható elemek ("rendszerelemek ") olyan 
kombinációja, mely egy vagy több meghatározott cél elérésére 
szerveződött. A rendszer olyan termékekb ől, berendezések, 
szolgáltatások és személyek állhat (pl. oktatási re ndszer).

• Munka-rendszer: egy vagy több munkavállalót és 
munkaeszközt tartalmazó rendszer, melyek együttm űködése a 
munkafeladatok által megkövetelt feltételek szerint , a 
munkatérben, a munkakörnyezetben valósítja meg a re ndszer 
feladatait.

• Környezet: egy vagy több személyt körbevev ő fizikai, kémiai, 
biológiai, szervezeti, társadalmi és kulturális tén yezők.
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A rendszer

• A legegyszer űbb formájában a rendszer egy ember és legalább 

egy másik elem (ember, gép vagy környezet) egy adot t 

környezetben lév ő kölcsönhatásából áll. 

• Összetettebb rendszerek esetében megjelennek tovább i elemek 

(pl. emberek, gépek vagy berendezések). 

• A  rendszerek különböz ő kontextusban fordulnak el ő, például a 

munka, a közélet, a szabadid ő stb., és ennek megfelel ően 

kapják elnevezésüket, pl. munkarendszer.

Ember-Gép Rendszerek alrendszerei

Az EGR-nek mindig van 

• egy emberi alrendszere, 

• egy technikai alrendszere, 

• egy "ember-gép felülete”.

Ezek az alrendszerek szükség szerint további elemek re 

bonthatók.

Az emberi alrendszer

• Így az emberi alrendszer például az elemzés céljátó l függ ően 

felbontható 

� antropometriai, 

� fiziológiai, 

� érzékszervi, 

� kognitív, 

� emocionális,

� stb. 

• alrendszerekre, amelyeknek tetszés szerinti mélység ű és 

részletezettség ű további felbontása végezhet ő el. 

A technikai alrendszer

A technikai alrendszer igen sokféle lehet. Egészen más 

kölcsönhatásrendszere van például a technikai 

alrendszernek egy 

� repül őgépet vezet ő pilóta, 

� egy atomer őművi operátor,

� egy CAD használó tervez ő mérnök,

� egy banki ügyintéz ő,

� egy banki rendszergazda,

� egy ATM ügyfél,

� vagy egy teniszez ő esetében. 
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Ergonómia a munkahelyeken

• Az ergonómia munkahelyi alkalmazásának célja:

� A dolgozók egészségének és testi épségének védelme.

� A munkavégzés hatékonyságának növelése, úgy hogy a

dolgozó fiziológiai és pszichés „ráfordítása” megadot t 

határértékek között maradjon.

� A dolgozók elégedettségének növelése és közérzetének

(munkahelyi komfortjának) javítása.

� A munkavégzés keretein belül lehet őség biztosítása a

fejlődésre (készségek, személyiség, társas kapcsolatok stb. ) �

Az ergonómia fejl ődése - Hetvenes évek

• Termékergonómia - Ergonómia „a munka világán kívül”

� Réteg-specifikus megoldások - nem az átlagember igén yeit 

veszi alapul

� Kiéleződött piaci helyzet � a fogyasztói igények feltárása, 

befolyásolása (igény teremtés és diktálás) �

� az azonos m űszaki színvonal és hasonló ár miatt a vásárló a 

termék által (számára!) nyújtott „plusz” alapján dö nt 

(ergonómia&design �„hozzáadott érték” (added value) �

profitnövelés

� Az ergonómia alkalmazásának expanziója: lakás, isko la, 

közlekedés, sport, hobbi, rehabilitáció stb.

Az ergonómia fejl ődése - Nyolcvanas évek

• Kognitív ergonómia, szoftver-ergonómia

� az ergonómia fogalma integrálódik, köznyelvi fogalo mmá 
válik (reklám érték ű lesz) �

� emberi tényez ők szerepének figyelmen kívül hagyása a 
tervezésben, tömeges katasztrófák hívják fel a figy elmet az 
ergonómia fontosságára

� biztonsági kultúra

� számítógépek tömeges elterjedése, intelligens termé kek

� humán és mesterséges intelligencia összekapcsolása:  
felhasználói felület („user interface”), kompatibil itás kognitív
szinten

� információs ergonómia (HCI) 

� Kiterjedt rendszerek és térben elosztott felhasznál ói 
csoportok.

Az ergonómia fejl ődése – Kilencvenes évek

• kockázat-alapú megközelítés, kockázat-alapú 
ergonómiai fejleszt őprogramok

• halmozódó mozgásszervi megbetegedések (WCTD)  
összeszerel ő munkáknál, illetve a számítógépes 
munkavégzésnél

• tervezés speciális felhasználói körök számára (desi gn 
for special needs), kés őbb az egyetemes tervezés 
(universal design) 

• Termékhasználat értékelése

• Participáció fokozódása az ergonómiai tervezésben é s 
értékelésben
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Az ergonómia fejl ődése – Új évezred

• könny ű információ elérés,

• a legjobb gyakorlatok bemutatása, követése

• ergonómiai ismeretek megszerzése, és adott 
problémákban azonnali megoldások megismerése.

• útmutatók, (standard) értékel őlapok egyedi 
vizsgálatok lefolytatásához csakúgy, mint komplex 
ergonómiai programok lebonyolításához.

• A különböz ő CAD tervez ő rendszerek egyre jobban 
tartalmazzák az ergonómiai modulokat, illetve 
létrejöttek önálló ergonómiai modellez ő és értékel ő 
rendszerek.

Az ergonómiai tervezés

• Az ergonómia a tervezés és kialakítás emberközpontú  
megközelítése. Ehhez figyelembe kell venni

� a tervezett célcsoportot,

� a rendszer, termék vagy szolgáltatás feladatát, cél ját vagy 
tervezett eredményét

� a környezetet, amelyben a dolognak m űködnie kell.

• A tervezésben érintetteket (pl. a munkavállalók vag y a 
felhasználók) be kellene vonni az egész tervezési-é rtékelési 
folyamatba, hogy segítsék az optimális megoldások 
kidolgozását pl. konkrét tapasztalatok és követelmé nyek 
megfogalmazásával.

• A felhasználók korai és folyamatos bevonása az ergo nómiában 
hatékony tervezési stratégiának számít.

Célcsoport

• Az emberi populáció nagyon változatos. Az emberek e ltérnek 
fizikai méreteikben és a bio-mechanikai, szenzoros és kognitív 
képességeikben. Az ergonómiai kialakítás így általá ban egy 
meghatározott célcsoportra irányul, nem egy egyénre  vagy a 
teljes népességre. A (például a nemen, életkoron va gy 
fogyatékosságon alapuló) megkülönböztetés méltányta lan 
bánásmódhoz vezethet, ezért el kell kerülni a célcs oport 
azonosítása és jellemzése során.

• A tervezésben szerepet játszó célcsoport jellemz őket 
azonosítani kell, majd meghatározni a terjedelmük a  kívánt 
célcsoportra megadva (pl. testméret, a vizuális kép ességek, 
ismeretek, készségek, tudás).

Feladat orientált

• A megfelel ően megtervezett feladatok

� mind a rövid, mind hosszú távon a célcsoport 

biztonságosan és hatékonyan végzi, 

� nem vezetnek a rövid vagy hosszú távú 

károsodáshoz a célcsoport tagjaiban,

� a dolgozó / felhasználó képességének és 

készségének  fejlesztésére is használhatók.
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Agy ergonómia orientált tervezési folyamat 
alapkövetelményei
• A tervezési folyamatban az ergonómiai kérdésekkel a  kezdetekt ől 

folyamatosan foglakozni kell.

• Az esetleges negatív hatások megel őzése érdekében kell ő figyelmet kell 
fordítani az ergonómia elvek alkalmazásának

• Ergonómia követelményeket kell meghatározni

• A koncepcióban és a részletes tervekben érvényesíte ni kell az ergonómiai 
követelményeket.

• A folyamatban figyelemmel kell lenni az emberi fela datokra és 
kölcsönhatásokra

• Lehetőleg a dolgozókat vagy a felhasználókat, illetve a p otenciális 
munkavállalókat vagy felhasználókat be kell vonni a  folyamatba. 

• Értékeléseket kell végezni, majd végrehajtani a szü kséges korrekciókat.

• A tervezési folyamatnak rugalmasnak kell lenni ahho z, hogy iteratív módon 
vissza lehessen lépni.

Az ergonómia fejl ődése – 2010

• MSD
• Elöreged ő lakosság
• Sérülékeny csoportok foglalkoztatása
• Biztonság tervezéssel

Ergonómiai szabványok

• ISO 6385:1981, magyarul MSZ ENV 26385:1999 Ergonómi ai 

elvek munkarendszerek tervezéséhez

• MSZ EN 614-1:2006+A1:2009 Gépek biztonsága. A kiala kítás 

ergonómiai elvei 1. rész: Szakkifejezések és általá nos alapelvek

• MSZ EN 894-1:1997+A1:2009 Gépek biztonsága. A kijel zők és a 

kezelőelemek tervezésének ergonómiai követelményei

• MSZ EN 614-2 Gépek biztonsága. A kialakítás ergonóm iai elvei  

2. rész: A gépek és a munkafeladatok kialakítása kö zötti 

kölcsönhatások

• MSZ EN 13921 Személyi véd őeszközök. Ergonómiai elvek

Ergonómiai tényez ők a 2006/42/EK irányelv alapján

Mozgástér

a kezelőszemélyek
különbözősége

Öszpontosítás

Munkaritmus

Ember-gép interfész

A kezelőszemély testrészeinek
mozgásához elegendő hely
biztosítása:

� testtartás
� dinamika

Változatosság tűrése:
� fizikai méret,
� erő,
� állóképesség

A gép által megszabott
munkaritmus kerülése:

� ütem
� sebesség

A hosszas koncentrációt igénylő
figyelem-összpontosítás kerülése:

� éberség
� gondolati műveletek

Az ember-gép interfész igazítása a
kezelők előrelátható
tulajdonságainak
megfelelően:

� vizuális
� hallás
� érzékenység
� szenzoros

Fizikai terhelés

Pszichológiai
terhelés

Kényelmetlenség

Fáradtság

Ergonómiai tényezők Lehetséges negatív következmény

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/42/EK IRÁNYELVE (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK 
irányelv módosításáról (átdolgozás)m kihirdetve: 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról


