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Bevezető 

Az ismét élénkülő érdeklődést jelzi, hogy napjainkban egyre több magyar nyelvű ergonómiai könyvvel 

találkozhatunk. 

Kiemelkedik a nemzetközi szintéren is meghatározó „Ergonómiai Ellenőrző Pontok”, az Ergonomics Check 

Points 2.0 magyar nyelvű változata.1 Az Ergonomics Check Points 2.0 az IEA és az ILO közös erőfeszítésével, 

egy harmincéves kiadvány felfrissítésével kiadott kötet, lényegében az ergonómiai szakma munkahelyre 

vonatkozó ismereteit közérthető formában tárja az érdeklődők elé. 

Meghatározó az Izsó Lajos – Hercegfi Károly szerkesztette „Ergonómia” tankönyv, mely az ezredfordulót 

jellemző hazai ergonómia oktatási koncepciónak megfelelően, elsősorban a műszaki felsőoktatásban résztvevők 

számára bevezető jelleggel az ergonómia széles palettájáról több területet mutat be. 

Meg kell említenünk a munkavédemi szakmérnökképzésben kidolgozott tananyagokat, melyek fóliasorok és 

segédletek formájában érhetők el, és a felsőfokú szakképzéshez készült „Fizikai munkavégzés ergonómiája” c. 

jegyzetemet. 

Általánosan elfogadott vélemény, hogy ergonómiát tanulni könyvekből is lehet, de megtanulni a gyakorlatban 

érdemes, ezért minden képzésben nyomtatott és elektronikus munkafüzetek, feladatsorok vagy projektkiírások is 

készültek, és kötelező feladatként szerepelnek. 

Ez az elektronikus jegyzet folytatja a hagyományokat, azaz az ergonómia tanulásához különböző területeket 

mutat be. Úgy választottuk ki az Izsó – Hercegfi könyvben nem szereplő témaköröket, hogy azok mégis lefedjék 

az öszes fontosabb ergonómiai területet, így ez a jegyzet önmagában is elég egy bevezető kurzushoz, de a könyv 

kiegészítéseként is használható. 

A jegyzetben az önálló tanulást segíti, hogy minden fejezet végén gyakorló feladatok, internetes források 

találhatók. Fontosnak tartjuk, hogy az Ergonómiai Ellenőrző Pontok-ban elérhető ismeret megszerzését is 

segítsük, ezért ehhez a könyvhöz minden fejezet végén a kapcsolódásokra felhívjuk a figyelmet. 

A könyv végén több esettanulmány található. Ez a válogatás az elmúlt két évtized gazdag hazai ergonómiai 

aktivitását mutatja be. 

Figyelem! A könyv letöltése és a fájl birtoklása nem jelenti a tudás megszerzését. A tanulás erőfeszítéssel jár, de 

reményeink szerint a bemutatott példák és feladatok érdekesek, az önállóan megtalált források hasznosak 

lesznek, és élvezetes lesz a tanulás. 

Sok sikert! 

A szerző 

                                                           
1Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO) a Nemzetközi Ergonómiai Szövetség (IEA) közreműködésével: Ergonómiai ellenőrző pontok. 

Praktikus és könnyen megvalósítható megoldások a biztonsági, egészségügyi és munkafeltételek javítására, Óbudai Egyetem, Budapest, 
2012. 
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1. fejezet - Fogalmak 

Az ergonómia az a tudomány, mely a munkahelyen az ember és a többi rendszerelem kölcsönhatásával 

foglalkozik, és az a szakma, amely elméleteket, elveket, adatokat és módszereket alkalmaz a tervezésben, az 

emberi jól-lét és a teljes rendszerteljesítmény optimalizálása érdekében.1 Más szavakkal az ergonómia olyan 

interdiszciplináris tudomány és gyakorlati terület, amely az ember fizikai, kognitív és szociális adottságainak és 

a mesterséges környezet megfeleltetésével foglalkozik. 

Az EU munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégiájának2 megfelelően 

készül a váz-izomrendszeri kockázatokra vonatkozó összekapcsolt szabályozás, mely újabb lendületet adhat az 

ergonómia munkahelyi alkalmazására. 

Az ergos (munka) és nomos (törvények) szavakat a XIX. század közepén W. Jastrzerbowski vonta össze és 

alkalmazta elsőként. Az ergonómia olyan rendszerközpontú tudomány és gyakorlat, amely az emberi 

tevékenység minden területét lefedi, és egy egészleges megközelítéssel veszi figyelembe a fizikai, a 

megismeréssel kapcsolatos, a társas, a szervezeti és környezeti és az egyéb meghatározó tényezőket. Az 

alkalmazási területek nem egymástól függetlenek, folyamatosan fejlődnek, újak jönnek létre, és a régiek az új 

kilátásoknak megfelelően átalakulnak. 

Az ergonómia főbb területei 

A fizikai ergonómia az emberi testfelépítés, a méretek, a fizikai és bio-mechanikai jellemzők és a fizikai 

tevékenység kapcsolatával foglalkozik. Ide sorolhatjuk a munka közbeni testtartást, kézi anyagmozgatást, 

ismétlődő mozdulatokat, munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedéseket, munkahely elrendezést, 

biztonságot és egészséget. 

A kognitív ergonómia a megismerési folyamatokkal – az érzékeléssel, észleléssel, emlékezettel, 

gondolkodással, következtetéssel és a mozgásos válaszok megtervezésével, illetve végrehajtásával, valamint 

mindezeknek az ember és a többi rendszerelem közötti kapcsolatra gyakorolt hatásával foglalkozik. Ide tartozik 

a szellemi igénybevétel, döntéshozatal, ember-számítógép kapcsolat, emberi megbízhatóság, munkahelyi 

stressz, illetve ezek hatása az ember-gép rendszer megtervezésére. 

A szervezeti ergonómia az egymással kooperáló emberekből és a velük interakcióban álló komplex technikai 

eszközökből álló, ún. szocio-technikai rendszerek optimalizálásával foglalkozik, ide értve a szervezeti felépítést, 

irányelveket és folyamatokat. Ehhez a területhez tartozik a vállalati kommunikáció, az emberi erőforrás 

kezelése, munkatervezés, munkaidő-tervezés, csoportmunka, a munkavállalók bevonása a fejlesztésbe, 

közösségi ergonómia, együttműködő munka, új típusú munkavégzés, virtuális szervezetek, távmunka, 

minőségbiztosítás. 

• Az ergonómia fő fókusza az emberi lény figyelembevételére irányul, az ember alkotta olyan tárgyak, 

létesítmények és környezet tervezésében, melyet emberek „használnak” az élet különböző területein. 

• Az ergonómia célkitűzése a mesterséges tárgyak, létesítmények és környezet tervezésében kétrétű: egyrészt, 

annak a funkcionális hatékonyságnak a növelése, amellyel az emberek használják őket, másrészt, bizonyos 

humán értékek (pl. egészség, biztonság és elégedettség) megőrzése, vagy fejlesztése a folyamat során. Az 

utóbbi cél alapvető fontosságú a humán jólét szempontjából. 

• Az ergonómia központi megközelítése az emberek jellemzőire és viselkedésére vonatkozó, releváns 

ismeretek következetes alkalmazása, az emberek által használt tárgyak, létesítmények és környezet 

tervezésében. 

A mai ergonómia története a II. Világháború idején kezdődött. A műszaki fejlődés hatására a vizsgálódási 

terület folyamatosan tágul, a technikai fejlődésből származó új kihívásokra újabb kutatási irányok 

megjelenésével válaszol, miközben, a már kidolgozott területeken a súlypont eltolódik, esetleg ezeket más 

tudományterületen - pl. emberi erőforrás menedzsment, marketing, minőségbiztosítás - művelik tovább. 

                                                           
1MSZ EN ISO 26800:2011 Ergonómia. Általános megközelítés, alapelvek és koncepciók. 
2A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

a munka minőségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 
2007-2012 között. 
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A klasszikus ergonómia korában a gépet kezelő operátor és a gépi berendezés (először vadászrepülőgép) 

biztonságos, hatékony együttműködését kellett megteremteni, mivel a technika kezeléséből származó 

követelmények a technikai színvonal adta támogatás mellett, időlegesen meghaladták az emberi képességeket. 

A rendszerszemlélet alkalmazásával egy „ember” nevű rendszerelemet azonosítottak, melyről kiderült, hogy a 

műszaki gyakorlatban bevált módszerekkel nehezen kezelhető. Ennek a rendszer-elemnek a vizsgálata, 

modellezése a rendszer-ergonómiai kifejlődése során a környezeti hatások (zaj, világítás, klíma, 

levegőminőség), és szociális tényezők vizsgálatát és rendszerbe illesztését tették lehetővé. 

Az automatizálás, a piaci potenciál növekedése, a globalizáció hatására kiterjed az ergonómia ténykedése - az 

ember-környezet szisztematikus illesztése - a hétköznapi életre, a termékek kialakítására is. 

Az informatika (és a telekommunikáció) térnyerése olyan élethelyzeteket - a korábban elképzelhetetlen 

számítógép használatot - alakított ki, melyben az ember-gép kapcsolat, jellemzően kognitív illesztést kíván, és 

az információs ergonómia erre a feladatra vállalkozott. 

A’90-es évek meghatározó irányzata a kockázat-alapú megközelítés, ennek megfelelően terjedt el a munkahelyi 

kockázatkezelés. A kockázat-alapú ergonómiai fejlesztőprogramok fő fókuszává a halmozódó mozgásszervi 

megbetegedések (az angol szövegekben a területhez tartoznak: Work Related Musculoskeletal Disorders, a 

továbbiakban: WMSD's; Cumulative Trauma Disorder, a továbbiakban: CTD; Repetitive Strain Injury, a 

továbbiakban: RSI) kezelése vált, mely különösen hangsúlyos összeszerelő munkáknál, számítógépes 

munkavégzésnél és a kézi anyagmozgatásnál. 

Az ezredforduló után meghatározó az ergonómiai ismeretek könnyű (csak nyelvi akadályokat ismerő) elérése, 

melynek része a legjobb gyakorlatok bemutatása, követése, az ergonómiai ismeretek megszerzése, és adott 

problémákban azonnali megoldások megismerése, ergonómiai útmutatók, (standardok) értékelőlapok egyedi 

vizsgálatok lefolytatásához csakúgy, mint komplex ergonómiai programok lebonyolításához. Nagyon fontos, 

hogy a különböző ergonómiai számítógépes alkalmazások és a tervező rendszerek ergonómiai moduljai az 

ismeretek azonnali alkalmazását teszik lehetővé. 

Napjainkban új kutatási illetve intervenciós lehetőségek körvonalazódnak az ergonómia területén: gondolati 

alapjuk a fenntartható megelőzés (főleg a vázizomrendszer betegségeivel kapcsolatban), az öko-design, valamint 

a környezetvédelmi szempontok beépítése a termék teljes életciklusába. A biztonságos munkavégzési 

rendszerek tervezését lehetővé tevő, bevált koncepciókra épülő ergonómia egyre inkább hozzá kell hogy 

járuljon az élet- és munkarendszerek tervezéséhez a felelős és környezetvédő használat érdekében. E tekintetben 

több kérdés felmerül, például: 

• Hogyan lehetséges az igazodó jellegű ergonómiai megelőzésről a munka az emberi tényezőre ható 

következményeinek előzetes kezelésére orientálódó ergonómiára történő áttérés? 

• Milyen körülmények között járulhatnak hozzá - közvetlenül vagy mely adaptációk következtében - az 

ergonómiai alapkoncepciók a fenntartható fejlődéshez? 

• Projektként kezelhető-e a fenntartható fejlődés ergonómiája, vagyis az «öko – ergonómia»? 

Ezen új kutatások célja tehát olyan megoldások, módszerek kidolgozása, mely társadalmi szinten járul hozzá a 

fenntartható fejlődéséhez. 

Az Ember-Gép rendszer a szűkebb értelemben vett ergonómia tárgya, míg a teljes Ember-Gép-Környezet 

rendszer a tágabb értelemben vett ergonómia vizsgálati terepe. Ebből adódóan a tágabb értelemben vett 

ergonómia területe természetszerűleg részben átfedést mutat a munkaegészségtannal, a munkalélektannal, a 

munkaszervezéssel és a vezetéstudomány (menedzsment) bizonyos részeivel. A tárgy részbeni átfedése ellenére 

azonban az ergonómiát sajátos specifikus szemlélete még akkor is megkülönbözteti ezen határtudományoktól, 

ha azokkal részben megegyező módszereket is használ. 

Napjaink ergonómiai kihívásait az idősödő társadalom – az időskori munkavégzés, az újraértelmezett életpálya 

modellek – a sérülékeny csoportok kezelése (pl. munkahelyi rehabilitáció), és a lelki jól-lét jelenti. 

A rendszer fogalom az ergonómia egyik legalapvetőbb fogalma a tervezésben és értékelésben. Azokkal a 

rendszeren belüli ember kölcsönhatásokkal foglalkozik, amelyek az ember és a rendszer egyéb részei között 

történnek. Példaként az ember-gép rendszer egy egyszerű modellje látható az 1. ábrán. Ez az embert és a gépet, 

mint a rendszer integrált részeit mutatja be. Az ember érzékelőin keresztül információt kap a gép állapotáról és 
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az irányított folyamatról, ezután feldolgozza ezt az információt (fontolóra veszi a célok és elvárások tükrében), 

majd azután az végrehajtó szervekkel (pl. kéz, láb, hang) változtat a rendszeren. Ezt a modellt arra is lehet 

használni, hogy illusztráljuk az ember-ember kölcsönhatást, amikor a gépi összetevőt egy második emberrel 

helyettesítik. Azonban fontos emlékezni arra, hogy a rendszereket ritkán tervezik egyénekre, hanem inkább egy 

vagy több célcsoportra vagy populációra. 

Amint azt az ábra is mutatja, vannak bemenetek (pl. információ, energia, anyag stb.), amelyek a rendszeren 

kívüli forrásból származnak, és amelyeket a rendszer alakít kimenetekké (pl. termékek vagy információ). A 

térbeli környezet továbbá egy fizikai és egy szervezeti környezetben létezik. Ezen kívül a társadalmi, jogi és 

kulturális környezetek szintén potenciális hatással vannak a rendszer működésére. 3 

 

1. ábra. Példa az ember-gép-környezet rendszer modellre 

1. Kitekintés 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 

• Egy emberrel kapcsolatos helyzetben nevezzen meg egy rendszert, határozza meg alrendszereit, és vázolja 

ezek összefüggéseit! 

• Gondolja át, milyen területen van leginkább szükség az emberi tulajdonságok figyelembevételével történő 

tervezésre? 

• Az Internet segítségével keressen olyan képzőhelyet Európában, ahol ergonómiai területen doktori (PhD) 

fokozatot lehet szerezni! 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 

• http://www.iea.cc/index.html 

• http://www.fees-network.org/ 

• http://www.eurerg.org/ 

• http://met.ergonomiavilaga.hu/ 

• https://www.mszt.hu/mszt/portal/user/anon/page/default.psml/js_pane/03?icsid=13.180 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Ergonomics 

• http://risk.munkavedelmitovabbkepzes.hu/hirolvaso 

                                                           
3MSZ EN ISO 26800:2011 Ergonómia. Általános megközelítés, alapelvek és koncepciók 
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http://met.ergonomiavilaga.hu/
https://www.mszt.hu/mszt/portal/user/anon/page/default.psml/js_pane/03?icsid=13.180
http://en.wikipedia.org/wiki/Ergonomics
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2. fejezet - Munkahelyek ergonómiai 
vizsgálati módszerei 

A sokszor véletlenszerűen megjelenő módszerek, fordítás vagy adaptálás után, néha „nem kellően” felkészült 

kezekbe kerülve, jogszabályi vagy szakmai szempontok alapján nem feltétlenül alkalmasak az ergonómiai 

kockázatok elvárt (például az útmutatóban (MK 2006/4) meghatározott szintű) minőségi és mennyiségi 

megítélésre, hiszen már maga a módszer kiválasztása is külön feladat. 

Ideális esetben a rendelkezésre álló módszerek közül a szakemberek az alkalmazási lehetőségek és a vizsgálati 

cél alapján választanak. Úgy tűnik, hogy – a költség, képesség, sokoldalúság, az általánosság és a pontosság 

szempontjából – az általános, megfigyelés-alapú értékelések felelnek meg leginkább a munkahelyi biztonsági és 

egészségvédelmi szakembereknek, mert korlátozott időkeretben, korlátozott erőforrások felhasználásával kell 

intézkedési tervhez prioritásokat meghatározniuk.[1 

A fizikai igénybevétel értékelésére számos módszer használható, ezek közül ritkán találkozunk energiaforgalom 

méréssel, erőméréssel vagy számítógépes modellezéssel. A szűrésre használt módszerek próbálják egyszerre 

értékelni a testtartást, erőkifejtést, ismétlődési gyakoriságot, kiegészítve néhány környezetre és a terhelésre 

vonatkozó paraméterrel. 

Az ergonómiai kockázatok értékelésére Magyarországon több szűrő-problémaazonosító módszer terjedt el az 

elmúlt évtizedekben, pl. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization, ILO) 

ellenőrző listája2, a REBA3, a RULA4, a MAC5, a NIOSH-féle módosított emelési egyenlet6, a BRIEF7, a QEC8, a 

JSI (JOB Stress Index)9stb. 

A módszertani alapokat tekintve lényeges, hogy a betegségek kialakulásának megismerésére irányuló kutatások 

megállapításai alapján egyetértés van abban, hogy a munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri 

megbetegedéseknél az érintett testrészek a nyak, váll, könyök, inak, kéz-csukló és a hát.10 

Hasonlóképpen általánosan elfogadott módon a felelősnek tartott munkahelyi fizikai kockázati tényezőket a 

testtájaknak megfelelő betegség csoportokhoz kötik 11 
 

Hát megbetegedések Felső végtagi megbetegedések 

• kézi anyagmozgatás 

• gyakori hajolás és csavarás 

• nehéz fizikai terhelés 

• statikus munka 

• ismétlés 

• erő 

• ismétlés és erő 

• ismétlés és hideg 

                                                           
1David, G. C. (2005): Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders, Occupational 

Medicine; 55:190–199 doi:10.1093/occmed/kqi082 
2Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO) a Nemzetközi Ergonómiai Szövetség (IEA) közreműködésével: Ergonómiai ellenőrző pontok. 

Praktikus és könnyen megvalósítható megoldások a biztonsági, egészségügyi és munkafeltételek javítására, ÓBUDAI EGYETEM, 

Budapest, 2012. 
3Hignett, S. and McAtamney, L. (2000) Rapid Entire Body Assessment: REBA, Applied Ergonomics, 31, 201-5. 
4McAtamney, L. & Corlett, E.N. (1993): RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, Applied 

Ergonomics, 24 (2) 91-99. magyarul: Szabó Gy. 
5Monnington S, Quarrie C, Pinder A, Morris L. (2003): Development of Manual Handling Assessment Charts (MAC) for health and safety 

inspectors. In: McCabe T, ed. Contemporary Ergonomics. London: Taylor & Francis; 3–8, ISBN 0-415-30994-8. 
6NIOSH 94-110: Thomas R. Waters, Vern Putz-Anderson, Arun Grag: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, 
NIOSH Publication No. 94-110. 
7BRIEF™ Survey (1993) – Baseline Risk Identification Of Ergonomic Factors, Humantech Inc., South Padre Island Texas. 
8Li G, Buckle P. (1999): Evaluating Change in Exposure to Risk for Musculoskeletal Disorders—A Practical Tool. Suffolk: HSE Books; 
CRR251. 
9Moore, J.S., and Garg, A. (1995): The Strain Index: A Proposed Method to Analyze Jobs For Risk of Distal Upper Extremity Disorders. 

American Industrial Hygiene Association Journal, 56(5): 443–458, magyarul: Szabó Gy. 
10 Lanfranchi, J.-B., A. Duveau (2008) : Explicative models of musculoskeletal disorders (MSD): From biomechanical and psychosocial 

factors to clinical analysis of ergonomics, Revue européenne de psychologie appliquée 58 (2008) 201–213 
11National Research Council (2001) The Institute of Medicine. Musculoskeletal disorders and the workplace: Low back and upper 
extremities. National Academy Press, Washington, DC. 
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Hát megbetegedések Felső végtagi megbetegedések 

• egésztest-rezgés • rezgés 

A 2. ábrán a halmozódó mozgásszervi megbetegedések kockázatát befolyásoló tényezők láthatók abban a 

rendszerben, ahogy az ausztrál tagállamok kézi anyagmozgatásra vonatkozó szabályozásai tartalmazzák12. 

Alapvetően ezek a kockázati tényezők jelennek meg az USA és az EU szabályozásban is, így a hatályos kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben 

is.13 

 

2. ábra. A munkából eredő váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatát befolyásoló tényezők rendszere 

1. A munkahely-ergonómiai vizsgálóeszközök 
fejlődése 

                                                           
12Queensland Department of Justice and Attorney-General: Manual Tasks Involving the Handling of People Code of Practice 2001, 

Appendix 3: Risk factors – a model of their interaction, Workplace Health and Safety 2001. 
13 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági 
követelményeiről 
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3. ábra. Az ergonómiai vizsgáló eszközök fejlődése 

A szakirodalom több száz ergonómiai módszert ismer és osztályoz az alábbiak alapján: 

• az alkalmazási cél (a szűrővizsgálattól a részletes elemzésig), 

• az érvényesség (egy szint megadásával), 

• használhatóság, 

• előnyök / hátrányok, 

• népszerűség (a szakemberek körében), 

• eszközigény (papír-ceruza, web, xls, CAD stb.), 

• szükséges gyakorlat/képzés (egészen a tanúsítványig), 

• jogi/szabványbeli történet (kötelező, vagy ajánlott a törvény vagy hatósági előírás alapján), 

• nyelvi elérhetőség (hány nyelven elérhető), 

• az eredmény típusa (mennyiségi – minőségi), 

• testrész (adott testrész vagy az egész test), 

• alkalmazási terület (iparág), 

• kifejlesztő intézmény, 

• élettartam (mennyi ideig használják). 

A leggyakoribb ergonómiai értékelő módszerek vizsgálatából kirajzolódó mintázat az információs technológia 

fejlődésétől hajtott változási folyamatként értelmezhető. 

A korai ergonómiai vizsgálóeszközök megjelenésükben papír-ceruza ellenőrző listák, vagy egyszerű számítást, 

táblázatokat, emberi figurákat tartalmazó értékelő lapok voltak. A szabványos informatikai eszközökkel ezeket a 

módszereket átültették webes felületre, automatikus vagy működő munkalapokra vagy dokumentumokra, és 

ekkor már kifinomultabb számításokra is lehetőség nyílt. 

A CAD rendszerek fejlődésével a környezet és az emberi modellezés a tervezési folyamatok elválaszthatatlan 

elemévé vált, mivel a fejlett biomechanikai modellek és a részletes antropometriai adatbázisok megteremtették a 

tervezők és szakértők számára a részletes ergonómiai elemzés lehetőségét. 

Ma a vezető kutatásokban olyan fejlett technológiákat alkalmaznak, mint a képalkotáson alapuló testhelyzet-

elemzés, a 3D képalkotás, a mobil-hordozható-viselhető készülékek, a virtuális valóság vagy a távjelenlét. Úgy 
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tűnik, ezek az új technológiák nem csak könnyebbé teszik a jelenlegi ismereteinken alapuló módszerek 

alkalmazását, hanem új távlatokat is nyitnak, lehetővé téve a munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri 

kockázatbecslés módszertani alapjainak újragondolását. 

2. Szakértői vizsgálat (munkahelyi bontásban) 

A vizsgálat előkészítését egy szakértői bejárás alapozza meg, melyhez ellenőrző listákat (pl. Ergonómiai 

ellenőrző pontok) használhatunk14. Ezt követően történik meg a munkatevékenység videó rögzítése, az 

ergonómiai team bevonásával egy videó rögzítési módszertan figyelembevételével. A későbbiekben az 

elemzések elsősorban a felvételeken alapulnak, azonban sokszor szükség lehet adatpontosításokra a felvételek 

azonosításához, termelési mennyiségek, tömegadatok meghatározásához. A tevékenységekből kiindulva egy 

géphez kapcsolódóan több munkahely elemzésére is sor kerülhet, sőt többször egy munkahelynél több eltérő 

tevékenység önálló elemzésére is szükség lehet. 

3. Munkavállalói felmérés 

A munkavállalói felmérés rendszerint egy széleskörű kérdőívvel történik, melyet a munkavállalók önállóan, 

anonim töltenek ki. A visszaérkező kérdőíveket az egyes területekre statisztikai és szövegelemezési 

módszerekkel dolgozzuk fel. A válaszok alakulását bontásban akár demográfiai (pl. életkor) akár szervezeti (pl. 

részleg) változók mentén akkor mutatjuk be, ha a releváns statisztikai próbák szignifikáns különbséget 

igazoltak. 

A munkavállalói felmérés eredményeit az ergonómiai teammel és a vezetői work-shop-on is megvitatjuk. 

Jellemzően a vizsgált területek: 

• általános jellegű kérdések, 

• egyéni munkahelyre vonatkozó kérdések, 

• anyagmozgatás, 

• testhelyzet, 

• biztonságra vonatkozó kérdések, 

• eszközökre vonatkozó kérdések, 

• zaj, hőmérséklet, levegő, világítás, 

• fizikai, pszichés panaszok, 

• tágabb környezet, 

• általános kérdések. 

4. Kellemetlenség értékelő lap 

Ez a módszer a munka hatására kialakuló fiziológiai elváltozások megismerésére, megelőzésére illetve 

előrejelzésére szolgál. A munkavállalók betanítás után maguk is kitölthetik, de kikérdezés útján is használható. 

Azonos munkahelyen, különböző munkavállalókkal, rendszeres időközönként felvéve statisztikailag 

kiértékelhető eredményt ad. 

                                                           
14Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO) a Nemzetközi Ergonómiai Szövetség (IEA) közreműködésével: Ergonómiai ellenőrző pontok. 

Praktikus és könnyen megvalósítható megoldások a biztonsági, egészségügyi és munkafeltételek javítására, Óbudai Egyetem, Budapest, 
2012. 
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4. ábra. Saját fejlesztésű kellemetlenség-fájdalom értékelő lap 

Első lépésként a műszak végén a munkavállalóknak egy ember-figurán be kell jelölniük azokat a testtájakat, 

ahol fájdalmat, fáradtságot éreznek. Ezt követően testtájanként háromfokozatú skálán kell értékelniük a 

kényelmetlenség nagyságát az alábbi jelölésekkel: 

• 1: nincs kényelmetlenség érzése 

• 2: kissé kényelmetlen 

• 3: nagyon kényelmetlen 

Munkahelyenként összesítve a megjelölt testtájakat, illetve a számszerű értékelések statisztikai feldolgozásával 

képet nyerhetünk az adott munkahely fizikai kialakításának hatásairól. A tünetek azonosítása után az okok 

felderítésének, majd a korrekciónak kell következnie. 

 

5. ábra. Kellemetlenség és fájdalom megítélése különböző testhelyzetekben 
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6. ábra. Web-alapú Kellemetlenség – fájdalom értékelő lap 

Alkalmazási példaként szerepeljen, hogy a módszerrel 2003-ban 450 fő részvételével végeztünk felmérést, és az 

5. ábrán látható eredmények is szemléltetik a váltogatott munka közbeni testhelyzet előnyét az álló, de még az 

ülő testhelyzethez képest is. Minél sötétebb az egyes testtájak színezése, annál gyakoribb, intenzívebb, és a 

munkában zavaróbb a munkavállalók megítélése szerint a munkának tulajdonított kellemetlenség-fájdalom. 

Az eredmények képszerű bemutatásához a korábban kidolgozott „pálcika” módszerünkkel emeltük ki a 

testhelyzeteket. A módszer lényege, hogy a meghatározó izületeket a munkahelyi fényképeken összekötjük, így 

kiemeljük a testtartást a képen. A vonalakkal a testtartások kiemelkednek a képből, ezzel segítik a hibás 

helyzetek felismerését, hosszútávon a szakemberek szemléletének és problémafelismerő készségének fejlődését. 

5. Pálcika módszer 

 

7. ábra. Példa helytelen testtartásra „pálcika” módszerrel 
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8. ábra. Rossz testhelyzet és erőkifejtés együtt 

 

9. ábra. Karnyújtás előre, oldalra, támaszkodás 

6. Nyomáseloszlás vizsgáló eszközök ergonómiai 
alkalmazása 

A munkavégzés során különböző fizikai terhelések azonosíthatók egyrészt a munkavállaló, másrészről a 

környezet, a munka tárgya vagy a szerszámok között. A külső hatás (nyomás) a test felszínén behatárolható 

érintkezési területen ébred - jellemzően a kézen (ujjak és tenyér) - és terjed a váz-izomrendszer közvetítésével 

egy másik ráhatás, a test megtámasztása felé, mely jellemzően a talp és az ülőfelület. Külső fizikai terhelés 

forrása lehet ezen túlmenően bármi, amely a testfelülettel érintkezik, így a munkaruha, egyéni védőeszközök, 

testen viselt szerszámok, a munkadarab (vállon, fejen, testhez szorítva). 

A helyi nyomás hatására - a munkavállaló személyes jellemzőinek függvényében - az érintkező, illetve a 

nyomásnak kitett képleteknek megfelelően különböző foglalkozási megbetegedések alakulhatnak ki. 

Extrém nagy intenzitású, kis kiterjedésű, rövid idejű hatás lehet például a szúrás, vágás, mely különböző 

sérülésekhez vezethet. A következőkben azonban csak azokkal a terhelésekkel foglalkozunk, melyek alapvetően 

nagy felületen oszlanak el, és hatásuk éppen tartósságuk miatt jelentős. 

Ha az ízületeket tartósan nagy megterhelés éri, azaz krónikus túlterhelés áll fenn, a terhelési felszín porca 

elvékonyodik. Részben a kialakult meglazulás, részben az ízületi tok és szalagrendszer tartós rongálódása 

folytán a szalagok eredési, tapadási helyén gyulladás alakul ki. A gyulladt részben csontképződés - 
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„mészlerakódás” - jön létre. Ezeket, az ízületek széli részén kialakult csontos felrakódásokat nevezzük, 

osteophytáknak. Munkakörnyezetben ez például szorító (szűk) munkaruha (cipő), védőeszköz, vagy szállított 

tárgyak testhez szorításának, vállra nehezedésének hatása lehet. 

A rossz lábbeli nem segít a munkaterület kemény felszínén a talpra nehezedő nyomás elosztásában, nem segít a 

lábat élettani pozícióban tartani. Ennek hatására a láb szalagrendszere, ízületei krónikusan túlterhelődhetnek, 

lábboltozati süllyedés, lúdtalp alakulhat ki. Ha a terhelés sokáig tart, a láb ízületeiben is létre jöhet az ízületi 

kopás, gyulladás, osteophyta képződés. A haránt lábboltozat süllyedés egyik következménye lehet a bütyök 

(Hallux valgus) kialakulása, mikor a nagyujj ("öregujj") rendellenes elhajlása miatt az alapperc (az ellentétes 

oldalon jellegzetesen) kitüremkedik. 

A fizikai kockázatok megállapítása a terhelés leírására a munkatevékenység jellegének megfelelően történik. A 

korábban tárgyalt módszerek néha figyelembe veszik a teher tömegeloszlását, vagy a kézzel történő megfogás 

módját, de alapvetően nem érzékenyek a terhelés (nyomás) eloszlására az érintkezési felületen. Sokszor azonban 

a sérülések létrejöttében, illetve a megbetegedések kialakulásában a terhelés eloszlása a meghatározó, és 

megismerésével újabb veszélyforrások válnak érthetőbbé. 

Szerszámok használatánál, gépek kezelésekor, kézi anyagmozgatáskor a kifejtett erő alapos megismerését teszi 

lehetővé több nyomásmérő egyidejű alkalmazása. 

Egy szerszám, ruha, védőeszköz, munkadarab stb. testtel történő érintkezése komplex módon fejti ki hatását. A 

munkabiztonsági kockázatelemzés során elsősorban az erőhatás mértékével és időbeliségével foglalkozunk. A 

külső erő helyi hatásként az adott területen olyan terhelést jelent, melynek jellemzői: 
 
egyirányú nyomás nagysága, 
tartósság (időtartam), időbeliség, 
súrlódás és a nyíróerők, 
felületi sérülés, 
hőmérséklet (túlzott meleg vagy hideg) 
nedvesség, 
egyéb (pl. vegyi anyagok jelenléte). 

A terhelés-, a nyomásviszonyok pontos megismerésére több megoldást dolgoztak ki. A kezdeteket jelentő egy 

pontban (viszonylag kis területen) mérő (pl. ballonos) nyomásmérő eszközök helyét napjainkban a 

nyomáseloszlást mérő eszközök sokadik generációja foglalja el. 

A nyomáseloszlás vizsgálat munkahelyi alkalmazásának céljai: 
 
a test megtámasztásából adódó kockázatok csökkentése, 
erőkifejtés részletesebb leírása és csökkentése, 
a „viselés” kockázatainak megismerése és csökkentése. 

A nyomáseloszlás vizsgáló eszközök ergonómiai célú alkalmazásával láthatóvá tehetjük a személyre ható 

nyomáseloszlást 15, ezen belül céljaink: 
 
nagynyomású területek nyomáseloszlásának számszerű megjelenítése, pl. Hgmm-ben, 
a nyomáseloszlás vizsgálata a teljes nyomásnak kitett felületen, 
különböző alátámasztások összevetése nyomáseloszlás alapján, 
különböző nyomáscsökkentő stratégiák összevetése (pl. ülés közben előre dőlés, fészkelődés), 
különböző mechanikai megoldások (pl. üléslap dőlése) értékelése 
változások időbeli követése. 

A nyomáseloszlás vizsgáló berendezések jellemzői: 
 
a testhelyzettől függő és viszonylagos adatokat szolgáltatnak, 
grafikus kijelzést adnak, 
gyorsan, sok információt gyűjtenek, 
egyedi vagy folytonos mérésre képesek, 

                                                           
15 Hobson, Douglas A. (1999): Principles of Pressure Management, RERC on Wheeled Mobility, Department of Rehabilitation Science and 
Technology, University of Pittsburgh, September 1999. 
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csak a merőleges nyomáskomponenst mérik, 
az abszolút nyomásértékek önmagukban félrevezetők lehetnek, 
az eszköz maga is befolyásolhatja a nyomásértékeket, pl. a begyűrődő párna nyomáscsúcsot okozhat. 

A kesztyűre épített szenzorok a kéz erőkifejtésének részletes leírására alkalmasak tizedmásodperces bontásban. 

Az érzékelők speciális esetben magára a szerszámra is felhelyezhetők. Ez a vizsgálóeszköz: 
 
alkalmas a terhelés meghatározására, 
segít azonosítani az optimális munkavégzési módot több munkavállalóval és módszerrel történő munkavégzés 

összevetésével, 
az optimális kialakítás, markolat, elrendezés kiválasztható az értékek alapján, 
az értékek figyelése hozzásegít az optimális munkavégzési mód elsajátításához. 

 

10. ábra. Erőeloszlás mérés a szerszámon 

7. Kézi anyagmozgatás értékelő lap 

Kézi anyagmozgatás értékelő lap (Manual Handling Assessment Charts) (MAC)16emelés, szállítás és csoportos 

emelés eseteire alkalmas a kockázatbecslésre, figyelembe véve a NIOSH-féle módosított emelési egyenletben is 

szereplő módosító tényezőket. 

                                                           
16Monnington S, Quarrie C, Pinder A, Morris L. (2003) : Development of Manual Handling Assessment Charts (MAC) for health and safety 
inspectors. In: McCabe T, ed. Contemporary Ergonomics. London: Taylor & Francis; 3–8, ISBN 0-415-30994-8. 
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11. ábra. A kézi anyagmozgatás értékelés lépései csoportos mozgatásnál 
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12. ábra. Tömeg/gyakoriság a kézi anyagmozgatás értékelésében 

 

1. táblázat. A Kézi anyagmozgatás értékelése csoportos mozgatásnál (összegzés) 
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13. ábra. Példa a NIOSH-féle módosított emelési egyenlet xls megvalósítására 

8. Munkaköri Terhelési Index 

A Munkaköri Terhelési Index (Job Stress Index, JSI) ismétlődő munkatevékenységek esetén alkalmazható, a 

halmozódó igénybevételből eredő váz-izomrendszeri foglalkozási megbetegedések kockázatainak felmérésére 

szolgál.17 

A JSI alapadatai: 
 
Erőkifejtés intenzitása (Intensity of Exertion, IE) 
Erőkifejtés időtartama (Duration of Exertion, DE) 
Percenkénti ismétlés (Efforts/Minute, EM) 
Kéz / csukló helyzete (Hand/Wrist Posture, HWP) 
Munka üteme (Speed of Work, SW) 
Napi munkaóra (Duration per Day, DD) 

                                                           
17Moore, J.S., and Garg, A. (1995) : The Strain Index: A Proposed Method to Analyze Jobs For Risk of Distal Upper Extremity Disorders. 
American Industrial Hygiene Association Journal, 56(5): 443–458. 
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2. táblázat. Job Stress Index 

Az alapadatok meghatározása minden esetben ötfokú skálán történik, majd az indexet az alábbi képlettel 

számítjuk ki: 

JSI = IE · DE · EM · HWP · SW · DD 

A JSI értelmezése standard alapján történik: 
 
ha a számított érték (JSI) kisebb vagy egyenlő 3, akkor a munkavégzés biztonságos 
ha az JSI érték 4-6 körüli, akkor közepes valószínűséggel fennáll a felső végtagok munkatevékenységből adódó 

károsodásának esélye 
ha a JSI érték 7, vagy annál több, akkor nagy valószínűséggel fennáll a felső végtagok munkatevékenységből 

adódó károsodásának veszélye 
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1. animáció: Napo 

9. Gyors teljes testértékelés 

A Gyors teljes testértékelés (Rapid Entire Body Assessment, REBA) módszer egy problémafeltáró eszköz, 

mellyel az ergonómiai veszélyek jelenléte azonosítható az adott munkahelyen, ismétlődést tartalmazó fizikai 

munkavégzés során. 18 

A módszer bemutatására a REBA értékelőlap, a törzs helyzetének értékelését segítő magyarázat és az 

intézkedési szintek meghatározásai szerepelnek az ábrákon. 

                                                           
18Hignett, S. and McAtamney, L. (2000): Rapid Entire Body Assessment: REBA, Applied Ergonomics, 31, 201-5. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
video/anim_01_napo00.avi
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14. ábra. REBA értékelőlap 

 

15. ábra. Példa REBA értékelésre: a törzs pontszáma 

 

3. táblázat. REBA intézkedési szintek 

10. Gyors felső végtag értékelő módszer 

A Gyors felső végtag értékelő módszer (Rapid Upper Limb Assessment, RULA)19 fő jellemzői: 

                                                           
19 McAtamney, L. & Corlett, E.N. (1993) : RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, Applied 
Ergonomics, 24 (2) 91-99. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Gyors vizsgálati módszer, mely MSD bejelentések alapján a munkahely ergonómiai kivizsgálására szolgál. 
Egy olyan szűrő eszköz, amely a teljes testre ható bio-mechanikai és testtartásbeli terhelést vizsgálja. 
A nyakra, a törzsre és a felső végtagokra fókuszál, és ideális ülőmunkához, pl. számítógépes munkahelyekre. 
Gyors és könnyen kitölthető. 
A RULA pontszámok az MSD kockázat csökkentéséhez szükséges akciók fontosságát jelzik. 
Illeszkedik a többi ergonómiai módszerhez. 
A RULA a testhelyzetből adódó terhelést a munkaciklus egy meghatározott pillanatában értékeli. Nagyon 

fontos, hogy a legnagyobb kockázatú testhelyzetet értékeljük. A munkaciklus megfelelő szakaszának 

kiválasztása a vizsgálathoz előzetes megfigyelést igényel. 
A legnagyobb kockázatú testhelyzetet a testhelyzet fennállásának időtartama (pl. leghosszabb tartás) vagy a 

testhelyzet kellemetlenségi foka (pl. munkahelyzet) alapján választhatjuk ki. 
A test bal- és jobboldala egymástól függetlenül vizsgálandó. 
Hosszú munkaciklus esetén a testhelyzetet rendszeres időközönként kell vizsgálni. 
Ha a munkaciklus során több helyzetben is elvégezzük az elemzést, akkor figyelembe kell venni a 

testhelyzetben töltött idő arányát. 

 

16. ábra. RULA értékelőlap 

11. Kitekintés 

Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 
 
Anyagtárolás és mozgatás (1–17 pontok) 
Munkahelytervezés (51–63 pontok) 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 
 
Keressen az interneten olyan webes módszert, mellyel a (pl. kocsi) tolás vagy húzás megfelelősége értékelhető! 
Válasszon a környezetében fizikai munkafeladatokat, és javasoljon módszert vizsgálatukhoz. 
Keressen az Interneten ergonómiai mérőberendezéseket. 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 

• RULA 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.rula.co.uk/
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• Analysis Tools 

• Kellemetlenség értékelő lap 

• 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

• Noise at work 

• A kézi tehermozgatás problémájának SLIC európai ellenőrzési és információs kampánya 

• MSD Risk Assessment 

• Humanics Ergonomics Tools 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/analysis_tools.html
http://munkavedelem.dsgi.hu/Kellemetlen.pdf
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200003.SCM
http://www.hse.gov.uk/noise/index.htm
http://www.handlingloads.eu/hu/site/
http://www.hse.gov.uk/Msd/risk.htm
http://www.humanics-es.com/recc-ergonomics.htm#tools
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3. fejezet - Munkahelyek 
számítógépes ergonómiai értékelése 

A testhelyzettel, mozgásokkal, térkövetelményekkel, erőkifejtéssel, tehát a munkavállaló fizikai méreteivel és 

képességeivel kapcsolatos követelmények teljesülését, azaz bizonyos ergonómiai kockázatok értékelésére a 

papír-ceruza módszerek mellett lehetőség van a számítógéppel támogatott antropometriai értékelésére is. Az 

általános követelményeket az MSZ EN ISO 15536-1 Ergonómia. Számítógépes manekenek és testkörvonal-

sablonok 1. rész: Általános követelmények (ISO 15536-1:2005)1, míg az alkalmazott embermodell a 2. rész: 

Funkcióigazolás és a számítógépmaneken-rendszerek méreteinek érvényesítése az MSZ EN ISO 15536-2:2007 

szabványban szerepel részletesen.2 

Az emberi test fizikai jellemzői alapvetően meghatározzák a terek, bútorok, gépek, berendezések tervezését. Ezt 

a munkát egyre fejlettebb számítógépes rendszerek támogatják, lehetővé téve az emberi test és mozgások 

modellezését. Anthropometriailag pontos embermodelleket használnak például az emberi test és a fizikai 

környezet kapcsolatának illusztrálására. A számítógéppel támogatott antropometriai értékelés (Computer Aided 

Anthropometric Assessment, CAAA) számos értékelési módszert lefed, így az embermodellel megvalósítható 

például az elérési tartományok jelzése, a látótér megjelenítése, a szükséges erő bio-mechanikai számítása, vagy 

a mozgások szimulációja. 

 

2. animáció: Elérési zóna 

A számítógépes embermodellek használati célja a valódi, élő tesztszemélyek kiváltása volt a valóságban is 

megépített környezeti modellek és prototípusok értékelésénél. A valódi személyek azonban nem csak a 

testméreteiket, hanem funkcionális és észlelési képességeiket, sőt a modell használati nehézségeinek, 

kényelmének és más termékjellemzők szubjektív értékelését is adták. 

A számítógépes embermodell alkalmazásával nemcsak kiküszöbölhetők a valós tesztszemélyek, hanem 

feleslegessé is teszi a környezeti modell megépítését is, sőt a (modellezett) környezet gyors átalakításával és 

újraértékelésével felgyorsítja a tervezési folyamatot a mérethibák gyors felderítésével. 

A számítógépes embermodellek alkalmazása önmagában természetesen nem biztosítja a helyes kialakítást. A 

tervezés során elkövetett hibák (pl. kellemetlen testhelyzetek, szűk helyek elfogadása) mégsem csökkentik a 

                                                           
1MSZ EN ISO 15536-1:2009 Ergonómia. Számítógépes manekenek és testkörvonal-sablonok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 15536-

1:2005) 
2MSZ EN ISO 15536-2:2007 Ergonómia. Számítógépes manekenek és testkörvonalsablonok. 2. rész: Funkcióigazolás és a 
számítógépmaneken-rendszerek méreteinek érvényesítése (ISO 15536-2:2007) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
video/anim_02_eleresi_zona_final.mp4
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berendezések biztonságát, mert a kockázatelemzés szabályai a számítógépes modellezés után a valós 

tesztszemélyekkel történő ellenőrzést is megkövetelik. 

 

17. ábra. Illesztés CAAA rendszerrel 

A felhasználó adekvát modelljét - megfelelő nemzetiség, nem, kor, percentilis – a termék és környezetének 

modelljéhez illesztjük. 

A beállított, különböző funkcionális testhelyzetekben ellenőrizzük, értékeljük az ütközéseket, szükséges 

biztonsági hézagokat, az elérés és látás zónáit (kényelmes – megfelelő – nem megfelelő).A számítógépes 

embermodell alkalmazásakor dokumentálni kell az értékelés célját – pl. animáció, bio-mechanikai vizsgálat – 

csakúgy, mint az ergonómiai felhasználás korlátait. Szintén dokumentálni kell az értékelési eljárást, például 
 
automatikus funkciókkal vagy csak a látvány alapján vizuálisan történt az értékelés, 
a mozgásanimálás vagy csak nézetek, képek készültek, 
milyen geometriai értékelés történt, pl. látótér, elérés, hozzáférés, ütközések, 
erőkövetelmények ellenőrzése bio-mechanikai számítások alapján. 

Fontos, hogy a modellezés a munkafeladatnak és a méret fontosságának (pl. hozzáférési nyílás vagy elérés) 

megfelelő pontossággal készüljön el, de az embermodellel végzett vizsgálatok pontosságát több tényező is 

befolyásolja. A pontosságot meghatározó tényezők közt van egyrészt maga az embermodell pontossága, hogy 

mennyire adja vissza az emberi test méreteit, működését és mechanikáját, másrészt az a tudás és alaposság, 

amivel a testtartást beállítják, vagy amennyire besüllyesztik a modellt teszik egy összenyomható felületre. 

Különösen nagy figyelmet fordítanak a méretek és a kapcsolódó testtartások jó visszaadására. Ez azért nehéz, 

mert a testméreteket szabványos, lehetőleg egyenes testhelyzetben mérik, de a természetes testtartások 

alaposabbak, összeesettebbek. Ezzel a méret akár hat cm-t is csökkenhet, tehát az értékelésnél ezt a korrekciót 

figyelembe kell venni. 

Az élő szervezet a kemény, merev szövetekből (pl. csont) és puha szövetekből (pl. izom, zsigerek) épül fel. 

Mivel a puha szövetek alakja megváltozik a testhelyzet változásakor vagy külső nyomásra, az embermodellnek 

is így kell viselkednie, pl. a tompor környékén, hogy a magasság helyes maradjon álló és ülő helyzetben is. Az 

emberi test 3D (térbeli) modellezésének egyik legújabb szempontja a különböző testhelyzet-változásokkal – pl. 

leülés, lefekvés - együtt járó elasztikus alakváltozások, deformációk valósághű figyelembe vétele. Ennek az 

egyik módja a test gondosan kiválasztott mérőpontjai egymáshoz viszonyított távolságainak mérése, a 

változások követése és ezen alakváltozási folyamatok alkalmas tanuló algoritmusokkal – pl. mesterséges 

neurális hálózatokkal (Artificial Neural Network, ANN) – történő modellezése. 

Az izületek mozgása szintén befolyásolja a modell antropometriai pontosságát. Például nagyban befolyásolja az 

elérési tartományt, hogy a váll, és a váll mozgásának középpontja elmozdul, így az értékelésnél az elérés típusát 

is be kell állítani, és esetleg a forgási középpont áthelyezésére is sor kerülhet. 

A CAAA rendszerek meghatározó jellemzői: 

Alkalmazott modell: a 3D számítógépes embermodellekkel szinte minden testtartás beállítható. A modellek 

kidolgozottsága a csontvázra távolról emlékeztető pálcika modelltől a testfelszínt részben ábrázoló drótváz 

modellen át a felület vagy olyan élethű modellekig terjed, melyek az emberi test belső felépítését is követik. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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A részek és izületek száma: több részlettel és izülettel természetesebb mozgás jeleníthető meg, mely különösen 

a szélsőséges testhelyzetek ábrázolásához szükséges. A test sablonok rendszerint 6-11, viszonylag könnyen 

mozgatható részből állnak. Az egyszerűbb térbeli embermodellek 15 helyen mozgathatók, de a bonyolultabb 

rendszerek a gerincoszlop csigolyáinak vagy az ujjpercek anatómiailag és funkcionálisan helyes egyedi 

beállításához akár 70 mozgatási lehetőséget biztosítanak. 

Izületek mozgathatósága: az izületek mozgása változik az egy tengelyű forgásra képes ujjizülettől az izület 

rendszerekig, melyek olyan összetett mozgásokhoz vezetnek, mint a gerinc hajlása, csavarodás és dőlése, a 

hüvelykujj vagy váll mozgásai. A valódi izületek mozgástartománya véges, így a modelleknek ezt követniük 

kell, megakadályozva a lehetetlen testhelyzetek beállítását. Némely rendszer az egyes műveletekre és a 

kiválasztott felhasználókra vonatkozóan az adott testhelyzet vagy mozgás kényelmét is jelzi, pl. járművezetés, 

összeszerelő műveletek, gépkiszolgálás elvégezhetősége. 

Testhelyzetek beállítása: Az embermodellek a természetes mozgások széles tartományát tudják visszaadni, a 

különböző részek és mozgatási lehetőségeknek köszönhetően. A modell kezelhetősége érdekében bizonyos 

mozgásokat a rendszerek leegyszerűsítenek, előre elkészítenek (pl. a fő testtartások vagy a kéz helyzete legyen 

választható), és későbbi használatra eltárolnak. Néhány alkalmazásnál az egyensúly megtartásához szükséges 

ellenerőket, az egyes testrészek tömegközéppontját is számítja, vagy a tipikus testtartás számításával a járáshoz 

hasonló folytonos mozgások is szimulálhatók. A rendszerek lehetőséget adnak az erő és a testtartás, egyensúly 

és a kényelem kapcsolatának vizsgálatára, ami azért fontos, mert a munkavégzés során az erőkifejtést és a 

testtartást kölcsönhatásban kell értékelni. 

 

18. ábra. Autóméretezés az Anthropos rendszerben 

Elérési tartományok és ajánlott munkazónák ellenőrzése a testtartások változtatásával valósítható meg. A 

rendszerek “nyúlni” funkciójával egy adott hely elérhetősége, vagy az eléréshez szükséges testtartás vizsgálható, 

míg az elérési tartományok az adott testhelyzethez tartozó különböző kényelmi szintnek megfelelően 

jeleníthetők meg. Az ajánlott munkazónák meghatározásánál a mozgatott tömeg, a gyakoriság, a munkaidő és a 

többi befolyásoló tényező is figyelembe vehető. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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19. ábra. Elérési tartományok ellenőrzése a RAMSIS rendszerben 

Látótér ellenőrzés végezhető úgy, hogy a modell mellett a tekintet vagy a látási terület is látható. Ilyen 

ellenőrzésre a kijelzők és kezelők láthatóságának, vagy a vezetőfülke nyílásainak értékelésekor lehet szükség. 

 

20. ábra. Látótér és a külső terhelések megjelenítése a ManneQuin rendszerben 

Mozgásminták megjelenítésére a törzs és a végtagok élethű mozgásának szimulálásával van mód. Ez az 

értékelés szolgálhat, pl. mozgás útjába kerülő akadályok, vagy rövid időre fellépő szélsőséges terhelési 

helyzetek azonosítására. 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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21. ábra. Hozzáférési mód fejlesztése a DS Virtual Ergonomics rendszerben 

Bio-mechanikai értékelés teszi lehetővé az emberi test különböző részeiben fellépő terhelések számítását 

mozgásos és mozgásmentes esetekre. A dolog komplexitását mutatja, hogy az értékelésben az egyes testrészek 

tömege, tömegeloszlása, a mozgás nyomatéka, illetve a testrészek kölcsönhatása is megjelenik. A megengedett 

határértékekkel a számított értékeket összevetve a mozgások és testrészek ergonómiai értékelése elvégezhető, 

illetve a környezet változtatásával egy kedvezőbb helyzet érhető el. 

Felhasználói kör kiválasztása: a rendszerek számos népességre vonatkozó adatot tartalmaznak, melyből a 

megfelelő kiválasztható a különböző demográfiai jellemzők és a percentilis értékek alapján. Szükség szerint 

változtathatók a testarányok vagy méretek, vagy adott személy méretei, mozgásai megadhatók vagy 

képfeldolgozó rendszerekkel bevihetők. 

 

22. ábra. Különböző felhasználók a Jack rendszerben 

Az értékelés megkönnyítése a pontosságot szolgálja. Ehhez jól láthatóan jelennek meg a test körvonalai, 

mozgásai, az izületek helyzete. A leolvashatóságot könnyítik a mozgatási- és mérőpontok is, amikor a modell 

haja, ruhája, cipője nem lenne pontosan látható. A helyzet megítéléséhez vonatkoztatási rendszereket lehet 

bekapcsolni, pl. a környezet koordinátáit, a modell tömegközéppontját, vagy az ülés referenciapontját. 

 

23. ábra. Megjelenítési módok a HumanCAD rendszerben 

Az antropometriai illesztés célja a felhasználó testi jellemzői alapján, a termékhasználatot befolyásoló külső 

körülmények és a termék működtetésére vonatkozó korlátok figyelembe vételével, a termék méreteinek 

ellenőrzése, vagy optimális meghatározása. Az illesztést a termék-ergonómia alapmodelljében úgy 

ábrázolhatjuk, hogy a termék-használó interakcióból a fizikai működtetését emeljük ki, és a kezelői felület 

testhelyzettel, méretekkel és erőkifejtéssel kapcsolatos jellemzőket jelenítjük meg. 

A CAAA programok lehetővé teszik, hogy a szerelősori műveletek kritikus testhelyzeteit, testtartásait és 

mozdulatait elemezzük. A különböző testmagasságú embermodellek választásával az eltérő antropometriai 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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méretekkel rendelkező munkavállalók és a munkahely modelljének illesztési kísérlete elvégezhető és az 

eredmény értékelhető. Grafikusan ábrázolható a helytelen vagy kényelmetlen testhelyzet, amely hosszabb távon 

fárasztó, sőt az egészség időleges vagy végleges károsodását okozhatja. 

A modell előállításának és alkalmazásának természetesen több feltétele is van. A két legfontosabb érvényességi 

kritérium az, hogy mennyire reprezentálja az embermodell a szerelősoron dolgozók antropometriai jellemzőit és 

milyen pontossággal állíthatók be a funkcionális testhelyzetek. A testhelyzetek beállításánál a programok által 

engedélyezett elmozdulási szögtartományok a mértékadóak, amelyek az átlagos emberi képességeket 

szimulálják. A munkahelyi feltételek változása vagy tervezett változtatás esetén ezek a helyzetek 

reprodukálhatók, a feltételezett vagy tényleges munkavállalói modellel megismételhetők. 

 

24. ábra. P5 és P95 férfi modell a HI-1 szalag mellett oldalnézetben 

A 24. ábrán egy megvalósult fejlesztésből származó példán a szállítószalagok kiszolgálását különböző méretű 

embermodellekkel ellenőriztük3. Az embermodelleket a JACK nevű CAAA programmal állítottuk elő. A szalag 

102 cm-es hevedermagassága és a terelőlemez 107 cm-es magassága nem teszi lehetővé, hogy férfi 

munkavállalók kényelmes testhelyzetben – függőleges felkarral és közel vízszintes alkarral – munkadarabokat a 

szalagra helyezzenek, vagy onnan levegyenek. A felkar helyzete/függőlegessel bezárt szöge az 5/50/95 

percentilis férfi esetén 58-37/40-24/24-0 fok tartományban van. Ez a funkcionális testhelyzet legföljebb a 95 

percentilis közeli testmagassággal rendelkező munkavállalók esetében mondható elfogadhatónak. Férfiak 

esetében legalább 8-10, nők esetén pedig 20-25 cm magas lábrács használata mellett várható a kényelmes 

kéztartás. 

                                                           
3Szabó, Gyula Mischinger Gábor, Moharos István, Mochnács Mihály (2010) : Váz-izomrendszeri kockázatok értékelése és csökkentése 
gépek tervezésekor", Gép, vol. LXI, issue 9-10: Gépipari Tudományos Egyesület, pp. 98-101, 2010. 
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3. animáció: Low Back analízis 

1. Kitekintés 

Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 
 
Anyagtárolás és mozgatás (1–17 pontok) 
Munkahelytervezés (51–63 pontok) 
Világítás (64–72 pontok) 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat az egyik CAAA rendszerrel: 
 
Vegyen fel egy 40 cm élű kockát (szék egyszerűsített modell), és egy 72 cm élű kockát (asztal egyszerűsített 

modell), valamint egy 95 percentilis magasságú európai férfi modellt. 
Rendezze a széket, az asztalt és a férfit a legjobb ülő munkahelyzetbe! Értékelje az így kapott testhelyzetet! 
Vizsgálja meg, hogy mit lát a férfi az asztalon, és mit tud elérni! 
Mekkora a deréktáji (L4-L5) csigolyaközi nyomóerő, ha a férfi előrehasal az asztalon? 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 

• http://www.simsol.co.uk/ergonomic_analysis_jack.php 

• http://www.nexgenergo.com/ergonomics/mqpro.html 

• http://www.human-solutions.com/mobility/front_content.php?idcat=328&lang=8 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
video/anim_03_lowbackanalysis.avi
http://www.simsol.co.uk/ergonomic_analysis_jack.php
http://www.nexgenergo.com/ergonomics/mqpro.html
http://www.human-solutions.com/mobility/front_content.php?idcat=328&lang=8
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4. fejezet - Ergonómiai kockázatok 
értékelése munkahelyeken 

Az ergonómia egyik fontos alkalmazása – a fenntarthatóság egyik feltételeként – a munkahelyek olyan 

kialakítása, hogy az megfeleljen a dolgozó ember jellemzőinek. A rosszul kialakított munkahelyeken a dolgozók 

fizikailag és pszichésen is kellemetlenül érzik magukat. Rossz munkahelyeken a sok betegszabadság és a 

dolgozók kilépése miatt magasabb a kiválasztás és képzés költsége. Az ergonómiai fejlesztés eredménye 

azonban több biztonsággal, nagyobb termelékenységgel, jobb minőséggel jár, miközben javul a dolgozói 

elégedettség is. 

Az ergonómiai tényezők figyelmen kívül hagyása a testmozgások ismétlődése, az erőkifejtés, a rossz testhelyzet 

és a rezgés miatt halmozódó megbetegedéshez vezethet, csakúgy, mint sérüléshez egy rossz mozdulat. Sokszor 

az ergonómiai problémákat az alacsony termelékenység, a rossz minőség, vagy a dolgozói elégedetlenség hozza 

felszínre. 

1. Szabályozási háttér 

A Munkavédelmi törvény (Mvt)1 foglalkozik az ergonómiai eredetű foglalkozási megbetegedésekkel, a 

megelőzési intézkedésekkel, illetve a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a2az alkalmassági vizsgálattal. 

Az ergonómia az Mvt. létesítési előírásaiban is megjelenik: „a munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, 

telepítése, továbbá a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni. A 

munkáltató felelős azért, hogy a munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti 

kapcsolatrendszer kialakítása során az ergonómia és az ergonómiai szempontok érvényesüljenek.”3A 

munkahelyek minimális követelményeire vonatkozó szabályozó 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet4 szerint „a 

munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti kapcsolatrendszer kialakítása során az 

ergonómia és az ergonómiai szempontok munkaegészségügyi értelmezésével kapcsolatban a vonatkozó 

jogszabályban foglaltak figyelembevételével kell eljárni.” 

A Munkavédelemi törvény megköveteli, hogy a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén 

mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, majd 

intézkedéseket tenni a veszélyek megszüntetésére, vagy a kockázatok elfogadható szintre történő csökkentésére. 

Az egységes EU szabályozásnak megfelelően az ergonómiai elvek megjelennek a gépek - 16/2008. (VIII. 30.) 

NFGM rendelet5 ) és az egyéni védőeszközök követelményei - 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet6- között is. 

A fizikai képességek megóvása, a munkavégzésből adódó sérülések, megbetegedések megelőzése érdekében 

meg kell teremteni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. Ezen belül a Mvt. 

alapján a munkáltató köteles többek közt 
 
az emberi tényező figyelembevételére a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat 

megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, 

illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális 

kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére, 
egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítására, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a 

munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására, 
megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe 

véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására. 

Létesítményt, építményt, technológiát, munkahelyet üzembe helyezni abban az esetben szabad, ha az megfelel a 

tervezett használat követelményeinek, a munkavédelmi előírásoknak, és rendelkezik a munkavédelmi 

                                                           
1 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 
233/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. 
31993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 
43/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. 
516/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, AZ EURÓPAI PARLAMENT 

ÉS A TANÁCS 2006/42/EK IRÁNYELVE (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) 
618/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
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szempontú előzetes vizsgálat végrehajtását igazoló - megfelelő eredménnyel rendelkező - jegyzőkönyvvel, 

továbbá az előírt üzemeltetési dokumentációval. A vizsgálat során a bizottság az építmények, a beépített, és a 

telepített technológiák, munkaeszközök, hadfelszerelési anyagok, biztonsági berendezések alkalmasságát a 

funkcionális működés egészére kiterjedően vizsgálja. A vizsgálatokkal egyidejűleg kell végrehajtani a 

munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot a Munkavédelmi törvénynek megfelelően7. 

Az Mvt szerint a kockázatértékelést végző köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 

munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott 

munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a 

munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek 

biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett 

tevékenységébe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek 

minősül. 

2. Ergonómiai kockázatok 

A munkahelyi kockázatokhoz tartoznak többek közt az ismétlődő, megerőltető, tartós erőkifejtések, gyakori 

vagy nehéz emelések, tolás, húzás, vagy nehéz tárgyak szállítása, statikus vagy kellemetlen testtartás, helyi- 

vagy egésztest rezgés, hideg környezet, gyenge világítás. A munkahelyi kockázatokat fokozhatják a 

munkaszervezet olyan sajátosságai, mint a munka-pihenési rend helytelen megválasztása, az eltúlzott gyakoriság 

és/vagy a munkaidő jellemzői, a szokatlan munka, a feladatok egyhangúsága, gépi munka, darabbér.8 

A foglalkozási mozgásszervi megbetegedések kockázatai az alábbiak lehetnek: statikus vagy természetellenes 

testtartás, korlátozó munkahely (elégtelen munkatér), nem megfelelő szék/ megtámasztás, nagy gyakoriság 

és/vagy nagy sebességű munka, ugyanannak az izomcsoportnak az ismételt használata, kisebb, gyengébb izmok 

ismételt használata, erőkifejtés, különösen természetellenes testhelyzetben, szerszámkialakítás, rezgés, 

gépkiszolgálás, közel maximális ismétlési gyorsaság, hidegben vagy nedves térben végzett munka, időjárási 

szélsőségek, nehéz emelések, hibás munkamagasság.9 

A vázizom-rendszeri megbetegedések kezdeti jelei például a mozgástartomány beszűkülése, alakváltozások, a 

szorítóerő csökkenése vagy izomműködés kiesése. A kialakuló betegség tünetei például fájdalom, zsibbadás, 

bizsergés, égés, görcs, merevség. 

Jellegzetes munkavégzéssel kapcsolatos váz-izomrendszerei megbetegedések: 
 
Hátsérülések: elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása, bevérzése), 

valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása egyszerű rándulástól a 

porckorong sérülésekig. 
Ínhüvelygyulladás: különösen az alkaron, a kézen, a lábszáron és a lábfejen gyakori megbetegedés, mely tartós 

túlterhelés következtében fejlődik. Kézen azonos mozgások nagyszámú ismétlődésével kis erőkifejtés mellett is 

kialakulhat, lábon kiváltja a szokatlanul sok állás vagy járás. Heveny állapotban az érintett testrész nyomásra 

nagyon érzékeny, mozgatása nagy fájdalommal jár. Kezelése teljes nyugalom mellett (begipszelve), 

gyógyszeresen történik, meleg hatású fizikai gyógymódok pl. fürdő, esetleg iszapkezelés kiegészítéssel. 
A „carpal tunnnel syndroma”: A csukló belső oldalán található ún. carpalis alagútban egy ideg és kilenc ín fut 

az alkarról a kézre. Kialakulásában meghatározó a kéz ismétlődő mozdulatok miatti túlterhelése, a csukló tartós 

túlnyújtása, nyomása. Tünetei általában a hüvelyk, mutató, középső és ritkábban a gyűrűsujjban zsibbadás, 

fájdalom, „villanyozás” érzése, vagy e három kombinációja egyik vagy mindkét kézen, továbbá a kéz 

fogóerejének csökkenése és az érzékelés megszűnése az ujjak végén. A kéz tehermentesítése mellett általában 

orvosi kezeléssel gyógyul, de a szorító erő visszatérése, a kéz eredeti aktivitásának helyreállása akár hónapokat 

is igénybe vehet. 
Nyáktömlő-gyulladás (burzitisz): a nyáktömlők a csontos kiemelkedéseket fedik, az izmok és inak csontok 

fölötti elmozdulását segítik elő. Hegesztéskor tartós könyöklés, térdelés vagy ülés hatására alakulhatnak ki, 

leggyakrabban a váll, könyök vagy a térd feletti nyáktömlőben. Rendszerint hirtelen, heves fájdalommal 

kezdődik, mely később enyhül. Sokszor pihenéssel, a végtag nyugalomba helyezésével, jegelésével, és 

gyógyszerezéssel pár hét alatt gyógyul, de esetenként műtéti beavatkozás is szükséges lehet. 
Vállfájdalom  – a váll felső részeiben a vérerek és az idegek összenyomódásából eredő fájdalom, mely a tartós 

                                                           
7 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
8DoD 6055.1 DoD Safety and Occupational Health (SOH) Program, NUMBER 6055.1 August 19, 1998, 

http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/605501p.pdf (letöltve 2012. február 6.) 
9USACHPPM Occupational Injury Prevention Guidelines, http://usachppm.amedd.army.mil (letöltve: 2009. október 30.) 
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fej feletti munkavégzés hatására alakulhat ki. 
A térd izületi megbetegedései tartós térdelés hatására. 

A munkavégzés során előfordulhatnak különböző váz-izomrendszeri sérülések - pl. csonttörés, vágás, 

izomszakadás -, és a munkafeladatok ismétlődő végrehajtásából adódó, lassan kialakuló, halmozódó 

megbetegedések. Ezekben az a közös, hogy nem hirtelen, egy egyszeri erős hatásra jönnek létre, hanem lassan 

fejlődnek ki a szervezet fokozott terhelése miatt. A szervezetben megjelenő nyomások, erők hatnak az izmokra, 

idegekre, inakra, izületekre, porckorongokra, a bőrre és az alatta lévő képletekre, a vérerekre és a csontokra. 

Hasonlóak a fenti megbetegedések abban is, hogy fájdalommal járnak és gyógyulásuk több időt igényel, 

miközben az érintett testrész pihentetésére – azaz a munka szüneteltetésére – van szükség. 

A munkával kapcsolatos váz-izomrendszerei megbetegedések kialakulásában jelentős szerepe van a 

munkakörnyezetnek és a munkavégzés módjának, és a munkakörülmények gyorsíthatják vagy fékezhetik 

kifejlődésük. Természetesen számítanak az egyéni adottságok is, pl. a meglévő egészségi problémák, fizikai 

kondíció, nem, életkor, munkamódszer stb. is. 

Az ergonómiai kockázatot meghatározó tényezők: 
 
Gyakoriság : milyen gyakran történik a behatás, pl. percenként hányszor kell az adott mozdulatot végrehajtani. 
Időtartam : mennyi ideig kell az adott feladatot ellátni, pl. a műszak hossza, a megszakítás nélküli hegesztés 

ideje. 
Erő : milyen erős a behatás, pl. mekkora erővel kell a rögzítőt megszorítani, milyen erő kell a hegesztőgép 

áthelyezéséhez. 
Testhelyzet : mennyire természetes a testhelyzet munkavégzés közben, különös tekintettel a hát és a felső 

végtag helyzetére. 
Rezgés : a test egészére, vagy a kézre ható rezgések az építmény vagy a kéziszerszám rezgéséből adódóan. 

Ha rossz testhelyzetben hosszú ideig ismétlődő mozdulatokat kell végezni, és ezek erőkifejtéssel járnak, akkor 

váz-izomrendszeri megbetegedésekkel kell számolni. 

Az ergonómiai kockázatot befolyásoló tényezők: 
 
Mozdulatlanság : az izmok szüntelen feszülése akadályozza az anyagcserét. 
Az erőkifejtésre használt, vagy nyomásnak kitett testrész : a kézhasználat mellet hegesztésnél törvényszerű a 

maszk fejre gyakorolt nyomása, vagy a térd terhelése térdeléskor. 
A környezet, vagy a kezelt tárgyak hőmérséklete : túl meleg vagy hideg tárgyak esetében nagyobb a 

kockázat. 

A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek megteremtésekor az a cél, hogy 

minden egyes dolgozóra a veszélyek valószínűsíthető hatása egy elfogadható szintet ne haladjon meg, tekintetbe 

véve az egészségkár súlyosságát is. Ez azt jelenti, hogy a munkavégzés során megjelenő összes veszélyt kezelni 

kell, és az intézkedések meghozatalakor figyelembe kell venni az adott tevékenységre fordított munkaidőt is. 
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25. ábra. Ergonómiai tényezők a 2006/42/EK irányelv10 és az ISO 2680011 szabvány alapján 

Jellegzetes ergonómiai veszélyek12: 
 
Mechanikai veszélyek, ide tartozik a mozgások nagyszámú ismétlődése, a mozdulatlan erőkifejtés, a 

természetellenes testhelyzet, a fizikai terhelés, a rezgés vagy a szélsőséges hőmérsékleti tényezők. 
Fizikai és szellemi veszély származhat az információ feldolgozásból, a társas kapcsolatokból, a lelki 

tényezőkből, az irányításból, a látási környezetből vagy a zajból. 
Szervezeti veszélyt jelent a hajszolt munkatempó, a hosszú munkaidő, a kívülről meghatározott munkaritmus, a 

rossz szünetbeosztás, az egyhangú munka, a rossz munkahelyi légkör, vagy a munka elvesztésének veszélye. 

A teljesség kedvéért az ergonómiai értékelésékor a biztonsági kockázatoknak megfelelő lehetséges negatív 

következmények mellett a tevékenységből származó pozitív kimeneteket is meg kell említeni. A gyakorlással, a 

tanulással, a problémamegoldással ugyanis a dolgozók fejlődnek, így munkaerő-piaci pozíciójuk növekszik. 

A vázizom-rendszeri megbetegedések megelőzéséhez a tornázás hozzájárul. A néhány perces gyakorlatokkal 
 
munka előtti bemelegíthetjünk a munkavégzés során érintett izomcsoportokat, 
a szünetekben a munkafeladattal nem terhelt izmok megmozgatásával egyenletesebbé tehetjük a test 

igénybevételét, fenntarthatjuk az egyenletesen jó kondíciót, 
a munka végeztével a levezető nyújtó gyakorlatok segíthetjük a szervezet helyreállítódását. 

Az ergonómiai problémák megoldásának legfontosabb eszköze a megelőzés, illetve a korai felismerés. Ennek 

lehetőségét jelenti a munkahelyek módszeres ergonómiai vizsgálata, a dolgozók bevonásával folyó munkahelyi 

fejlesztőprogram, illetve a rendszerint panaszokkal járó kezdődő megbetegedések kezelése mellett a kiváltó 

okok feltárása és megszüntetése. 

Az ergonómiai fejlesztés során az összes tényező feltárása után egy komplex megoldás jön létre, melyben a 

biztonság, a hatékonyság és a kényelem szempontjai egyaránt érvényesülnek, de azonosíthatók jellegzetes 

megoldások az egyes veszélyfajták csökkentésére. 

Az adott dolgozó által egy műszakban végrehajtandó azonos mozdulatok száma az elfogadható szintre 

csökkenthető, például: 
 
egyszerű szerszámokkal, 
a munkatevékenység gazdagításával, 
feladatok gépesítésével, 
munkacserével, 
hosszabb szünetekkel, 
a feladatok egyenletes elosztásával a műszakok között vagy 
a munkakörök újratervezésével. 

A fizikai terhelésből származó veszély csökkenthető, például: 
 
a szerszámok, munkadarabok, rekeszek tömegének csökkentésével, 
a kéz és a markolat jobb tapadásával, 
a markolatok méretének és formájának javításával, 
segédenergia alkalmazásával, 
a kéziszerszámok és tárolók kiegyensúlyozásával vagy felfüggesztésével, 
nyomatékhatároló berendezésekkel, 
a sarkok és élek lekerekítésével, továbbá 
támaszok és párnák használatával. 

A rossz testhelyzet veszélye csökkenthető, például: 
 
természetes testtartást igénylő munkapozíció választással, 
csuklóhajlítás nélkül elérhető és használható szerszámokkal, 

                                                           
10 Európai Parlament és a Tanács 2006/42 / EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás). 
11 MSZ EN ISO 26800:2011 Ergonómia. Általános megközelítés, alapelvek és koncepciók. 
12 , A., "Repetitive Strain Injuries." Lancet, 349, 943-47, 1997. 
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a munkadarab dolgozóhoz közeli elhelyezésével, 
a dolgozó helyének olyan megválasztásával, mely természetes testtartást eredményez, 
a munkahelyhez illő szerszámok alkalmazásával. 

A rezgés hatása csökkenthető, például: 
 
rezgésmenetes, vagy minél kisebb vibrációjú szerszám alkalmazásával, 
olyan technológiával, melyben kevés a felületek és élek csiszolása 
gépi segítség alkalmazása 
a rezonanciapont felett működő eszközök szigetelése 
a rezonanciaponton működő eszközök csillapítása 
a szerszámok sebességének olyan megválasztása, melynél nem keletkezik rezonancia. 

A pszicho-szociális veszélyek csökkenthetők, például: 
 
a munkafeladat gazdagításával, 
a munkavégzésben nagyobb döntési szabadság biztosításával, 
mikro szünetek beiktatásával, 
a gépi ütemű munkavégzés kiiktatásával. 

3. Kézi anyagmozgatás 

Sokszor kerül sor anyagok és berendezések kézi mozgatására. A kézi anyagmozgatás halmozódó módon és 

hirtelen sérüléssel is vezethet megbetegedéshez, ezért a megelőzéshez nagyon fontos a megfelelő eszközök és 

technikák alkalmazása. 

A kockázati tényezők anyagmozgatás alkalmával: 
 
mozgatott tárgy tömege, vagy csoportos mozgatásnál az egy személyre jutó tömeg: minél nagyobb a tömeg, 

annál nagyobb a kockázat, 
minél nagyobb az emelési szintkülönbség, annál nagyobb a kockázat, 
minél nagyobb a szállítási távolság, annál nagyobb a kockázat, 
a testhez közel szorított tárgyak mozgatása kisebb kockázattal jár, mint a testtől távol tartottaké, 
az emelés minél messzebb esik a könyökmagasságtól, annál nagyobb a kockázat, tehát a legnagyobb földről 

felemeléskor és fej felett, 
minél jobb a teher megfogása, markolata, formája, annál kisebb a kockázat, 
minél gyakrabban és többször kell az emelést végrehajtani, annál nagyobb a kockázat, 
a szünetek csökkentik a kockázatot, 
bizonyos körülmények tovább rontják a helyzetet, pl. rezgés vagy forró tárgyak mozgatása, vagy csúszós padló, 
a kétkezes mozgatás egyenes törzzsel kedvezőbb, mint az egyoldali, 
a hatás az egyéni adottságoktól is függ. 

A munkához kapcsolódó kézi anyagmozgatás veszélycsökkentésre megoldás a gépesítés, illetve az 

anyagmozgatási szükséglet csökkentése a távolságok csökkentésével vagy gravitációs továbbítás 

alkalmazásával. A veszély csökkenthető jó anyagmozgató készülékek használatával, a mozgatandó terhek 

jellemzőinek jó megválasztásával vagy módosításával, helyes emelési módszerekkel. 
 
Ha elérhető, használjunk anyagmozgató gépeket! 
Jól szállítható hegesztőgépet használjunk! Legyen könnyű, jól megragadható, a szállítást könnyítő kivitelű. 
Ne gyalogoljunk feleslegesen! A túlzott megerőltetés kerülése mellett ne is aprózzuk el a szállított mennyiséget, 

mert a sok gyaloglás is időveszteséget és igénybevételt jelent. 
Képezzünk felszerelésünkből egységcsomagokat! A rakaszolható, csomagtérbe illő, súlykorlátozott, kívülről is 

azonosítható tartalmú, jól megragadható csomagok hatékonnyá és könnyebbé teszik a kitelepülést. 
Gurítsuk, ne cipeljük! Használjunk kézikocsit és hasonló eszközöket a berendezések, anyagok és más csomagok 

szállítására. Ezzel a megoldással még a változtatható magasságú munkaállvány is könnyen terepre vihető. 
Szorítsuk magunkhoz a terheket! Ha kézben kell és lehet vinni a dolgot, két kézzel fogjuk, és a törzsünkhöz 

közel vigyük. 
Tartsuk be az emelés szabályait! 

• Lábakat szét! 
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• Kis lépést előre! 

• Térdet behajlítani! 

• Több lépésben emelni! 

• Hátat egyenesen tartani! 

• Közel a testhez a terhet! 

• Kissé előre hajolni a jobb fogásért! 

• Vállak egy szintben! 

• Határozott fogás! 

• Először letenni, utána igazítani! 
 
Készítsünk részegységeket! A jól kialakított munkahelyen kényelmes körülmények közt gyártott részegységek 

mozgatása kényelmesebb, mint sok kis alkatrész szállítása. 
Változtassunk tevékenységet! A folyamatos emelés és szállítás után jól jön a hegesztési művelet, és viszont, 

érdemes egy-két óránként feladatot cserélni. 
Az vigye, aki bírja! Mivel a teheremelés kockázatát az egyén pillanatnyi fizikai állapota is befolyásolja, ennek 

függvényében vállalkozzunk rá. Túl fiatal dolgozók, nők vagy betegség után a könnyebb csomagokat vigyenek, 

az igazán nehezeket pedig bízzuk az erősekre. 
Inkább toljunk, mint húzzunk! A kocsik tolása kevésbé terhelő a húzásnál, és a könyökmagasságban lévő, jól 

megragadható markolat a legszerencsésebb. 
Figyeljünk a gázpalackok mozgatására! Ha a kupak jól rögzül, nagyobb távolságokra használjunk 

anyagmozgató eszközt, közelre kissé megdöntve görgessük. Ha mégis fel kell emelni a palackot, egyik 

kezünkkel a kupakot, másikkal a palack oldalát fogjuk. 
Tartsunk súlykorlátot! Az alábbi ábrán a különböző tartományoknál férfiak és nők által emelhető legnagyobb 

tömeg látható, ha egyébként szabályos megoldással emelnek. 

 

26. ábra. Kézi emelési és süllyesztési tömegkorlátok 

4. Kitekintés 

Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 

• Anyagtárolás és mozgatás (1–17 pontok) 

• A termelőgépek biztonsága (32–50 pontok) 

• Világítás (64–72 pontok) 

• Veszélyes anyagok kezelése (85–94 pontok) 
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A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 
 
Válasszon környezetében egy munkahelyet, és azonosítson legalább öt ergonómiai veszélyforrást! Gondolja 

meg, kik az érintettek, mekkora ideig áll fenn a veszély, és milyen következményekkel járhat. 
Egy teherautó platóján egy raklapnyi 20 kg-os zsák található. Soroljon fel öt olyan lehetőséget, amivel a zsákok 

egy garázsba kerülhetnek, majd rendezze megoldásait sorba az ergonómiai kockázat szerint. 
Válasszon egy foglalkozást, határozza meg a fő ergonómiai problémákat, és tegyen javaslatot a kockázatok 

csökkentésére. 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 

• Egészség-EU / Környezet 

• Munkakörülmények az Európai Unióban 

• United Electrical 

• Napi kalóriaszükséglet kalkulátor 

• 25/1998. EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi 

és biztonsági követelményeiről 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/index_hu.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/bysubject/listqualityofwork2010.htm
http://www.ueunion.org/stwd_idx.html
http://www.orvosilexikon.hu/wrap.php?file=dcc.html
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800025.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800025.EUM
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5. fejezet - Az összetett ergonómiai 
kockázatbecslés 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon egy olyan ergonómiai 

kockázatelemző módszert dolgoztunk ki, mely magyar nyelvű, könnyen kezelhető, és megbízható módon 

használható a munkavédelmi gyakorlatban az ergonómiai veszélyek feltárására, és az elfogadható és 

elfogadhatatlan kockázatú helyzetek meghatározására, valamint a kérdéses kockázatú helyzetek kijelölésére. 

Az összetett ergonómiai kockázatbecslés rövid neve a szakmai hagyománynak megfelelően, az angol fordítás 

„Composite Ergonomic Risk Assessment” rövidítéseként: CERA. A CERA értékelés során a testhelyzetből, 

erőkifejtésből, a kézi anyagmozgatásból, illetve az ismétlődő mozdulatokból eredő fizikai terhelés 

kockázatainak minőségi és mennyiségi megítélésére van lehetőség. 

Az összetett ergonómiai kockázatbecslés a fizikai munkavégzés során a testhelyzetből, erőkifejtésből, a kézi 

anyagmozgatásból, illetve az ismétlődő mozdulatokból eredő fizikai terhelés kockázatainak minőségi és 

mennyiségi megítélésére használható módszer. 

1. A CERA értékelés 

A CERA az alkalmazás körülményeinek megfelelően egy könnyen használható módszer. Az értékelő lapokat a 

munkavédelmi szakemberek, az ergonómiai csapat tagjai, vagy a munkahely-kialakítás más résztvevői néhány 

órás gyakorlattal ki tudják tölteni. Az értékelőlapok kitöltéséhez szöveges válaszokat kell megadni, ábrákon kell 

testrészeket jelölni, és eldöntendő kérdéseket kell megválaszolni. 

1.1. Egyszerűség 

A CERA az alkalmazás körülményeinek megfelelően egy könnyen használható módszer. Az értékelő lapokat a 

munkavédelmi szakemberek, az ergonómiai csapat tagjai, vagy a munkahely-kialakítás más résztvevői néhány 

órás gyakorlattal ki tudják tölteni. Az értékelőlapok kitöltéséhez szöveges válaszokat kell megadni, ábrákon kell 

testrészeket jelölni, és eldöntendő kérdéseket kell megválaszolni. 

1.2. Szabvány háttér 

A CERA értékelés módszertani megbízhatóságát az alapul vett szabványi háttér alapozza meg. Az MSZ EN 

1005 szabvány megfogalmazza az ember fizikai teljesítményét befolyásoló tényezők figyelembevételének, az 

ebből adódó kockázatok megítélésének módszereit. Ez a szabvány integrálja a területen felhalmozott, és a 

szakma által széles körben elismert módszereit.1 

Bár az EN 1005 alkalmazása harmonizált szabványként csak a gépek kockázatelemzése során kötelező, hasznos 

használata már meglévő gépek, tevékenységek esetében sem. A valóságban a fenti szabványnak történő 

megfelelés vizsgálatára nem minden gép esetében kerül sor, különösen a helyben készülő vagy használt gépek 

üzembeállításakor. A szabványban értékelésre kerülő tényezők elsősorban az emberi teljesítőképességet és 

mozgásokat fedik le, így az értékelés nem csak a gépkiszolgálás, hanem más – pl. összeszerelés, kézi 

anyagmozgatás – tevékenységekre is elvégezhető. 

1.3. Az értékelés területei 

A CERA értékelés az EN 1005 szabványsorozat elemeinek megfelelő értékelésekre alkalmas, azaz: 
 
testhelyzet, 
kézi anyagmozgatás, 

                                                           
1MSZ EN 1005-1:2001+A1:2009 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 1. rész: Fogalom meghatározások MSZ EN 1005-

2:2003+A1:2009 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 2. rész: A gépek és a géprészek kézi kiszolgálása. MSZ EN 1005-
3:2002+A1 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 3. rész: A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok. MSZ EN 1005-

4:2005+A1:2009 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 4. rész: A géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások 

értékelése. MSZ EN 1005-5:2007 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítőképessége. 5. rész: A nagy gyakorisággal ismétlődő 
tevékenységek kockázatfelmérése. 
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erőkifejtés, 
ismétlődő mozdulatok. 

A CERA a munkavállalók bevonását is segítő fájdalom–kényelmetlenség értékelést, illetve a munkahelyi 

előzmények és fejlesztési ötletek rögzítési lehetőségét is tartalmazza. 

A CERA értékelő lapok célja elsősorban a kockázatmentes állapot igazolása és a magas kockázatú helyzetek 

szűrése. Az alkalmazás kifejezetten ajánlott a következő helyzetekben: 
 
munkavédelmi kockázatbecslés részeként, 
üzembe helyezés során, 
ergonómiai felülvizsgálatra, 
események (pl. munkabaleset) ergonómiai okainak szűrésére, 
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok kiegészítésére. 

2. Az értékelőlap kialakítása 

Az értékelőlap tervezése a meglévő módszerek előnyös megoldásainak, a gyakorlati igények és a szabványban 

megjelenő módszertan ötvözését jelentette. 

2.1. Értékelési területek jelölése 

A CERA három értékelőlapon összesen nyolc értékelési területet tartalmaz. Minden értékelési területet keret 

vesz körül, és a keret felső részében található az értékelési területet megnevezése. 

2.2. Grafikus és magyarázó elemek 

A CERA értékelést a testhelyzetet és erőkifejtést szemléltető ábrák mellett az érintett testrészek jelölésére 

alkalmas nagyméretű embervázlatok segítik. 

2.3. Kockázati szintek jelzése 

Az értékelő lapon lévő utasításoknak megfelelően a kockázati szinteket egyértelműen kell jelölni az értékelő 

lapon. 

A CERA értékelés nem egy összegzett ergonómiai kockázati szintet ad, hanem értékelési területenként egy vagy 

több kimenetet szolgáltat a kockázatbecslés színeivel is kódolva: 
 
A zöld az elfogadható kockázatot jelzi 
A piros az elfogadhatatlanul magas kockázatot jelzi, 
A sárga eredmény olyan bizonytalan helyzetet jelez, melynél részletesebb vizsgálattal akár a kockázat 

elfogadható szintje is igazolható, de sokszor célszerűbb a veszély csökkentésére intézkedést hozni. 

2.4. Kitöltési feltételek 

A szabvány számos – részletesebben nem vizsgált –, a kockázatot befolyásoló tényezőt tartalmaz, melyek 

elvileg az egyes értékelési területek kitöltési feltételét jelentik. Nagy tapasztalattal és körültekintéssel az 

adatfelvétel ilyen helyzetekben is megtörténhet, de ilyenkor a kockázati szint meghatározásakor a torzító hatást 

figyelembe kell venni. Ha az adott értékelési területen az ellenőrzési feltételek valamelyike nem teljesül, akkor 

ott a kockázat a lapon kiadódó értéknél magasabb. 

2.5. Adatrögzítési követelmények 

Az értékelőlapokat mások által is olvasható és érthető módon kell kitölteni. Törekedni kell a teljességre, és a 

helyzet valósághű rögzítésére. 

Az adatrögzítés során biztosítani kell, hogy az értékelő lapok mindegyike azonosítható legyen, pl. az adott 

értékeléshez tartozó lapok összetűzésével, illetve a lapok jobb felső sarkában található azonosító mező 

kitöltésével. 
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Az értékelést fényképekkel és mozgóképfelvétellel célszerű kiegészíteni a vállalati szabályozás és a 

személyiségi jogok figyelembevételével. 

2.6. Többszörös keretválasztás 

A kézi anyagmozgatás és az ismétlődő mozdulatok értékelő területeken az ellenőrzési feltételek teljesülése után 

többszörös keretválasztásra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a kockázat akkor lesz elfogadható, ha az itt lévő, 

önállóan is keretbe foglalt rövid ellenőrző listák egyikén minden feltétel teljesül. 

3. Az értékelőlap felépítése 

3.1. Adminisztrációs és összegző terület 

Ez a terület tartalmazza a munkahely és a dolgozó főbb adatait, azonosítóit. Itt kell jelölni a vizsgálati 

körülményeket. 

A jellemző testhelyzetnél több is jelölhető, hiszen ideális esetben az álló és ülő testhelyzet a dolgozó saját 

belátása szerint váltogathatja. 

A többi értékelési terület eredményét a vizsgálat végén erre az összegző területre kell másolni. 

 

27. ábra. Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő lapja I. 
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28. ábra. Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő lapja II. 

 

29. ábra. Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő lapja III. 
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30. ábra. Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő munkalapja (kézi anyag-mozgatás) 

Ezt az értékelési területet minden alkalommal ki kell tölteni. 

3.2. Kellemetlenség-fájdalom dolgozói megkérdezés terület 
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A munkavállalók véleménye, javaslatai fontosak a fejlesztéshez. Válaszaik alapján kell a képen megjelölni 

azokat a testrészeket, melyekhez a munkának tulajdonított panaszokat jeleznek. A szöveges területre és az 

ábrára is kerülhet szöveges kiegészítés a panasz intenzitására, gyakoriságára vagy zavaró voltára vonatkozóan. 

A szöveges területre kell feljegyezni a rajzon nem jelölhető panaszokat, pl. szemégés vagy fülzúgás, vagy 

munkahelyi bántalmazás. Ezeket az észrevételeket a munkavállaló azonosítása nélkül a munkahelyfejlesztés 

megfelelő területe felé kell továbbítani. 

Ezt az értékelési területet minden alkalommal célszerű kitölteni. 

3.3. Munkahelyre vonatkozó előzmények (baleset, 
megbetegedések stb.) terület 

Az értékelést kiegészíti, és az adatok értelmezését segíti a munkahelyre vonatkozó előzmények (baleset, 

megbetegedések stb.) rögzítése. Ezek az adatok elérhetőek lehetnek más forrásokból is (ilyenkor elég csatolni), 

de a munkahelyen is felszínre kerülhetnek. 

Ezt az értékelési területet minden alkalommal célszerű kitölteni. 

3.4. Észrevétel-megoldási ötlet terület 

Bár a kockázatbecslés nem a probléma megoldására szolgál, az értékelést végző szakemberek és más résztvevők 

óhatatlanul a helyzet javításában is gondolkodnak. Ezeknek az ötleteknek a rögzítésére szolgál ez a terület. Az 

ide leírt gondolatok hasznosak lehetnek a fejlesztés során, azonban a megoldást az összefüggéseket is átlátó, 

körültekintő tervezés és kivitelezés jelenti. 

Ez az értékelési terület szabadon használható. 

3.5. Testhelyzet értékelési terület 

Ezt az értékelési területet minden alkalommal ki kell tölteni. 

A testhelyzet értékelése testrészenként történik. Minden testrészre elfogadható vagy elfogadhatatlan értékelési 

eredmény születik, itt további értékelésre nincs szükség. Az értékelés alapja az, hogy a vizsgált munkavégzés 

során előfordulnak-e a jelölt helyzetek, azaz mekkora a megjelenő legnagyobb izületi szög. 

Három esetben az értékelést két lépésben kell elvégezni: a felkar közepes mértékű előre vagy oldalra 

emelésénél, illetve a törzs hátradőlésénél a rajzon sárga tartomány látható. A nyíllal jelölt kiegészítő 

dobozokban két zöld helyzet választható, egyéb esetben az eredmény piros. 

A fej, kar és törzs részletesen elemzett helyzetei mellett megjelenő további megfigyelt statikus vagy 

kényelmetlen helyzeteket a nagy emberrajzon kell jelölni és a mellékelt dobozban magyarázattal ellátni. Ez a 

rajz a szakértői értékelési terület, azaz a munkavállalói panaszokat az álló emberen, a megfigyelt testhelyzetbeli 

problémákat az ülő emberen kell rögzíteni. 

Az összegzéshez a piros és zöld értékelést kapott testrészeket összeszámoljuk. Bármely területen az értékelés 

piros, intézkedésre van szükség. 

3.6. Erőkifejtés értékelési területe 

A tevékenység megfigyelésével azonosítani kell az erőkifejtéssel járó műveleteket, és meg kell határozni azokat 

az időszakokat, amikor ezek előfordulnak. Az erőkifejtés elsősorban a berendezések kezelőszerveinek 

működtetése, a munkadarab erővel történő megváltoztatása. A munkadarabok vagy szerszámok mozgatását nem 

itt, hanem a kézi anyagmozgatás értékelési területnél kell figyelembe venni. Az üzemszervezéstől, feladat 

összetételtől függően az erőkifejtés jellemezheti a teljes műszakot (gépkezelő), vagy korlátozódhat a műszak 

néhány összefüggő időszakára (gépkezelő, de óránként a raklapot cserélnie kell), vagy meg jelenhet ismétlődő 

módon (gépkezelő, de a munkadarab behelyezése és kivétele is a feladata). 

Ezt az értékelési területet akkor kell kitölteni, ha a megmunkálási műveletekhez, vagy a kezelőszervek 

működtetéséhez erőkifejtésre van szükség. 
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Az ellenőrzési feltételek értelmezése: 
 
Akkor mondhatjuk, hogy a munkavégzés időtartama nem haladja meg a 8 órát, ha erőkifejtéssel járó 

munkavégzés összes ideje – ide értve az erőkifejtések és a kapcsolódó pihenők időtartamát – a műszak során 

nem több 8 óránál. 
Akkor mondhatjuk, hogy az erőkifejtés időtartama nem haladja meg a három másodpercet, ha az erőkifejtés 

kezdete után három másodperccel az erőkifejtés már nem áll fenn, függetlenül attól, hogy közben milyen 

intenzitású volt az erőkifejtés, esetleg több, egymást követő rövid erőkifejtésről van szó. Nem számít bele az 

időtartamba a kéz vagy láb útja az erőkifejtés helyéig. 
Akkor mondhatjuk, hogy percenként két erőkifejtésnél több nem fordul elő, ha az erőkifejtés szempontjából 

figyelembe vett időtartamban az – esetleg eltérő jellegű – erőkifejtések többnyire egyenletes ütemben, 

percenként legfeljebb két alkalommal fordulnak elő. 
Az erőkifejtés vizsgálatának feltétele, hogy az érintett testrész jelentősen ne mozduljon el, az esetleges mozgás 

lassú, rántásmentes legyen. 

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén az értékelés folytatható, egyébként más módszerrel kell a 

kockázatot meghatározni. 

A továbbiakban ki kell választani a munka során előforduló erőkifejtéseknek megfelelő ábrákat, és ábránként az 

előforduló legnagyobb erőértékeket kell jelölni az ábrák alatti területeken. 

A zöld az elfogadható kockázatot, a piros a nem elfogadható kockázatot jelenti, míg a köztes a sárga tartomány. 

Az összegzéshez a piros és zöld értékelést kapott testrészeket összeszámoljuk. Bármely területen az értékelés 

piros, intézkedésre van szükség, míg a sárga esetekben intézkedést kell hozni a szükséges erő mértékének 

csökkentésére, esetleg további vizsgálattal kell a kockázati szintet meghatározni. 

Az értékelő lapon lévő erőértékek az iparban dolgozók átlagos teljesítőképességén alapulnak, a kiemelkedő 

képességű munkavállalók ennél nagyobb, a fizikailag gyengébb munkavállalók ennél kisebb erőket fejthetnek ki 

elfogadható kockázat mellett. 

Ha valamely erőkifejtésnél nem ismert az erőkifejtés szükséges értéke (pl. nincs mérési eredmény), akkor a 

műveletet végző összes munkavállaló megkérdezése alapján kell az értékelést elvégezni. Ekkor az értékelés 

akkor lesz zöld, ha a munkavállalók egybehangzóan állítják, hogy az erőkifejtés nem jelent erőfeszítést, sárga 

akkor, ha a munkavállalók legfeljebb fele szerint némi erőkifejtésre van szükség, és tízből legfeljebb egy 

munkavállaló mondja, hogy jelentős erőfeszítésre van szükség. Ha a munkavállalók nagyobb arányban jelzik, 

vagy intenzívebbnek tartják az erőkifejtést, akkor az értékelés eredménye piros. 

3.7. Kézi anyagmozgatás értékelési területe 

A tevékenység megfigyelésével azonosítani kell a legalább 3 kg tömegű tárgyak (pl. szerszámok, 

munkadarabok) mozgatásával járó műveleteket, és meghatározni azokat az időszakokat, amikor ezek 

előfordulnak. A megmunkálási műveletekkel járó erőkifejtést az erőkifejtés értékelési területen, a 3 kg-nál 

könnyebb munkadarabok vagy szerszámok mozgatását a nem itt, hanem az ismétlődő mozdulatok értékelési 

területen kell figyelembe venni. A kézi anyagmozgatás kitöltheti a teljes műszakot (a megmunkáláshoz a 

munkadarab behelyezése majd kivétele), vagy korlátozódhat a műszak néhány összefüggő időszakára (a 

megmunkáláshoz a munkadarab behelyezése majd kivétele, de időszakonként a gépen állítani kell), vagy 

jelenhet meg ismétlődő módon (gépkezelő, de a munkadarab behelyezése és kivétele is a feladata). 

Ezt az értékelési területet akkor kell kitölteni, ha a munkavégzés során előfordul 3 kg tömegű tárgyak (pl. 

szerszámok, munkadarabok) mozgatása. 

További értékelés nélkül nem elfogadható a kockázat az alábbi esetek bármelyikében: 
 
az egy személy által kézi erővel emelt tömeg eléri a 25 kg-ot (vagy pl. ketten 50 kg-ot emelnek), 
segédeszköz nélkül egy személy egy másik felnőttet emel, 
vállmagasság fölé történik az emelés. 

Az ellenőrzési feltételek értelmezése: 
 
A teher vízszintes síkra vetített elmozdulása nem lehet több két méternél. 
A kézi anyagmozgatás álló (pl. nem ülő vagy térdelő) testhelyzetben történik, és a dolgozót külső akadályok 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 Az összetett ergonómiai 

kockázatbecslés 
 

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nem gátolják a helyes emelési mód végrehajtásában és a legrövidebb mozgatási út követésében, a mozgás során 

a dolgozó nem kényszerül szintkülönbség leküzdésére (pl. nem kell lejtőn, lépcsőn felemelnie). 
Az emelést egy személy, csak testi erejének felhasználásával. 
Az emelés során nincsenek hirtelen mozdulatok, rántások, elakadások. 
A mozgatott tárgynak jó a megfogása, azaz mindkét kézzel jól megragadható markolattal vagy fogással 

rendelkezik. 
A mozgatott tárgy a testhez fogható, azaz pl. nem túl meleg vagy hideg, szennyezett. 
A láb nem csúszik, pl. nem olajos, jeges, vagy vizes a padló. 
A művelet során az adott tárgy emelésén túl más műveletet nem kell végrehajtani. 
Nincsenek szélsőséges környezeti tényezők, pl. túl meleg, hideg, rezgés, sötét. 
Helyes az emelési mód, azaz a dolgozó a mozgatást szimmetrikus megfogással, két kézzel hajtja végre, és ezt a 

teher formája lehetővé teszi. 
Helyes az emelési mód, azaz a törzs egyenes, és nem fordul oldalra, nincs szükség oldalra dőlésre. 
Helyes az emelési mód, azaz a terhet a dolgozó közel tartja a testéhez. 

Ha az összes anyagmozgatási helyzetre az összes feltétel teljesül, akkor az értékelés folytatható, egyébként más 

módszerrel kell a kockázatot meghatározni. 

A kockázat meghatározásához az itt lévő, önállóan is keretbe foglalt rövid ellenőrző listákkal további értékelést 

kell végrehajtani. 

A keretekben megjelenő emelési jellemzőket különböző határértékekkel kell összevetni: 
 
Az emelt tömeg az értékelésbe vont időszakban emelt legnagyobb előforduló értéket jelenti. Ha a műszak során 

jól meghatározott homogén emelésekből álló időszakot tartalmaz (pl. a műszak első felében 20 kg-os cementes 

zsákok raklapról lerakása, majd a műszak második felében 4 kg-os téglákból falazás), akkor erre ki kell 

választani a megfelelő keretet, és ellenőrizni a kockázatot. Ha a tevékenységet inhomogén mozgatás jellemzi 

(pl. bőröndök átrakása futószalagra), akkor az előforduló legnehezebb teherrel számolva kell az értékelést 

elvégezni. 
A teher függőleges helyzete a dolgozó talpához viszonyított kiindulási magasságát jelenti, míg a függőleges 

elmozdulás a teher mozgatása során előforduló felső és alsó helyzete közti szintkülönbséget jelenti. 
Az emelési gyakoriságot a kézi anyagmozgatás szempontjából értékelt időszakokra vetítve kell meghatározni, 

ez a – lehetőleg egyenletes ütemű – mozgatások közt átlagosan eltelt időből adódik, az emelés kipihenésére 

fordítható idő beszámításával. 

A megfelelő keret gyors kiválasztását megnevezésük segíti: 
 
A 9 kg-nál nehezebb tárgyak mozgatása esetén a „kritikus tömeg” esetet célszerű vizsgálni, 
Ha könyökmagasság alá kerül a teher, akkor a „kritikus függőleges tömegelmozdulás_1” esetet célszerű 

vizsgálni. Ez tipikusan polcok rakodása lehet, a teher testközeli mozgatásával, a térd és vállmagasság közti 

tartományban. 
Ha raklapról asztalra, vagy asztalról raklapra történik az emelés, akkor a „kritikus függőleges 

tömegelmozdulás_2” esetet célszerű vizsgálni. Fontos, hogy itt nem feltétel a teher testhez szorítása, mivel a 

teher megfogása itt 60 cm is lehet, így itt megoldható a teher raklapra helyezése. Az elfogadott legnagyobb 

mozgatási tartomány 10 cm és 110 cm között, vagy 60 cm és vállmagasság között lehet, ami megfelel a teher 

raklapról asztalra vagy asztalról raklapra helyezésének. (Nem tartozik azonban ide a teher 10 cm-ről 

vállmagasságig történő emelése.) 
Ha öt percél gyakrabban van emelés, akkor a „kritikus gyakoriság 1” 
Ha gyakori a nehéz tárgyak emelése, akkor a „kritikus gyakoriság 2” 

A kockázat akkor lesz elfogadható, ha bármely itt lévő, önállóan is keretbe foglalt rövid ellenőrző listák egyikén 

minden feltétel teljesül. Egyéb esetben intézkedést lehet hozni a terhelés csökkentésére, vagy a kockázat más 

módszerrel történő meghatározására. 

3.8. Ismétlődő mozdulatok értékelési területe 

A tevékenység megfigyelésével azonosítani kell a műveleti ciklussal jellemezhető időszakokat, melyek nagy 

gyakorisággal ismétlődő mozdulatokat tartalmaznak. 

A tevékenység műveletekből áll, melyek lehetnek pl. nyúlás, megfogás, mozgatás, illesztés, elengedés, 

benyomni-kihúzni, vinni. Ennek az értékelési területnek kitöltése nagy alaposságot igényel a műveletelemek 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 Az összetett ergonómiai 

kockázatbecslés 
 

 48  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

azonosításához, hiszen nehéz a tevékenység műveletelemekre bontása, pl. a tárgy átvétele az egyik kézből a 

másikba két külön műveletelemnek számít, az egyik egy megfogás, a másik egy elengedés. 

A mozgatás műveletelem legfeljebb 3 kg tömegű tárgyak (pl. szerszámok, munkadarabok) mozgatását 

jelentheti, az ennél nehezebb tárgyak kézi mozgatását a kézi anyagmozgatás értékelési területen kell figyelembe 

venni. A benyomni-kihúzni műveletelem az előforduló erőkifejtéseket jelzi, ezeket az erőkifejtés értékelési 

területen kell figyelembe venni. Az ismétlődő mozdulatokkal jellemzett munka kitöltheti a teljes műszakot 

(almaválogatás), vagy korlátozódhat a műszak néhány összefüggő időszakára (almaválogatás és dobozolás, 

majd a megtelt dobozok raklapra helyezése). 

Ezt az értékelési területet akkor kell kitölteni, ha a munkavégzés során előfordul ismétlődő mozdulat, műveleti 

ciklussal jellemezhető időszak. 

 

4. animáció: Ismétlődő mozdulatok 

Az ellenőrzési feltételek értelmezése: 
 
A munka akkor jellemezhető műveleti ciklussal, ha egy adott műveletsor ismétlődik. A műveletsor lehet akár 

néhány művelet ismétlése is, pl. almahámozás késsel. A ciklusidőt a műszakban elért teljesítmény alapján a 

nettó munkaidőből, vagy méréssel legalább 10 ciklushoz szükséges idők alapján határozzuk meg, és vezessük 

fel az értékelőlapra. 
Ha a munka elsősorban szellemi, vagy nem jár a felső végtag látható mozgásával, akkor erre az értékelésre 

nincs szükség. 
A műveleti ciklussal jellemezhető tevékenység a műszak során 4-8 óra időtartamot tesz ki. 
Legalább három, legalább tíz perces szünet van, azaz a pihenéssel meg nem szakított munkaórák száma 

legfeljebb 4 lehet. 

Ha az ellenőrzési feltételek nem teljesülnek, akkor más módszerrel kell a kockázatot becsülni, egyébként az 

értékelés végrehajtható. 

A kockázatot először a bal, majd a jobb kézre külön-külön kell meghatározni és értékelni. Ehhez a két kézre 

külön-külön az itt lévő, önállóan is keretbe foglalt rövid ellenőrző listákkal további értékelést kell végrehajtani. 

Az első keret egy alapesetet tartalmaz, a többi keretben vastag szedéssel látható, hogy az alapeset melyik 

feltételének hiányában célszerű kitölteni. Az értékelt tényezők: 
 
Gyakoriság: a műveletelemek száma ciklusonként legfeljebb húsz, és a ciklusidő legalább 30 másodperc. Ha 

nem teljesül, a „kritikus ismétlődés” esetet célszerű vizsgálni, ahol más feltételek szigorodása mellett a műveleti 
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gyakoriság nőhet. (A „kritikus ismétlődés” esetben a percenkénti műveletszámra vonatkozik a határérték.) 
Nincs szélsőséges testhelyzet: a magyarázó ábrák szerint a mozgások nem lépnek ki a tevékenység során a zöld 

tartományból. Ha igen, a „kritikus testhelyzet” vizsgálandó, ahol – más feltételek szigorodása mellett a sárga 

testhelyzetek is megjelenhetnek. 
Nincs olyan műveletelem, mely kitölti a ciklusidő – azaz a tevékenységgel eltöltött idő – legalább felét. Nincs 

statikus terhelés, azaz nincsenek a felső végtag statikus helyzetével járó műveletelemek. Nem túlzott az 

ismétlődés azért sem, mert a ciklusidő nagyobb 15 másodpercnél. Ha nem teljesül, itt is a „kritikus ismétlődés” 

esetet célszerű vizsgálni, ahol más feltételek szigorodása mellett a műveleti gyakoriság nőhet. (A „kritikus 

ismétlődés” esetben a percenkénti műveletszámra vonatkozik a határérték.) 
A ciklusidő legfeljebb 25%-ában jelennek meg a munkát befolyásoló tényezők (pl. rezgést keltő eszközök 

használata, precíziós egyesítő műveletek, helyi nyomás, hideg környezet, a feladat elvégzését gátló kesztyű, 

tárgyak kezelése csúszós felületen, hirtelen, tépő, csavaró vagy gyors mozdulatok, ütő műveletek). Ha ennél 

hosszabb idő telik úgy, hogy közben jelen van valamely munkát befolyásoló tényező, akkor „kritikus 

körülmények” esetet célszerű vizsgálni, ahol más feltételek szigorodása mellett elfogadott a befolyásoló 

tényezők hatása a teljes ciklus alatt. 
Akkor mondhatjuk, hogy a munkavégzés nem igényel erőkifejtést, vagy elhanyagolható erőkifejtéssel jár, ha a 

műveleti sor részét képező benyomni-kihúzni műveletelemre az erőkifejtés értékelési terület eredménye alapján 

elfogadott kockázatot adott. Ha ott az eredmény sárga lett, a „kritikus erőkifejtés” eset még más feltételek 

szigorodása mellett teljesülhet. 

A kockázatot a két kézre külön-külön határozzuk meg, és akkor lesz elfogadható, ha bármely itt lévő, önállóan 

is keretbe foglalt rövid ellenőrző listák egyikén minden feltétel teljesül. Nem feltétel, hogy azonos esetek 

alapján határozzuk meg a két kézre vonatkozó kockázatot. Ha valamely kézre sárga lesz az eredmény, akkor 

intézkedést lehet hozni a terhelés csökkentésére vagy a kockázat más módszerrel történő meghatározására. 

4. A CERA értékelőlap felhasználásának feltételei 

4.1. Az ideális alkalmazás 

Mivel a CERA értékelő lapok az EN 1005 szabványsorozaton alapulnak, legkönnyebben gépkiszolgálásra 

használhatók. További könnyű alkalmazási területet a homogén tevékenységek jelentenek, azaz olyan helyzetek, 

amikor a munkás teljes munkaidejét azonos, vagy legalább azonos jellegű tevékenységekkel tölti ki, pl. kézi 

anyagmozgatás, összeszerelés, gépkezelés stb. 

A CERA értékelő lapok alkalmazása kis kockázatú – azaz jól tervezett és jól használt – munkahelyeken is 

könnyű, mert ilyenkor az ellenőrző feltételek egyértelműen teljesülnek, és a további elemzés során is gyorsan 

igazolható a kedvező helyzet. A nagy kockázatú – azaz rosszul szervezett és tervezett – munkahelyeken is 

könnyű lehet az értékelés, mert ilyenkor a piros értékek gyorsan kiadódnak a testhelyzet, erőkifejtés és kézi 

anyagmozgatás területén, és meg kell hozni a döntést a beavatkozásra. 

A CERA lapokon szereplő értékek alapján a felhasználhatóság a nyolcórás, három alkalommal szünettel 

megszakított, homogén munkára, jó környezeti tényezőkre és átlagos képességű iparban dolgozó személyekre 

vonatkozik. 

4.2. Megbízhatóság 

Az értékelés eredményét a többi ergonómiai kockázatbecslő módszerhez hasonlóan számos tényező 

befolyásolja, pl. az értékelést végző gyakorlata, az éppen megfigyelt munkavállaló személyi jellemzői, a 

pillanatnyi körülmények stb. A kockázatbecslés során figyelembe kell venni, hogy a munkahelyi kockázatok 

értékelése és kezelése munkáltatói kötelezettség, a kockázatértékelésben érintettekre jogszabályi megkötések 

lehetnek. A CERA értékelő lap a kockázatkezelés egy lehetséges eszköze, melyet a fejlesztők térítésmentesen 

bocsátanak rendelkezésre, azonban a fejlesztők nem vállalnak felelősséget az értékelések eredményeiért. 

Az értékelőlapok kialakításakor az egyszerű kezelhetőség érdekében sokszor szűkíteni kellett az alkalmazási 

körülményeket. Ilyen esetekben mindig a biztonság volt az elsődleges szempont, ami viszont azzal jár, hogy 

több helyen a ténylegesen meglévőnél magasabb kockázati szintre értékel a módszer. 

5. Az értékelés menete 
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A CERA értékelő lappal a vizsgálatot a következő lépesekkel célszerű végrehajtani. 
 
Előkészítés 
Munkahelyek elemzése 
Kiértékelés 
Eredmények összegzése 
Intézkedések meghatározása 
Beavatkozások végrehajtása 

A CERA természetesen a többi ergonómiai módszerhez hasonlóan beilleszthető összetettebb folyamatokba, 

ilyenkor a 3-5 fejezetekben leírtakat kell követni. 

5.1. Előkészítés 

Az értékelés előkészítéseként a munkahelyek vizsgálatánál szokásos feladatokat kell végrehajtani, ezek például: 
 
ki kell jelölni a vizsgálat kiterjedését (pl. munkahelyek, munkavállalók szempontjából) 
munkavállalók tájékoztatása a vizsgálat céljáról, körülményeiről, 
vizsgálatot végzők felkészítése a vizsgálatra és a helyi munkavédelmi követelményekre (pl. munkavédelmi 

képzés és egyéni védőeszköz biztosítása), 
értékelő lapok nyomtatása, technikai eszközök előkészítése, 
technológiai és termelési adatok begyűjtése, 
foglakozás-egészségügyi, munkabiztonsági előzmények begyűjtése, 
korábbi vizsgálati és fejlesztési dokumentációk begyűjtése, 
a munkahelyre vonatkozó mérési eredmények begyűjtése, 
vizsgálati terv készítése a tevékenység, technológia és a munkavállalói adatok alapján. 

5.2. Munkahelyek elemzése 

A vizsgálat elemzés eső lépése annak meghatározása, hogy mely CERA értékelési terület kitöltésére van 

szükség. Gyakori eset, hogy egyes értékelési területek üresen maradnak. Előfordul, hogy egy munkahelyen több, 

láthatóan egységes tevékenység is folyik, ezért ezekre a CERA adott értékelési területét több példányban is ki 

kell tölteni. 

Nem feltétlenül kell újabb értékeléseket végezni, ha több azonos munkahely is van, az adott tevékenységet 

máshol már vizsgálták, sok munkavállaló végzi ugyanazt a munkát. A veszélycsökkentő intézkedések 

meghozatalakor azonban ezeket az összevonásokat, mennyiségi és létszámadatokat figyelembe kell venni. 

Meg kell határozni, hogy az egyes értékelések mely munkavállalók bevonásával történjenek. Törekedni kell 

arra, hogy több – testfelépítése, munkamódszere stb. alapján eltérő – munkavállaló, különböző műszakokból 

vegyen részt az értékelésben. 

Az értékelést a munka minél kisebb zavarása mellett, a munkahelyi szabályok betartásával kell elvégezni. Az 

eredményeket az értékelő lapon kell rögzíteni. 

5.3. Eredmények összegzése 

A CERA lapokon az eredmények az összegző területen láthatók, a többi lap ehhez mellékletet képez. A 

vizsgálati tervnek megfelelő bontásban rendezni és összegezni kell a lapokon szereplő eredményeket, hogy 

abból kiderüljön, kinél (hány munkavállalónál), mely munkahelyeken, mely tevékenységek során, mely 

értékelési terület alapján fordult elő piros, sárga és zöld érték. 

Előfordul, hogy a piros – sárga – zöld értékek arányából valamilyen súlyozással próbálják meghatározni az adott 

munkahely számszerű eredő minősítését, majd és ez alapján egyfajta fontossági sorrendet felállítani. Valójában 

egy piros szintű értékelés önmagában is elfogadhatatlan kockázatot jelent, tehát nem jobb az „egy pirosos” a 

„tripla piros” munkahelynél. 

Célszerű azonban azt meghatározni, hogy melyek a tipikus problémák, hol fordulnak elő, mely munkavállalói 

körre terjednek ki. 
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5.4. Intézkedések meghatározása 

Az értékelésben és fejlesztésben érintettek a nyers adatok alapján döntenek a további vizsgálatokról, melyhez az 

összegzés nyújt további támpontot. 

Az összkép ismeretében kell a sárga értékek kezeléséről dönteni, és előnyben kell részesíteni a 

veszélycsökkentési intézkedést a további vizsgálatokkal szemben. 

Az intézkedések jellemzően a munkahelyek vagy munkakörnyezet átalakítására, a folyamat és módszer 

fejlesztésére, szervezési megoldásokra vagy a munkavállalók fejlesztésére irányulnak. 

Célszerű egy ergonómiai-feladatlistát felállítani, ebbe az új feladatokat felvenni, a jövőbeli feladatokat 

ütemezni, és a futó fejlesztéseket követni. Célszerű a listát félévente vezetői részvétellel felülvizsgálni, a 

feladatok megoldására forrást rendelni, és felelőst kijelölni. 

5.5. Beavatkozások végrehajtása 

A munkavédelem és ergonómia közös célja a fenntartható munkavégzés feltételeinek biztosítása. A CERA, vagy 

bármely más vizsgálat elvégzése nem teszi jobbá a helyzetet, erre csak a követő intézkedések képesek. Nagyon 

fontos ezért, hogy a felmérést követően tényleges fejlesztésre kerüljön sor. 

Az intézkedések megvalósítása után a területen ismételt vizsgálatot kell végrehajtani annak igazolására, hogy az 

új helyzetben a kockázat már elfogadható. 

5.6. Módszertani korlátok 
 
A gyakorlatban megjelenő számos munkahelyzetre nincs kiforrott, specifikus, részletes értékelési módszer, 

ilyen pl. az alpintechnika, járművezetés vagy a katonai szolgálat több eleme, és ezekre a kockázatbecslő 

módszerek feltehetően a valósnál nagyobb kockázati értéket jeleznek. 
Több alapvető mozgáselem nincs integrálva kockázatbecslő módszerekbe, ilyen a járás vagy a különböző ülési 

módok. Ezek figyelembe vétele a kockázati szint megállapításához a vizsgálati eszköz megválasztásán keresztül 

érvényesül, de sokszor az értékelés eredménye a nem megfelelő testhelyzet megállapítása. 
Bár sok befolyásoló tényező jelenik meg a szabványban, a terhelések együttes hatása, a komplex terhelések 

összegzése hiányos. Bár jelenleg nagy érdeklődés övezi a pszicho-szociális tényezők hatását a wMSD 

kialakulására, valójában nem letisztult és számszerűsített az olyan hagyományos környezeti tényezők és 

befolyásoló tényezők szerepe sem, mint a zaj vagy a rezgések. 
A jelenlegi értékelés jellemzően a különböző testtájak terhelésének és a várható hatások kockázatainak 

összegzésén alapul. Ezzel sokszor olyan testhelyzetek és mozgások alapján határozzuk meg a kockázatokat, 

melyek a valóságban elő sem fordulnak. 
Nehezen értékelhető az összetett tevékenységek eredő igénybevétele, annak ellenére, hogy az egyes terhelés 

típusok összegzésére vannak módszerek. Nem igazán megoldott a kockázatok összegzése változatos 

tevékenységek esetén, pl. karbantartás vagy kézi anyagmozgatással tarkított ismétlődő szerelési műveletek 

esetén. 
A jelenlegi módszerekkel nehezen oldható meg ipari környezetben az egyéni különbségek figyelembe vétele, és 

a terhelési határok egyénhez kalibrálása. 
A tervezőrendszerekben lévő és a meglévő munkahelyek értékelésére szolgáló ergonómiai módszerek egyaránt 

könnyen elérhetők, és mivel nem ellenőrzött a felhasználás módja, kérdéses az elemzés végrehajtásához 

szükséges kompetencia megléte, végül is az értékelések eredménye. 

A fenti nehézségek ellenére is elmondhatjuk, hogy az ergonómiai kockázatbecslő módszerek szakértő használata 

lehetővé teszi a veszélyek azonosítását és különböző pontosságú kockázati szintek meghatározását. A többszintű 

megközelítés erőssége az adott helyzetben legcélszerűbb megközelítés biztosítása. 

6. Kitekintés 

Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 
 
Anyagtárolás és mozgatás (1–17 pontok) 
Munkahelytervezés (51–63 pontok) 
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Világítás (64–72 pontok) 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 
 
Válasszon egy munkatevékenységet és végezze el a CERA elemzést a papír-ceruza módszerrel. 
Végezze el egy anyagmozgatási tevékenység értékelését a CERA xls változatával. 
Készítse el a 4. fejezetben értékelt munkahely CERA elemzését, és hasonlítsa össze a két vizsgálat eredményét. 

Mi lehet az eltérések oka? 

Látogasson el erre a honlapra: 

• http://cera.munkavedelmitovabbkepzes.hu/ 
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6. fejezet - Irodai munkahelyek 
ergonómiája 

Egy igazán jól működő és komfortos iroda kialakítása több mint a bútorzat kiválasztása: a tevékenységre, az 

építészeti adottságokra és a felhasználói jellemzőkre alapuló tervezőmunka előzi meg. 

Egy munkahely akkor működik a leghatékonyabban, ha fizikai kialakítása megfelel a munkavégzésből származó 

elvárásoknak, azaz egészséges körülmények között ad teret az egyéni és társas munkának, figyelembe veszi és 

tükrözi a szervezeti kapcsolatokat, lehetőséget biztosít a pihenőidő kulturált eltöltésére és az étkezésre, pozitívan 

befolyásolja a munkahelyi légkört. Ahhoz, hogy a felsoroltak megvalósulhassanak, az első lépés a munkahelyen 

folyó tevékenységek elemzése, megtervezése. A munkatevékenység-tervezés kiindulópontjaként célszerű egy 

olyan mintát választani, ahol a tervezett irodához hasonló munkatevékenység folyik. Ez a minta - a meglévő 

iroda felújításakor, költöztetésekor - lehet a régi munkahely is, de lehet egy bevált hazai, vagy külföldi példa is. 

A minta elemzésével azonosíthatók és csoportosíthatók a leendő irodában folytatott résztevékenységek (pl.: 

ügyfélfogadás, megbeszélés néhány fős csoportban, egyéni számítógépes adatrögzítés, szöveszerkesztői munka, 

faxolás, telefonos-számítógépes munka, sokszorosítás stb.) Fontos felmérni az egyes tevékenységfajták átlagos 

időigényét, napi és heti időszükségletét. Az iroda kialakításakor ezeket a feladatokat helyezzük el a térben és 

időben, majd ezt figyelembe véve tervezzük meg az egyéni munkahelyet. Meglévő irodában a folyamatos 

munka során végrehajtott helyi változtatások okait az egész iroda szempontjából lehet a fizikai átalakításakor 

újraértékelni, az esetleges káros következményeket kiküszöbölni. Az átalakítást célszerű arculatváltásra, a 

tevékenység újragondolására, az ügyvitel átszervezésére, racionalizálására, a feladatok újraosztására 

felhasználni. Ezek a funkcionális változások esetleg szervezeti átalakításokat is eredményezhetnek, hiszen a 

főbb feladatok elosztásának a szervezeti kialakításban is meg kell jelenni. A szervezeti egységeket a 

feladatukból adódó belső és külső kapcsolatuknak megfelelően helyezzük el, pl. a gyakori, rövid idejű 

ügyfélforgalmat bonyolító egységet az iroda bejáratához közel alakítjuk ki, ezzel leválaszthatjuk az iroda többi 

részéről a nagyobb forgalmat. A szervezeti egységek eltérnek pl. a fő munkatevékenységükben, a különböző 

tevékenységformák gyakoriságában, vagy a dolgozók összetételében, stb. Ezek a jellemzők határozzák meg az 

iroda jellegét: nagyteres iroda kialakítására kerülhet sor pl. intenzív csoportmunkát igénylő tevékenységek, vagy 

rutin tevékenységek esetében, míg elmélyült figyelmet igénylő, vagy bizalmas iratok kezelésével járó 

munkáknál célszerűbb néhány fős irodákat létesíteni. Az egész iroda kialakítását lényegesen befolyásolják az 

alkalmazott információs technológiák. 

1. Hagyományos irodák kialakítása 

A korszerű távközlési eszközök (telefon, hangposta, fax stb.) és a számítógép ma már az irodák 

alapfelszeléséhez tartoznak; a papíralapú ügyvitelt több ponton felváltja az elektronikus archiválás; a 

szövegszerkesztők és más felhasználói programok alkalmazásával a titkárnői tevékenység átalakul; az 

elektronikus levelezéssel változik a kapcsolattartás módja; a hálózatosan működő, megosztott erőforrások 

alkalmazásával változik a munka jellege - esetleg előtérbe kerülhet az otthon végzett munka is. A tevékenység-

tervezés részeként az irodaautomatizálás eszközeinek használatát is meg kell határozni, hiszen teljesen más 

kialakítást eredményez az irodában pl. egy központi, nagyteljesítményű nyomtató elhelyezése, mint a sok egyéni 

nyomtatóé. 

A tevékenységrendszer megismerése után a szervezeti egységek térigényének becslése, a kiegészítő helyiségek 

méreteinek meghatározása, majd ezek alapján az építészeti tér felosztása következik. Nagyon fontos, hogy a 

feladatokból, a létszámból, a térigényből következtessünk az iroda össz-alapterületére, és ne egy adott területen 

próbáljuk meg a kívánt "létszámot" leültetni, mert az valószínűleg zsúfoltsághoz vezet. 

Az épület természetes adottságai felkínálnak bizonyos megoldásokat: a nagy fesztávolságú tér tágterű irodának 

alkalmasabb, míg a keskeny kialakítású az egyéni irodák létesítésének felel meg jobban; a teherhordó oszlopok 

közlekedési utakat jelölnek, vagy fallal, bútorral építhetők körül; a kiszögellő térrészek a leválasztás lehetőségét 

sugallják. Ergonómiai szempontból az épület jellemzői közül kiemelkedő fontosságúak a környezeti-jellemzők, 

azaz a természetes és mesterséges világítás mértéke, a zaj, a levegőminőség és a klimatikus viszonyok. Ezeket a 

paramétereket alapvetően műszeres vizsgálattal lehet ellenőrizni, de sohasem szabad elhagyni a szubjektív 

értékelést (azaz az érintett dolgozók véleményének szakszerű felmérését) sem. A különböző típusú 

munkavégzésekhez a kedvező, illetve a még elfogadható értékeket szabvány rögzíti. Az emberek közérzetét 

jelentősen befolyásolja a természetes fény. Elfogadhatatlan az ablaktalan helyiségben kialakított iroda; a 
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gyakrabban (folyamatosan) használt munkahelyeket az ablak mellé érdemes helyezni és kerülni kell az olyan 

felületek létrehozását, amelyek a belső munkahelyektől a napfényt eltakarják. Biztosítani kell a természetes 

világítás szabályozhatóságát is pl. függöny, reluxa alkalmazásával. A napfényt több fokozatban kapcsolható 

általános és helyi világítással kell kiegészíteni. Külön gondot okoz a világítás tervezése, ha az irodában sok 

olyan munkahely van, ahol a munkaidő nagy részében számítógépen dolgoznak. Ilyenkor a munkahelyek 

megfelelő elrendezésével, valamint a természetes és a mesterséges megvilágítás célszerű kombinációjával 

együttesen lehet csak elérni azt, hogy biztosított legyen a munkavégzéshez szükséges fényerő, de ugyanakkor a 

monitoron ne legyen zavaró visszatükröződés, csillogás, vagy a szemet bántó káprázás. 

Gyakori panaszforrás a munkahelyi zaj az irodában - amely rendszerint a beszűrődő külső zajból és a 

beszélgetésekből, irodatechnikai eszközöktől származó zajból adódik össze. A zaj elleni védekezés több módját 

lehet az irodában alkalmazni, pl. zajforrás megszüntetése (telefoncsengő helyett villogó fény, vagy fülhallgató 

alkalmazása), a zajforrás elszigetelése (zajos nyomtatók eltávolítása a munkateremből), a zaj elnyelése 

(hangelnyelő falburkolat, paravánok). A nagyteres irodákban a nem túlságosan erős és megfelelő "összetételű" 

ún. maszkoló zaj pozitív szerepet is betölt, meggátolja az áthallást a szomszédos munkahelyeknél. 

A munkahely klimatikus viszonyait elsősorban a hőmérséklet, a légnedvesség és a légáram (légcsere) jelentik, 

de szorosan idekapcsolódik a levegőminőség is. Klímaberendezés alkalmazásával a hőmérséklet és a 

légnedvesség általában megfelelően szabályozható, ám ekkor az ablakok nem nyithatóak, nehézséget okoz a 

dohányzóhely kijelölése, a befújó nyílásoknál huzat tapasztalható. A klímaberendezések gyakran kellemetlen 

zajforrást is jelentenek az irodában. A levegőminőséget az irodatechnikai eszközök jelentősen rontják, így ez is 

indokolja a lézernyomtatók, fénymásolók eltávolítását a munkateremből. Zavaró a munkateremben az ételszag 

is, de ha nincs teakonyha, étkező helyiség, akkor a dolgozók a munkahelyükön kénytelenek az uzsonnájukat 

(ebédjüket) elfogyasztani. Nagyteres irodák esetében csak az elkülönített és megfelelően felszerelt étkező 

helyiség biztosít kulturált körülményeket a dolgozóknak az étkezésekhez és egyúttal pihenőként is 

funkcionálhat. Az étkezőhöz hasonlóan szükség lehet öltözőre a munkakezdéshez és a befejezéshez. A nagyteres 

irodahelyiségekben rendszerint gondot jelentenek a munkavégzés során nem használt személyes tárgyak (pl. 

ruházat, táskák stb.) napközbeni kulturált elhelyezése és biztonságos tárolása. 

Az iroda kialakításának a racionalitáson túl áttekinthetőnek is kell lennie és biztosítania kell az egyes szervezeti 

egységek és dolgozók könnyű megtalálhatóságát, valamint egyszerű megközelíthetőségét. 

Ezen túlmenően, a belső közlekedés tervezésénél figyelembe kell venni a biztonsági követelményeket is (az 

iroda elhagyásának útvonala veszély, vagy áramszünet esetén). Az útbaigazítást és a könnyebb tájékozódást pl. 

olyan információs táblák alkalmazásával lehet biztosítani, amelyen a helyszínrajz látható és különböző színek 

felelnek meg az egyes szervezeti egységeknek. A közlekedési útvonalak kijelölése a bútorok zsúfolt elrendezése 

miatt az egyéni munkahelyek megközelítésekor szokott gondot okozni, mert előfordul, hogy ilyenkor a 

szomszédos dolgozót is meg kell zavarni. A közlekedési utak kialakításakor a mozgássérültek igényeire is 

tekintettel kell lenni. 

Az irodán belül rendszerint több egyéni munkahely kialakítása történik meg. Ez nem feltétlenül egy személy 

munkahelyét jelenti, hanem egy tevékenység helyét, pl. az irodában közösen használt fénymásoló is egy egyéni 

munkahelyet jelenthet. Általában a munkahelyhez kötődő eszközök, a tárolt anyagok mennyisége meghatározza 

az adott munkahely térigényét, azonban a tér nagysága, elhelyezkedése státuszt is hordoz: a vezetők önálló 

helyiségének alapterületét rendszerint a szervezeti hierarchia szabja meg és nem a tevékenység térszükséglete. 

A munkahely méreteit a felhasználó testméreteihez, jellemzőihez (pl. jobb-bal kezesség stb.), igényeihez kell 

illeszteni, azaz olyan beállítási lehetőségeket és kiegészítőket kell a munkahelyhez biztosítani, amellyel az 

"testre szabható" lesz. A munkahely kényelme a berendezési tárgyak célszerű átrendezésvel is növelhető, azaz a 

többször használt eszközök a dolgozóhoz közelebb, míg a ritkábban használtak távolabb legyenek, s 

hasonlóképp a ritkán használt iratok, anyagok stb. legyenek a tárolószekrény nehezebben elérhető részében. Az 

irodában - a cég arculatának megfelelően - lehetőséget kell adni a munkahelyek személyessé tételére, pl. 

virágok, tolltartók, kabalafigurák, képek, vagy más díszítő elemek stb. egyéni, de az iroda esztétikai összképét 

nem rontó elhelyezésével. Azáltal, hogy lehetőséget teremtünk a dolgozó személyes munkahelyének díszítésére, 

individualizálására, jobb megelégedettséget érhetünk el, amely az egyéni munkateljesítményre is pozitív 

hatással van. 

Az irodákban ma már jellemzően számítógépes munkahelyeket találunk. Az alábbi felsorolásban a számítógépes 

munkahely helyes ergonómiai kialakításának legáltalánosabb követelményeit mutatjuk be: 
 
a szék magassága úgy van beállítva, hogy a könyök pont az asztallap síkjába esik, 
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a monitor felső széle pont szemmagasságban van, 
a monitoron nem tükröződik világító felület, 
felülről szimmetrikus az elrendezés, a törzs nincs megcsavarodva, 
a csukló csuklótámaszon nyugszik, nincs kifeszítve, 
a szék-háttámla követi a törzs mozgását, a visszatérítő erő a felhasználóra van állítva, 
a szék legalább ötlábú, görgős szék, 
a láb kényelmesen a lábtartón nyugszik, 
a csatlakozók rögzítettek, a kábelezés a bútorban el van rejtve, 
az asztallap élei lekerekítettek. 

Az eddigiekben olyan szempontokat ismertettünk, amelyeket külső szakértőként irodák ergonómiai auditjánál 

alkalmazunk. Ezen túlmenően, rendkívül fontos szempont az, hogy a dolgozókat is be kell vonni a tervezésbe, 

és az iroda ergonómiai minősítésébe, mert így a bennük felhalmozott tapasztalatot eredményesen fel lehet 

használni a tervezés során, az így létesített új irodát a dolgozók jobban a magukénak érezik, és az eszközökben, 

bútorokban, környezetben rejlő pozitív lehetőségeket is jobban kihasználják. 

Az ergonómiai kialakítás három "kulcsfogalma": a biztonság, a hatékonyság és a komfort. Ezeket a 

követelményeket együttesen kell érvényesíteni az irodai munkahely és -munkakörnyezet megtervezése és 

kialakítása során. Érthető módon ez legtöbbször kompromisszumos megoldásokhoz vezet. Sohasem szabad 

azonban szem elől téveszteni azt, hogy csak az ergonómiai szempontok figyelembevételével kialakított (azaz 

felhasználó központúan megtervezett) munkahelyek eredményezik - legalábbis hosszabb távon - a munkáltatók 

és a munkavállalók érdekeinek megvalósulását. Tapasztalataink is igazolják, hogy az ergonómiai szempontok 

érvényesítését mindig előzetesen - a tervezés legelső fázisaiban - kell elkezdeni, amikor még kellő "mozgástér" 

van a különböző megoldások mérlegelésére és amikor még - a döntéseket megelőzően - ésszerű a leendő 

felhasználóknak (vagy azok képviselőinek) az érdemi bevonását kezdeményezni az előkészítő munkálatokba. 

2. Távmunka 

A távmunka, az otthoni munkavégzés kérdése is figyelmet érdemel, mert ez is egy olyan munkahely, ahol az 

információk, anyagok, eszközök stb. egyszerre megtalálhatóak, és ahol az ember nap, mint nap munkavégzés 

céljából megjelenik. Mindig is természetesnek tekintettük, hogy a munkavégzés a munkahelyen folyik: 

lemaradás esetén sem viszi haza a kovács a vasat vagy a juhász a birkákat – bár néhány különleges esetben – 

főleg nagy élőmunka igényű területeken (háziipar, összeszerelés) korábban is működött a bedolgozó rendszer. 

Az információs társadalomban azonban feloldhatók azok a kényszerek, melyek a munkahelyek létrejöttéhez 

vezettek. Az irodai munkához szükséges eszközök értéke, kialakítása, mérete már lehetővé teszi, hogy otthon is 

rendelkezésre álljanak. Néhány évtizede az otthonokban csak elvétve fordult elő írógép, ezzel szemben lassan 

már csak ízlés csak dolga lesz, hogy valaki mindig magával hordozza laptopját vagy otthonában is tart egy 

asztali számítógépet. 

Hasonló a helyzet az irodai munkához szükséges információk otthoni elérésével. Az adat- és beszédcélú 

távközlési eszközökkel könnyen és időkorlátozás nélkül megteremthető az irodában lévő összes szükséges 

információ nélküli hozzáférése, az előállított munkarészek továbbítása, valamint a munkatársakkal és 

ügyfelekkel kapcsolatteremtés lehetősége. 

A munkatér kialakítását az ergonómiai elveknek megfelelően otthonunkban is a tevékenységelemzéssel kell 

kezdenünk. Ha csak alkalmanként, rövidebb papíralapú dokumentumok kijegyzetelését végezzük, akkor azt 

természetesen az olvasólámpa alatt, a fotelben ülve is megtehetjük. Ha évente csak néhány alkalommal fogunk 

otthoni intenzív munkába, akkor erre az időre ostromállapotot hirdetve célszerű a lakást átalakítani, majd a 

munka végeztével a számítógép akár a szekrénybe is kerülhet. Rendszeres, rövidebb idejű otthoni munka esetén 

komolyabb döntési helyzetbe kerülünk: vagy vállaljuk a folytonos rakodást (nekikészülés, pl. a konyhaasztalon 

előtte, és utána az eredeti rend visszaállítása) vagy egy önálló teret, legalább egy sarkot áldozunk a munkának. 

Azoknak, akik teljesen az otthoni munkavégzést választják, célszerű erre önálló helyiséget kijelölni, hiszen 

előbb-utóbb a tárolandó anyagok felgyűlnek, és a munkával járó egyéb tevékenységek (pl. személyes 

munkamegbeszélések) újabb tereket igényelnek. Az otthoni munkahely további bővítése már a szemlélet 

átfordulásához vezethet: egyszerűen a lakás szomszédságában van az iroda. 

Személyenként változik, hogy mennyire igényeljük a rendet a környezetünkben, ám a rend megteremtésének 

elvi lehetőségét általában igényeljük, azaz azt, hogy mindennek legyen egy helye, és a környezet a nevének, 

funkciójának megfelelően nézhessen ki. Az otthoni dolgozósarok berendezésekor elsődleges szempont, hogy 
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illeszkedjen a meglévő bútorokhoz, a lakás stílusához, hangulatához. Az évszázadok alatt kialakult 

bútorirányzatok azonban a hagyományos irodai tevékenységhez készültek, azaz egy íróasztal – szék – tároló 

együttest tartalmaznak. Vezetői irodákban már kezdjük megszokni, ám otthonunkban mégis stílustörésnek 

érezzük a koloniál asztalra tett monitort és nyomtatót, az irodai munkaszék és a nyomtató kiterjedt, nehezen 

álcázható, rejthető darab lévén idegen testként lesz jelen lakásunkban. 

Bizonyos szekrénysorok beépített, lenyitható / kihúzható asztallal rendelkeznek, amelynél az asztallap tároló 

helyzetében takarja a szekrény tartalmát. Ilyen bútor választásánál vigyázni kell arra, hogy elférjenek a 

szekrényrészben a szükséges számítógépes eszközök (pl. monitor és szekrénymélység), valamint arra, hogy 

kinyitva tájolását és méreteit tekintve is megfelelő munkatér jöjjön létre. 

Sokan kompakt számítógépes asztal beszerzése mellett döntenek. Ezek az univerzálisnak szánt megoldások 

sokszor nehezen kezelhetők, mivel túl sok funkciót valósítanak meg a lehető legkisebb térrészben. A kihúzható 

billentyűzettartó, a lábtérben vagy a monitor felett elhelyezett nyomtató, a mozgatást lehetővé tevő görgők, a 

lecsukható egérpad tartó, a különböző magasságállítási lehetőségek végül mégis sokszor olyan megoldást 

eredményeznek, melynél pl. nincs hely a lábnak vagy nincs alátámasztása a csuklónak. 

Ha az otthoni munka gyakorisága, időtartama ezt szükségessé és a lakás mérete lehetővé teszi, mindenképpen 

célszerű egy önálló munkateret berendezni. Helyét a lakás felosztása és a család időbeosztása határozza meg. A 

munkához elmélyülés szükséges - a folytonos megszakítások csak a ráhangolódási időket bővítik -, ezért olyan 

helyet válasszunk, ahol a munkavégzés idején nyugalom van, elkerülik a családtagok. Ez a hely lehet a lakás 

legeldugottabb pontja, de ha gyakran fogadunk látogatókat (pl. otthonunk könyvelő irodaként is használjuk) 

akkor a bejárathoz közeli helyiséget válasszunk. 

Ha állandó dolgozószobát, -sarkot hozunk létre, vagy ha úgy döntünk, hogy csak alkalmanként rendezzük be a 

munkahelyet, egyaránt a munkaidő alatt a tevékenységnek és az általános ergonómiai elveknek megfelelő 

környezetet kell biztosítani: ezek a számítógépes munkahelyre érvényes követelmények. 

Figyelnünk kell a helyes testtartásra, ehhez lehetőleg a test mozgását követve támasztó munkaszék javallott, a 

munkafelület, a szék és a különböző alátámasztások magasságainak beállítása mellett. Otthonunkban is a 

feladathoz elegendő munkafelületre és tároló térre van szükség, ezek beosztását a tárolt anyagok térfogata és 

hozzáférési gyakorisága alapján végezzük, úgy, hogy a ritkábban használatos dolgok legyenek a nehezebben 

elérhető helyeken. Az eszközöket (pl. telefon, jegyzettömb) elő kell készítenünk az otthoni munkahelyünkön is, 

csakúgy, mintha a családi társasjátékhoz fognánk hozzá. 

Lényeges a jó minőségű számítástechnikai eszközök kiválasztása és helyes beállítása mind fizikai elrendezését 

(pl. a megjelenített kép felső széle legyen szemmagasságban) mind beállítását (pl. magas frissítés frekvencia 

kiválasztása) tekintve. 

Gyakori hiba, hogy a többiek zavarását úgy próbálják csökkenteni, hogy csak a munkafelület egy szűk részét 

világítják meg (vagy éjjel csak a monitor világít). Szerencsésebb azonban, ha a látótérben a megvilágítás 

egyenletesebb, és nincsenek egymásnál lényegesen sötétebb és világosabb felületek. A monitort a TV-hez 

hasonlóan úgy célszerű tájolni, hogy ránézve ne legyenek tükröződő világítótestek vagy ablakfelületek, illetve 

ilyen fényforrások a látótérben se helyezkedjenek el. 

3. Akadálymentes iroda 

Vannak természetes dolgok. A nap indítása például ilyen, amikor gyakorlott mozdulattal kapcsoljuk ki az 

ébresztőóra csipogását, és ballagunk a fürdőbe. Alig várjuk, hogy a lámpa zöldre váltson, és futunk a buszra 

annak tudatában, hogy láthatóan csak állóhelyünk lesz. Beszélgetésbe merülve lépdelünk fel az irodaház 

impozáns lépcsőin, majd surranunk be a forgóajtón. 

Vannak természetes dolgok. Például az, hogy (szerencsére) nem vagyunk egyformák. Van, aki karórára ébred, 

van, aki vekkerre. Sokan a megállóban várják a buszt, van, aki még fel tud ugrani, páran lemaradnak. Van, aki 

kettesével szedi a lépcsőt, és van olyan, aki a korlátba kapaszkodik, és közben liheg. 

Vannak dolgok, amelyek csak kezdenek természetessé válni, természetessé abban az értelemben, hogy az 

emberek nagy többség a dologról elegendő ismerettel rendelkezik, elfogadja, és annak elfogadásával cselekszik. 

Ilyen természetessé váló gondolat az, hogy a természetes dolgokat mindenki számára elérhetővé kell tenni, 

például olyan környezetet kell kialakítani, amely mindenki számára biztosítja a hozzáférést és a szolgáltatásokat. 
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Legszűkebb értelemben az akadálymentesítés az építmények olyan kialakítását jelenti, amely lehetővé teszi a 

helyiségek kerekesszékkel történő megközelítését. Az akadálymentesítés szűk értelmezésben az építmények 

mindenki – beleértve a különböző fogyatékossági csoportokat is – számára használható kialakítását jelenti. Az 

akadálymentesítés tágabb értelmezése a szolgáltatások elérhetősége, illetve az önálló élet feltételeinek 

megteremtése. Ennek megfelelően az akadálymentesítés egyaránt jelenti az építmények fizikai átalakítását és a 

fogyatékossággal kapcsolatos vélekedések és a szolgáltatások formálását. 

Egyre többen kerülnek kapcsolatba az akadálymentesítéssel. Ez év végén jár le ugyanis – az Esélyegyenlőségi 

törvény1 és Országos Fogyatékosügyi Program megalkotásakor távoli jövőnek tűnő – határidő a középületek 

akadálymentesítéséről. Elvileg már évek óta csak akadálymentes középületeket lehetne építeni. Valójában még 

napjainkban is – amikor az utolsó akadályok elhárításán kellene dolgozni - készülnek az előírásokat nem 

teljesítő épületek. 

Kerekesszékbe ülve (vagy képzelve) magunkat könnyen meg tudjuk ítélni, hogy egy épület megfelel-e az 

akadálymenetesség legszűkebben vett kritériumainak, azaz el tudunk jutni az épület minden részébe anélkül, 

hogy mások segítségét kellene igénybe vennünk, vagy az emberi méltósághoz nem illő körülmények közé 

kerülnénk. Bár vannak rá példák, de nem elfogadható, ha az emeletre jutás módja az, hogy a kerekesszékest 

négy markos legény felkapja, sem az, hogy a gazdasági bejáraton át, a teherlift sötétjében jutunk fel a 

házasságkötő terembe. 

Az akadálymentesség az első lépcsőig, keskeny ajtóig vagy szűk helyiségig tart. Lehet, hogy az épület meg sem 

közelíthető, hiszen lépcsősor vezet a bejárathoz. Kerekesszékkel még leküzdhető egy alacsonyabb padka, de két 

lépcsőfok már nem. Csak tágasabb lift használhat, mert ebben tud megfordulni a kerekesszék. A meredek vagy 

ívelt rámpa szintén nem jelent megoldást. 

Az akadálymentes kialakítás előre gondolkodva nem jelent jelentős költséget, utólagosan viszont igen. Az ajtók, 

átjárók olyan tervezése, hogy az elég széles legyen egy kerekesszéknek, a közlekedési útvonalak ilyen 

szempontú áttervezése lényegében az odafigyelésen múlik. Ezzel szemben utólagosan korlátlifteket telepíteni 

(esetleg ívelt lépcsőkarra), rámpák helyét kialakítani, lépcsőjáró eszközt vásárolni, vagy a liftet 

megnagyobbítani már jóval körülményesebb. 

Az épületek akadálymentesítésének következő nagy kihívása a vizesblokkok kialakítása, ugyanis itt olyan 

alapterületet kell biztosítani, hogy elég tér legyen a mozgáshoz, kapaszkodókat kell felszerelni, a szerelvényeket 

a kerekesszék magasságából kiindulva kell meghatározni, továbbá szélesebb (sokszor eltolható) ajtót kell 

alkalmazni. 

Az akadálymentes környezethez tartozik a bútorozat helyes kiválasztása és elrendezése is. A kerekesszékesek 

számára elegendő (és szüksége) pl. kihagyni székeket a nézőtéren a könnyen megközelíthető helyen. A 

közlekedési útvonalaknak elég szélesnek kell lenni termen belül is (szintkülönbségek nélkül). Az asztalok kicsit 

magasabbra kell, hogy kerüljenek, hiszen a kerekesszéknek be kell férni az asztal alá. A tárolók kialakításánál 

arra kell figyelni, hogy a székben ülve a mozgástartományok kisebbek, azaz a magasan elhelyezett dolgok nem 

elérhetőek. 

Az akadálymentesítés még szűkebb értelemben is magában foglalja más fogyatékossági csoportok 

sajátosságainak figyelembevételét. A tájékozódás megkönnyítése érdekében tapintható vagy megszólaltatható 

jelzésekkel kell kiegészíteni a feliratokat, jelzéseket, pl. a liftben a kezelőszervek. A balesetek elkerülése 

érdekében a közlekedési útvonalba nyúló tárgyak körvonalát (pl. vitrin) a talajszintben meg kell jeleníteni, 

lehetővé téve a tapintóbottal észlelhetőséget. Az akusztikus jelzéseket (pl. tűzjelzés) vizuálisan kell 

megismételni a halláskárosultak érdekében. 

Az akadálymentesítés következő szintje a szolgáltatások elérhetővé tétele. Itt arra kell gondolni, hogy mindenki 

a maga módján érhesse el azokat a funkciókat, amelyet az intézmény kínál. A könyvtárban legyenek 

hangszalagra olvasott könyvek, azoknak, akik nem tudnak olvasni; és legyenek távközlési szolgáltatások 

hallássérültek számára. Bárki tudjon pénzt felvenni a pénzjegykiadó automatából, és mindenki bejusson a 

boltokba, a sportintézményekbe vagy az orvoshoz. Részt lehessen venni képzéseken és a képzettséget munkával 

hasznosítani. 

                                                           
11998. évi XXVI. tőrvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
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Az akadálymentesítés szélesebb értelmezése az önálló élet feltételeinek megteremtése. Az, hogy a fizikai 

állapotot kifejező sérülés ne jelentsen egyúttal fogyatékosságot is, hiszen a fogyatékosság azt fejezi ki, hogy az 

illető nem képes az eszközök és a környezet használatára. 

A munkaügyi jogszabályok is rendelkeznek a fogyatékosok foglalkoztatásáról. A számukra készülő 

munkahelyekre jelenleg nincs különleges előírás, lényegében az (építészeti értelemben vett) akadálymentesítés 

az elvárás. Ezen túlmenően azok az általános ergonómiai megoldások jönnek számításba, melyeket a 

munkahelyek fejlesztéséhez a gyorsabb, hatékonyabb, kevésbé terhelő munkavégzés érdekében egyébként is 

alkalmazunk, pl. pozicionálók, rögzítők, feliratok. 

Irodák tervezésénél a számítógépes munkahelyek akadálymentesítésére külön kell gondolnunk. Léteznek 

különleges beviteli eszközök és kiegészítők azoknak, akik a hagyományos billentyűzetet nem vagy nehezen 

tudják használni. Régóta elérhetők a felolvasó programok – melyek alkalmasak a szöveges információk 

akusztikus megjelenítésére – és aa Braille nyomtatók, melyek grafikus információk (képek, táblázatok) 

kitapintását teszik lehetővé. Napjaink egyik kihívása az Internet világában az egyre inkább grafikusan közölt 

információ olyan feldolgozása és megjelenítése, mely látássérültek számára is élvezhetővé teszi a böngészést. 

Az akadálymentesítés kapcsán látszólag a különleges felhasználói csoportokról volt szó. A teljes képhez tartozik 

az is, hogy a korábban említett különleges követelményeket úgy próbáljuk teljesíteni, hogy az mindenki számára 

alkalmas megoldásokat eredményezzen. Az akadálymentesítéssel létrejövő kialakítások ugyanis újabb, sokszor 

egyszerűbbek lehetnek mindenki számára. 

4. Informatikai eszközök 

Az információs technológiák gyors és nagymértékű terjedése olyan következményekkel járt, melyeket sem a 

fejlesztők vagy gyártók, de kiváltképp a forgalmazók nem mértek fel kellőképen. 

A hatás nagysága esetenként az egyedi programhasználatból adódó kellemetlenségtől a világméretű informatikai 

nehézségekig terjed, de csak a legnagyobb ügyek esetében készülnek kimutatások arról, mekkora volt a kár - 

talán majd a millenniumi probléma esetében váltak szélesebb körben ismertté a számítógép-használattal járó 

problémák magas költségei. 

Az egyedi, kisebb jelentőségű, de lényegesen gyakoribb felhasználói nehézségekről, bosszúságokról általában 

nem készül kimutatás, de valószínűleg a sok-sok felhasználó által elszenvedett, tömegesen előforduló kezelési 

problémák összességében nagyobb hatással bírnak, mint a csekély számú, elszigetelten jelentkező nagyhírű 

programhiba. 

Ezek az apró nehézségek szinte elkerülhetetlenek: az információs technológiákkal éppoly elkerülhetetlenül 

szembesülünk, mint a gyógyszerek alkalmazásával. Az emberiség mindkét említett vívmánya alapjában 

változtatta az életminőséget. Felhasználóként joggal vethetjük fel a kérdést: ha a gyógyszereket évekig, néha 

évtizedig tesztelik a bevezetés előtt, akkor hogyan kerülhetnek szoftverek gyakorlatilag szinte kontroll nélkül a 

felhasználókhoz? 

A jó szoftverek és a működést biztosító, nélkülözhetetlen hardverkonfiguráció egyszerűsítéssel élve hatékony, 

biztonságos, sőt kényelmesen használható, a józan ész megfontolásait (a felhasználó elvárásait) követő 

rendszerekként könnyítik meg életünket. 

Ennek értelmében a szoftvertermékek használatának egyértelműnek, könnyen tanulhatónak (és 

újratanulhatónak), hibatűrőnek, sőt hibajavítónak és testre szabhatónak kellene lennie. 

4.1. A jó szoftver 

Megfelel a megcélzott feladatnak:  lényegre törő, követi a feladatból adódó változásokat, adatbevitele és 

eredményeinek kijelzése a feladatból adódó formában valósulnak meg, ismeri és felkínálja az 

alapértelmezett  értékeket, hatékonyan, az eredeti adatokkal dolgozik. 

Könnyen érthető: Folyamatosan jelzi, hogy mi történik, visszajelzései érthetőek, a felhasználó szóhasználatát 

követi, és annak ismereteihez illeszti üzeneteit. 
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Irányítható:  kiszámítható a válaszidő (és ez rövid), a helyzethez beállítható, a használata megszakítható, 

félbehagyható, a felhasználó kontrollálja a bemenetet és eredménymegjelenítést, különböző, feladathoz illő 

beviteli eszközökkel dolgozik. 

Egybeesik a felhasználói elvárásokkal: A feladat modelljére épül, következetes működésében és 

szóhasználatában is, kitalálható (hasonló feladat - hasonló párbeszéd). 

Hibatűrő: Felismeri a hibát és elmagyarázza a javítást, megakadályozza a felhasználói hibát (vagy azt „meg 

nem történtté” teszi), jelzi a hibázás helyét, kérésre bővebb magyarázattal szolgál, hibaüzenetei érthetőek. 

Egyénre szabható: Felhasználói tulajdonságokat megőrzi, szövegek (magyarázatok) mennyisége állítható, 

objektumok elnevezése megadható, a felhasználó saját sebességével és módján kezelheti és figyelembe veszi a 

kulturális sajátosságokat (pl. nyelv). Ennek kapcsán merül fel az a kérdés, hogy a szoftverfejlesztőknek és 

forgalmazóknak milyen feltételek mellett van joga a felhasználókat a világ legnagyobb szókincsű nyelvének 

használatára kényszeríteni. Másként fogalmazva köteles-e a magyar felhasználó elfogadni több százezer forintos 

szoftvert egyetlen sor magyarnyelvű használati utasítás, kézikönyv nélkül és megvásárolni azt külön 500-1000 

Ft-ért. 

Támogatja megismerését:  Több kezelési módot enged a különböző gyakorlottságú felhasználóknak, 

megmagyarázza az összefüggéseket, figyelembe veszi felhasználó memória terhelését, a feladattól függő súgót 

tartalmaz és segíti a felhasználót abban, hogy megszokja a rendszert. 

A szabványok betartása körültekintő, módszeres, jól dokumentált programfejlesztői tevékenység mellett 

lehetséges, de ezen túlmenően, egy felhasználó-központú megközelítésre is szükség van: a fejlesztési 

folyamatba fokozottan be kell vonni a tervezett felhasználói kör képviselőit is. 

5. A munkaszék 

A kutatások számos területen kimutatták a mozgásszegény, ülő testtartás ártalmait. A porckorongok fokozott 

terhelését egyrészt az idézi elő, hogy a gerincoszlop eltér a természetes kettős „S alaktól”, másrészt a felszálló 

izmok sem az álló testhelyzetnek megfelelően mûködnek. Az ülőlap éle elnyomja a combot, így a keringést 

nehezíti a lábban. Az ülő testtartás megvalósítása gyakorlatilag a teljes szervezetnek fokozott igénybevételt 

jelent. Mivel ennek ellenére időnk nagy részét ülve töltjük, kiemelt fontosságú, hogy jó minőségû széket 

használjunk. 

Az ülő alkalmatosságok számos fajtája létezik: a zongora-, fogorvosi- és etetőszék, a fotel és az irodai 

munkaszék stb. Ezek mind más-más tevékenységre szolgálnak, így különböző elvárásokat is kell kielégíteniük. 

Meglepő lehet, de egy széknek nem kell mindenképpen kényelmesnek lennie: pl. a tárgyalószékeknél kifejezett 

cél, hogy 1-1,5 óra után már ne marasztaljon… 

A munkaszékek kialakításakor legfontosabb az antropometriai (azaz a testméreteknek történő) megfelelés, 

gyakorlatilag a teljes felnőtt lakosságra vonatkozóan. Erre jó megoldás a szék méreteinek állíthatósága, ilyenkor 

azonban a kezelőszervek kialakítása jelent újabb feladatot. Alapvető fontosságú a szék ülésmagasságának 

állíthatósága, hiszen ezzel lehet a felhasználó és a munkafelület helyzetét szabályozni, összehangolni. 

Hasonlóan fontos a háttámla állítása, mert ez valójában nem a hát, hanem a derék - vagyis a gerincoszlop 

lumbális tartományának - támasztására, a felsőtest alátámasztására szolgál. 

Az irodai székek kiegészítője a karfa, melynek alkalmazásáról - a többi beállítási lehetőséghez hasonlóan - az 

adott felhasználónak kell döntenie. A kombinált munkahelyek - íróasztal, számítógépes állvány - nagy 

munkafelületet eredményeznek. A dolgozó gyakori helyváltoztatását a székeknek elő kell segíteniük, pl. görgők 

alkalmazásával. 

A különböző figyelmi szintekhez különböző testtartások járulnak. A figyelmi szint változása már egyszerû 

szellemi munka során kimutatható, amivel a felsőtest mozgása jár együtt. A mozgásszegény ülőmunkát végzők 

sok esetben a munkával hozzák összefüggésbe egészségi panaszaikat, s ez megalapozott abból a szempontból is, 

hogy a statikus terhelés rontja az anyagcserét pl. a porckorongban. A széknek tulajdonított panaszok egy része 

kiküszöbölhető olyan székek alkalmazásával, melyek több testhelyzetet is lehetővé tesznek, illetve a felsőtest 

mozgásához folyamatosan alkalmazkodnak, azaz dinamikus ülésre adnak módot. Az ideális kialakításnál a 

háttámla visszatérítő ereje igazodik a felhasználó adottságaihoz. 
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A termékeket a felhasználó meglévő ismereteinek megfelelő kísérő dokumentációval kell ellátni, illetve a 

kezelés elsajátítására képzést kell tartani. Igaz ez az irodai székek esetében is, hiszen ezek a székek három-négy 

kezelőszervvel is rendelkezhetnek, és a felhasználóktól nem várható el mûszaki ismeret. Meg kell ismerni a 

székek helyes beállításának fontosságát és élni kell a beállítási lehetőségekkel, mert ezzel egyrészt 

kényelmesebbé válik a munkavégzés, csökkennek az egészségügyi panaszok - végül javul a munka minősége -, 

másrészt a székek szakszerû használatával azok élettartama is várhatóan megnő. 

Az íróasztal előtt a szék beállításának legáltalánosabb követelményei: 

• a szék magassága úgy legyen beállítva, hogy a könyök pont az asztallap síkjába essen 

• felülről szimmetrikus az elrendezés, a törzs ne legyen megcsavarodva 

• a csukló csuklótámaszon nyugodjon, ne legyen kifeszítve 

• a szék-háttámla kövesse a törzs mozgását, a visszatérítő erő a felhasználóra legyen állítva 

• a szék legalább ötlábú, görgős szék 

• a láb kényelmesen a lábtartón nyugodjon 

• az asztallap élei legyenek lekerekítettek 

5.1. A helyi nyomás hatásai 

A tartós nyomás szintén meghatározó a felszíni és a mély nyomásos fekély (decubitus) kialakulásában is. Ez 

legsúlyosabb esetben nagykiterjedésű roncsolás, szövet elhalás, vagy izom-, vagy csont-, vagy vázsérülés teljes 

vagy részleges hámhiánnyal. Foglalkozási rehabilitáció során az elváltozás kialakulhat munkakörnyezetben is, 

pl. kerekesszékes munkavállalók tartós ülésnél ülepen, illetve a könyök és boka megtámasztásánál. 

A fenti példákon túl helyi külső nyomás hatásai közt említhetnénk még további elváltozásokat is a vérkeringés 

és nyirokáramlás akadályozásától, az idegrendszer ingerlésével fájdalom kialakulásáig: az emberi szervezet 

bármely része kedvezőtlen esetben kórosan reagálhat. 

A terhelés részletesebb, az időbeli lefolyást és kiugró értékeket is meghatározó leírásával és a teljes expozíciót 

meghatározott szöveti területekhez kapcsolásával lehetőség nyílik a váz-izomrendszeri kockázatok pontosabb 

becslése mellett további kockázatok csökkentésére is. 

A 31. ábrán az mFLEX nyomáseloszlás vizsgáló eszköz által biztosított egyik megjelenítési formában a 

nyomáseloszlás értékek láthatók. Az adatok mmHg-ben jelennek meg (kiválasztható), a színek a nyomástól 

függően a fehértől a piros felé változnak a színskálának megfelelően. A kép jobb oldalán a táblázatban a párna 

16 · 16 érzékelési pontjának összesített statisztikai mutatói láthatók. 

A képen egy alapvetően rossz ülési helyzet figyelhető meg. A vizsgált személy a székben lecsúszva foglal 

helyet, a comb kis területen van alátámasztva, és egy balra dőlés is felismerhető a baloldali ülőgumónál 

megjelenő kiemelkedően magas (200 mmHg) nyomásérték alapján. 
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31. ábra. Nyomáseloszlás ülőfelületen (mFLEX rendszer) 

A helyes testhelyzet megválasztása, az ülő-álló munkahely kérdése, az irodai és képernyős munkavégzés 

problematikája az ergonómiai erőfeszítések középpontjában tartják a széket és a helyes ülésmagatartást. 

Az esélyegyenlőségi és foglalkoztatási rehabilitációs törekvések a rehabilitációs-ergonómia területén ismét a 

helyes ülés fontosságát hangsúlyozzák mozgássérült emberek foglalkoztatásánál. A paraplég (haránt bénult) 

munkavállalók esetén az ülés veszélyeit fokozottan hordozza a kerekesszék használat, mivel az épekhez képest 

ez jóval hosszabb idejű, megszakítás nélküli, valamint sokszor nem jár a testsúly áthelyezésével, fészkelődéssel, 

mert a nyomódásból adódó kellemetlenség-fájdalom érzete elmarad. 

Az ép munkavállalók számára is fontos, de a kerekesszékes munkavállalásához tehát elengedhetetlen, hogy úgy 

és olyan eszközben üljenek, melyben tartós használat mellet sem alakul ki megbetegedés. 

 

5. animáció: Nyomáseloszlás ülőfelületen 

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában (MEREK) megvalósuló a Guruló projekt (TÁMOP 

1.4.2) célja az, hogy a mozgássérült emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját elősegítse önálló 

életvitelt segítő eszközök fejlesztésével és adaptációjával. A szakmai munka támogatásához egy nyomáseloszlás 

vizsgáló rendszer (mFLEX) beszerzése mellett döntöttünk. 

A 32. ábrán láthatók az eszköz részei: 
 
két érzékelő-párna, ezekkel az ülésnél az ülőfelület és háttámasz egyszerre vizsgálható, 
adatgyűjtő egység, 
videokamera, 
interfész, 
adatfeldolgozó számítógép. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
video/anim_05_mflex.avi
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32. ábra. mFLEX rendszer 

Nyomáseloszlás vizsgáló eszközt a következő célokra használjuk: 
 
egyszeri mérés a nyomáseloszlás megismerésére, a nyomásos fekély kockázatának becsléséhez 
mivel a rendszer személyhez rendelhetően tárolja a vizsgálati értékeket, ez segít a dokumentálásban, illetve 

eszközök átalakítása után a megelőző és új helyzet összevetésére nyílik lehetőség. 
mérési sorozattal megoldható különböző termékváltozatok, pl. antidecubitus (fekélyt megelőző) légpárnák vagy 

különböző beállítások összehasonlítása. 
időbeli folyamatok elemzése. Az adatgyűjtés kb. egy órán keresztül hálózati táplálás nélkül is működik, így 

lehetőség van a MEREK udvarán kialakított gyakorló pályán végighaladás során, használat közben a 

nyomásértékek rögzítésére. 
optimum-keresés: a testhelyzetkereső- és mérőkeretbe helyezve a nyomáseloszlás mérő párnát a nyomásértékek 

azonnali megismerésével az egyes testhelyzetek megfelelősége objektív adatokkal is megismerhető. 
ülésmagatartás, visszajelzés: az ügyfelek a párnával láthatják, hogy ülésük milyen nyomásértékekhez vezet. A 

mozgások, testsúly áthelyezések, testhelyzet-változtatások hatása azonnal, grafikusan látható, így az ügyfél 

önállóan, illetve szakértői támogatással kiismerheti a kedvezőbb testtartásokat, elsajátíthatja a nyomáscsökkentő 

technikákat. 
csúcsértékek objektív meghatározása: a nyomásos fekély kialakulásában a csúcsértékek meghatározó szerepet 

játszanak. Az eszköz behatárolja a nyomáscsúcsok helyét, értékét. 

5.2. Székek kiválasztási szempontjai 

• felhasználás célja, 

• teherbírás, stabilitás, 

• tartósság, 

• háttámla-szög, ülőlap-hossz, szélesség, deréktámasz állíthatósága, 

• méret, magasság állítási tartomány, 

• kezelés egyszerűsége, 

• karfa, görgők megléte, 

• huzat minősége (pl. izzadásmentes-e?), színe, 

• esztétikum, 

• kényelmes kialakítás, 

• kényelmes testhelyzetek száma, 

• ár. 

Irodaházak kialakításakor szokott felvetődni a kérdés, hogy vajon melyik a legjobb szék? Vizsgálataink azt 

mutatják, hogy az egyéni sajátosságok miatt (pl. ülőfelület alakja, tömegeloszlása) nincs abszolút legjobb szék 

(amelyet mindenki legjobbnak ítélne). Vannak viszont nagyon jó székek, amelyek méreteikkel, beállítási 

lehetőségeikkel, anyagukkal, formájukkal kompenzálni tudják az ülésből eredő ártalmak zömét. 

6. Kitekintés 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 
 
Munkahelytervezés (51–63 pontok) 
Világítás (64–72 pontok) 
Üzemi helyiségek (73–84 pontok) 
Szociális létesítmények (95–105 pontok) 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 
 
Menjen el egy bútoráruházba, és próbálja ki a székeket ülés és beállítás szempontjából. 
Méretezzen egy számítógépes munkahelyet. 
Egy áruházban vagy az Interneten tekintse át az újabb beviteli eszközöket, és a kiegészítőket. Azonosítson 

ergonómiai problémákat és megoldásokat. 
Ellenőrizze munkahelye és otthona kialakítását ergonómiai szempontok alapján. 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 

• 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeiről 

• iarchitect.com 

• http://ergonomics.ucla.edu/homepage/office-ergonomics.html 

• http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/index.html 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900050.EUM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900050.EUM
http://www.iarchitect.com/
http://ergonomics.ucla.edu/homepage/office-ergonomics.html
http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/index.html
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7. fejezet - Munkahelyek ergonómiai 
fejlesztése 

A munkahelyek fejlesztése egy olyan összetett folyamat, amely vezetői támogatással, szakértők 

közreműködésével, és a dolgozók bevonásával valósul meg, és amelynek eredményeként csökkennek a 

munkahelyi veszélyek, a fáradtság, a hiányzások, a szűk keresztmetszetek, és javul a hatékonyság. 

A fejlesztendő területeket az ergonómiai veszélyek feltárásával, és a kockázatok, fontosságok, prioritások 

megállapítása alapján érdemes kijelölni. Nagyon sok ergonómiai értékelő eszköz van, ezeket általában 

munkaegészségügyi orvosok, a munkavédelmi szakemberek és ergonómusok alkalmazzák. Ezek a módszerek 

sem működnek a dolgozók közreműködése nélkül, hiszen sok változást a munkát végzők tudnak legjobban 

kitalálni, és utána a jó helyzet fenntartása és a jó módszerek alkalmazása is nekik jut. 

Nem lehet mindent egyszerre megoldani. Az egyes intézkedések sorrendjét az érintettek száma, a hatás 

bekövetkezésének esélye, a kimenet súlyossága, a rendelkezésre álló idő és erőforrások, a megoldás 

kidolgozottsága, illetve a beavatkozás megvalósításában mutatkozó nehézségek határozzák meg. 

A munkahely fejlesztéséhez nem felmérésekre és elemzésekre, hanem beavatkozásokra van szükség. A cél a 

dolgozói képességek és a munkából adódó követelmények összehangolása, elsősorban a munkafeltételek 

javításával. A fejlesztéshez felhasználhatók a dolgozói javaslatok, és a máshol, hasonló helyzetben alkalmazott 

megoldások. Magyarországon is dolgoznak olyan ergonómusok, akik tudásuk, tapasztalatuk és munkanormáik 

alapján is megfelelnek a nemzetközi követelményeknek. 

A fejlesztések hatását ellenőrizni kell, és meg kell arról győződni, hogy az megfelelt-e az elvárásoknak. A 

módosított állapot akkor elfogadható, ha csökken a kockázat, a megbetegedések, sérülések száma, alacsonyabb a 

kényelmetlenség-fáradtság aránya. A jó fejlesztés után valóban használják az új megoldásokat, és azokkal nem 

keletkeztek új problémák, nem romlott a minőség vagy a termelékenység. 

Sok helyen a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági program részeként ergonómiai programot folytatnak. Egy 

ilyen program célja lehet:1 
 
a munkahelyi sérülések megelőzése, 
a munkából származó mozgásszervi megbetegedések orvosi és kapcsolódó költségeinek csökkentése, 
a fegyveres erők harcértékének megőrzése. (Ez hogy kerül ide??? Tudom, hogy ez van az eredetiben, de mégis. 

Talán: „a munkaerő teljesítőképességének megőrzése”) 

A munkából származó mozgásszervi megbetegedések korai felismerése és megelőzése a kapcsolódó költségek 

csökkenése mellett lehetővé teszi a katonai és polgári munkaerő védelmét és megőrzését, mivel2 
 
megelőzi, vagy szabályozza a munkából származó mozgásszervi megbetegedéseket és sérüléseket az expozíció 

kiküszöbölésével vagy csökkentésével, 
illeszti a feladatot és a munkahelyet a munkavállaló képességeihez és korlátaihoz, így csökken a fáradtság, 

hibázás, veszélyes beavatkozás valószínűsége, 
a munkavállalók összegzett termelékenysége nő, 
csökken a munkavállalók kártérítési igénye és a kapcsolódó költségek, 
fokozza az egység harcértékét. (Ez hogy kerül ide??? Esteleg: „a munkaerő motivációjának fokozása”) 

A munkahelyi ergonómiai program célkitűzése a váz-izomrendszeri foglalkozási sérülések kockázatának 

csökkentésére irányuló megoldások, módszerek kidolgozása, ezen belül: 
 
a célszerű beavatkozási pontok és megoldások azonosítása (vizsgálati módszertan meghatározása és 

munkahelyek feltérképezése), 
eredmények összegzése, megelőzési javaslatok, 
eszközök fejlesztése a megelőzésre, prototípusok előállítása. 

                                                           
1PAM 40-21 , Ergonomics Program, Headquarters, Department of the Army, Washington, DC, 15 August 2003, 

http://www.army.mil/usapa/epubs/pdf/p40_21.pdf (letöltve: 2009. november 13.) 
2PAM 40-21 , Ergonomics Program, Headquarters, Department of the Army, Washington, DC, 15 August 2003, 
http://www.army.mil/usapa/epubs/pdf/p40_21.pdf (letöltve: 2009. november 13.) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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A feladatok megfogalmazásából látható, hogy munkahely kialakítási - fejlesztési folyamat minden elemére sor 

kerül a fejlesztési program során. Ez azért nagyon értékes, mert közismert, hogy az ergonómiai elvek 

alkalmazása a tervezési folyamat során lényegesen egyszerűbb, olcsóbb, mint utólagosan, ha hibásnak 

bizonyuló kialakítások javítására van szükség. 

Az Óbudai Egyetem BGK Ergonómiai Laboratórium munkatársai egy megvalósult fejlesztésben az ergonómiai 

programot a 33. ábra szerint végezték. Első lépés az érintett üzembern egy ergonómiai csapat létrehozása volt, 

majd a csapattagok számára egy bevezető ergonómiai képzés megtartása.3 

A munkahelyek ergonómiai szűrővizsgálatát több módszer párhuzamos alkalmazásával végezhetjük: 
 
a szakértői vizsgálatot a kutatócsoport végzi ellenőrző listák és értékelő lapok segítségével, a helyszínen készült 

videók és fényképek felhasználásával, 
kérdőíves felmérés a munkavállalók körében. 

Az adatokat az ergonómiai team megvitatja, majd az eredményeket a vezetéssel együtt értékelve kerül sor a 

fejlesztési programban megvalósítandó fejlesztések meghatározására. 

A fejlesztési javaslatokat prioritási listában összefoglalva megtörténik a kijelölt feladatok koncepcionális 

megoldási javaslatainak kidolgozása, majd ezek közül – ismét munkavállalói bevonással – a megvalósítandó 

fejlesztések kiválasztása. 

 

33. ábra. Ergonómiai fejlesztési program beindítása 

1. Teljes körű ergonómiai tevékenység 

                                                           
3Szabó, Gyula Mischinger Gábor, Moharos István, Mochnács Mihály (2010) : Váz-izomrendszeri kockázatok értékelése és csökkentése 
gépek tervezésekor", Gép, vol. LXI, issue 9-10: Gépipari Tudományos Egyesület, pp. 98-101, 2010. 
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Az USA-ban törvény szerint 2001-ig általános érvénnyel kötelező volt ergonómiai fejlesztő programokat 

végezni. Ennek megfelelően például a fegyveres erőkre hatályos parancs (DoD Safety and Occupational Health 

Program) szerint minden szervezeti egységben biztonsági és foglalkozás-egészségügyi tevékenységet kell 

végezni, melynek fő elemei:4 
 
a biztonsági és foglalkozás-egészségügyi program követelményei és folyamatai, mely a tájékoztatás, 

nyilvántartások, eseménykivizsgálások, személyi feltételek mellet a kockázatkezelési tevékenység 

kötelezettségeit tartalmazza, 
az egyéni védőeszköz program követelményei és folyamatai, 
a beszállítói személyzetre és műveletekre vonatkozó szabályok, 
az ergonómiai program követelményei és folyamatai, 
a kockázati szint meghatározása, 
teljesítményértékelés. 

Az ergonómiai programnak az ergonómiai beavatkozás legalább hat alapelemét kell tartalmaznia, melyek: 
 
munkahelyelemzés, 
kockázat-megelőzés és csökkentés, 
egészségmenedzsment, 
képzés, 
értékelés, és 
beszerzés. 

Az ergonómiai tevékenység célja ebben a felfogásban úgy beavatkozni a munkakörülményekbe, hogy az ne 

idézzen elő, vagy hozzon felszínre munkával kapcsolatos mozgásszervi megbetegedést. 

A Védelmi Minisztérium mellett a különböző haderőnemek illetékes szerveinek bevonásával működő 

ergonómiai munkacsoport szerint az ergonómiai program célja a megbetegedések és sérülések megelőzése és 

csökkentése a munkavállalók munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedéséhez és sérüléséhez vezető 

tényezők kockázatának megszüntetésével vagy csökkentésével. Ilyen tényezők a természetellenes testhelyzet, 

ismétlődés, kézi anyagmozgatás, erőkifejtés, mechanikai nyomás, rezgés, szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, 

káprázás, elégtelen megvilágítás, munkaidő tartam. 

Az ergonómiai program eredménye5: 
 
a munkavállaló fizikai képességeihez és korlátaihoz illeszkedő munkahely kialakítással csökken a fáradtság, 

hibázás vagy veszélyes cselekedetek esélye, 
csökkenő hiányzás és fluktuáció, 
az átfogó termelékenység és minőség javulása, 
csökken a munkavállalók kártérítés igénye és az ehhez csatlakozó egyéb költségek. 

Az ergonómia program megvalósításában szerepet kapnak a beruházások biztonsági felelősei és az ergonómiai 

egységek vezetői az ergonómiai tervek elkészítésével és végrehajtásával, a helyi vezetők a területükön az 

ergonómiai szemlélet érvényesítésével, az érintettek az utasítások végrehajtásával. 

Az ergonómiai program kidolgozását és végrehajtását az ergonómiai csapat végzi. Fő eszközeik: 
 
az a folyamat, mely lehetővé teszi, hogy a munkahelyi kockázatértékeléssel együtt az ergonómiai felmérés is 

megtörténjen, 
munkahelyelemzés, 
probléma és veszélyazonosítás, 
veszélyes munkahelyek részletes elemzése, 
ergonómiai kockázatok megelőzése vagy csökkentése. 

A probléma és veszélyazonosítás információ forrásai: 
 
helyszíni megfigyelések, 

                                                           
4DoD 6055.1 DoD Safety and Occupational Health (SOH) Program, NUMBER 6055.1 August 19, 1998, 

http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/605501p.pdf (letöltve 2012. február 6.) 
5http://www.denix.osd.mil/ergoworkinggroup/ (letöltve 2012. február 12.) 
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az egészségügyi szolgálat jelentései, 
balesetek és megbetegedések jelentései, 
bizonyos kockázati tényezők jelenléte, például: 

• ismétlődő mozdulatok, 

• statikus vagy természetellenes testhelyzetek, 

• a törzs szélsőséges dőlése vagy hajlása, 

• a csukló szélsőséges dőlése vagy hajlása, 

• a kar és a váll folyamatos emelés, pl. fej feletti munkánál, nagy erőkifejtés, 

• bizonyos izomcsoportok túlzott terhelése, 

• szűk munkatér, 

• rossz ülőfelület, 

• ezek kombinációja. 

Az ergonómiai veszélyek megelőzését az utasítás részletesen szabályozza. Az alábbi megoldásokat kell 

alkalmazni (prioritási sorrendben): 
 
a veszélyes folyamat kiküszöbölése, 
mérnöki megoldások, azaz az eszközök megfelelő átalakítása, 
a veszélyes eszközök, folyamatok helyettesítése veszélytelennel, 
a munkafolyamat megváltoztatása, pl. gyakoribb karbantartás, 
a munkavégzés módjának megváltoztatása, új fogások, a helyes testtartás elsajátítása, 
adminisztratív intézkedés, pl. az időtartam, gyakoriság, vagy terhelés korlátozására, több szünet, 

tevékenységcsere előírása, 
a sérült személyek könnyített szolgálatra rendelése, 
a sérülések korai jelentése a súlyosbodás elkerülése érdekében. 

Az ergonómiai programra vonatkozó szabályozás6 meghatározza a szükséges főbb folyamatokat, melyek: 
 
ergonómiai politika kiadása, és ergonómiai terv kidolgozása, 
ergonómiai felelős kijelölése, 
a megbetegedések korai felismerési folyamatának kialakítása, 
a szükséges ergonómiai ismeretek megszerzése képzéseken, 
az ergonómiai követelmények érvényesítése a beszállítói szerződésekben és beszerzéseknél, 
ergonómiai bizottság felállítása a munkavédelmi bizottságon belül. 

Az ergonómiai bizottság feladatai: 
 
aktív és passzív megfigyelés alapján a munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri kockázati tényezők 

azonosítása, 
a feltárt kockázati tényezők között a prioritások meghatározása, 
beavatkozások tervezése és megvalósítása, 
dolgozói és vezetői képzések nyújtása, 
együttműködés az egészségügyi személyzettel, 
a beavatkozások dokumentálása és az eredmények értékelése. 

Az ergonómiai program részletes szabályai szerint: 
 
az ergonómiai program sikere megköveteli a vezetői elkötelezettséget, 
az ergonómiai programhoz elengedhetetlen az érintettek és képviseleteik bevonása, 
a folyamatfejlesztésnél és a munkatevékenység elemzésnél egyaránt fel kell tárni az ergonómiai kockázatokat, 

                                                           
6PAM 40-21 , Ergonomics Program, Headquarters, Department of the Army, Washington, DC, 15 August 2003, 
http://www.army.mil/usapa/epubs/pdf/p40_21.pdf (letöltve: 2009. november 13.) 
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a veszély kiküszöböléstől kezdve az adminisztratív megoldásokig különböző beavatkozási megközelítések 

vannak, és ezekkel adott sorrendben kell próbálkozni, 
a program végrehajtásához szakértelem kell, melyet a felelősöknek adott képzéseken meg kell szerezniük, 
a program végrehajtásában az egészségügyi személyzetnek is részt kell venni, illetve a különböző 

beosztásokhoz felelősségek tartoznak az ergonómiai programban. 

Az ergonómiai program megvalósításhoz szükséges(ek): 
 
a fizikai kockázati tényezők ellenőrző listája, 
számítógépes munkahely ellenőrző lista, 
ergonómiai források, 
ajánlott ergonómiai képzések, 
a váltóműszak ergonómiai kérdései. 

A fizikai kockázati tényezők ellenőrző listája (Physical Risk Factor Ergonomic Checklist, az OPNAV 5100/20)7 

az ergonómiai veszélyek felismerésére és figyelmeztetési, illetve a beavatkozási kockázati szint 

meghatározására szolgál, az alábbi területeken: 
 
rossz testtartás, 
kézre ható rezgések, 
gyakran ismétlődő mozdulatok, 
nagy erő megfogáskor, vagy kézzel végzett munka során, 
nehéz, gyakori vagy rossz testhelyzetben végzett emelés. 

2. Ergonómia az Egyesült Királyságban 

Egyesült Királyságban egységesen kezelik a munkahelyi egészség és biztonság kérdését a Védelmi 

Minisztérium által kiadott kézikönyv (Health & Safety Handbook JSP375) alapján. Ez az állandóan frissülő on-

line kiadvány átfogó módon és részleteiben is meghatározza, a politikaalkotástól kezdve a felelősségi körökön át 

a speciális nyomtatványokig tartalmazza a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges 

dokumentációt.8 Ide tartozik az az átfogó szabályozás is, mely meghatározza azokat az elemeket, melyet minden 

egységnek, minden körülmény között teljesíteni kell: 
 
szervezet, felelősség, 
együttműködés és kapcsolattartás, 
hozzáértés biztosítása, 
tervezés és megvalósítás, 
teljesítménymérés, 
az eredmények értékelése, 
megfelelőség ellenőrzése (audit). 

A tervezés és megvalósítás első eleme a kockázatértékelés, melyet minden munkáltatónak el kell végeznie 

munkavállalóira, illetve a működése során érintettekre vonatkozóan. A kockázatértékelést részletesen a helyszíni 

kockázatértékelés (23. Site Risk Assessment)9 és a munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi 

kockázatértékelés (39. Health and Safety Risk Assessment)10 tájékoztatók tartalmazzák, előírva a 

követelményeket, a kockázatértékelési eljárásokat, a felelősségeket, a kockázatértékelés öt lépését. Ebben a 

tájékoztatóban a kockázatértékelés területei is szerepelnek, melyekhez további tájékoztatók is tartoznak, többek 

közt a kézi anyagmozgatásra, vagy a felső végtagi sérülésekre11 vonatkozóan. 

3. Kitekintés 

Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 

• Munkahelytervezés (51–63 pontok) 

                                                           
7OPNAV 5100/20 Physical Risk Factor Ergonomic Checklist 
8MoD 375-2 Health & Safety Handbook JSP 375 Vol 2 Leaflet HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT 
9Health & Safety Handbook JSP 375 Vol 2 Leaflet 23 October 2001 SITE RISK ASSESSMENT 
10MoD 375-2 Health & Safety Handbook JSP 375 Vol 2 Leaflet HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT 
11MoD 375-52 Health & Safety Handbook JSP 375 Vol 2 Leaflet Work Related Upper Limb Disorder 
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• Világítás (64–72 pontok) 

• Üzemi helyiségek (73–84 pontok) 

• Veszélyes anyagok kezelése (85–94 pontok) 

• Szociális létesítmények (95–105 pontok) 

• Munkaszervezés (106–132 pontok) 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 
 
Idézzen fel olyan helyzetet, amikor bevonták környezetének kialakításába! Milyen előnyöket és hátrányokat 

tapasztalt? 
Milyen okok vagy célok alapján indulhat (ergonómiai) munkahelyfejlesztés? 
Miért fontos a munkahely-kialakítás során a dolgozók ergonómiai képzése? 
Milyen szakterületeknek (szakembereknek) kell együttműködniük a munkahelyek kialakításában? 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 

• PeopleSize 

• Antropometria szerepe a bútortervezésben 

• Anthropometry 

• NASA database 

• Dine - TU Delft adatbázis 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://openerg.com/psz/
http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/fmk/tgyi/cikk/Antropometria_szerepe_a_b_tortervez_sben_vegleges.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropometry
http://msis.jsc.nasa.gov/sections/section03.htm
http://dined.io.tudelft.nl/dined/
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8. fejezet - A termék és a felhasználó 

A termék-ergonómia megközelítésében terméknek tartjuk azokat, a tárgyi formában megjelenő dolgokat, 

melyek célszerűen kialakított munka-környezetben, előre meghatározott folyamat (technológia) betartásával 

jönnek létre, és az emberek egy jellegzetes csoportjának (célpopuláció) meghatározott célját tervezett használati 

módon szolgálják. 

Ezzel a termék definícióval, a termék-ergonómia körébe utaltuk a személygépkocsit, a müzli szeletet, a gyusza-

burgert, a katasztrófa tervet, a konfekcióöltönyt, a szemüveget, a fogszabályozó készüléket, és az irodaszéket 

egyaránt. Természetesen, ezeket a termékeket teljességükben nem az ergonómusok alakították ki, azonban 

módszereink a felsorolt termékek bizonyos jellemzőinek fejlesztésében jól alkalmazhatók, sőt jelenlegi 

formájuk részben éppen az ergonómiai szemlélet (ösztönös) alkalmazásának köszönhető. 

1. A termék-ergonómia főbb területei 

A termék-ergonómia célja a felhasználói jellemzők minél alaposabb megismerése, és ezek érvényesítése a 

termék kialakítása során. A termék-ergonómia modellje és a bővített folyamatfa alapján a termék-ergonómia fő 

területeit a 34. ábrán foglaltuk össze. 

Felhasználói kör 

A felhasználói jellemzők, és vélemények figyelembevétele elképzelhetetlen a felhasználói kör azonosítása 

nélkül. A felhasználók leírására több leírási mód és számos szempont létezik, melyek közül olyat kell választani, 

mellyel a tervezés során felmerülő kérdések a lehető legjobban megválaszolhatók. 

Termékbiztonság 

A termékekkel szemben alapelvárás, a teljes körű termékbiztonság, melynek extrém használati helyzetekben is 

meg kell valósulnia. A termékek anyaguk, kialakításuk, működésük, használhatósági módjaik, 

kommunikációjuk miatt számtalan olyan veszélyforrást hordozhatnak, melyek felismerése és megszüntetése a 

tervezési feladat része. 

Termékparaméterek 

Természetes elvárás a felhasználók részéről, hogy a termék méretei, fizikai paraméterei feleljenek meg fizikai 

jellemzőinek, (pl. testméreteiknek). E követelmény teljesítéséhez a különböző antropometriai jellemzők (pl. 

hosszúsági, elérési és erőkifejtésből származó testméretek) ismerete, illetve olyan eljárások alkalmazása 

szükséges, melynek során a fenti testméretek jelentős változatossága ellenére is megvalósul a termék és 

felhasználói méretek összhangja. 

 

34. ábra. A termék-ergonómia főbb területei 

Kezelhetőség 
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A termék kezelhetőségét meghatározza a funkcionalitás, kezelési mód, kezelőszervek és megjelenítők 

kialakítása, elrendezése. E tényezőknek a felhasználó olyan pszichés jellemzőinek kell megfelelniük, mint pl. 

tudásszint, elvárások, információ- felvétel, -feldolgozás, cselekvési stratégiák. 

Termékhasználat (Usability) 

A termék-ergonómia napjainkban egyre nagyobb jelentőségű területe a termékhasználat elemzése. A 

termékfejlesztés különböző fázisaiban alkalmazott kísérletek, vizsgálatok, szakértői módszerek közvetlenül a 

termékhasználatot elemezve segítik elő a termék ergonómiailag jobb kialakítását. 

Szerelhetőség és karbantarthatóság 

A folyamatfára tekintve egyértelművé válik a szerelhetőség és karbantarthatóság tervezésének fontossága, 

hiszen nemcsak a használó (vevő) a felhasználó, hanem gyártó és karbantartó személyzet is. Ezek a felhasználók 

teszik jelentős termék-ergonómiai területté a karbantartásra tervezést, mely magában foglalja pl. az 

összeszerelésre, a karbantartásra, a belső jelzésekre, a csatlakozókra, a kötésekre, a hozzáférési módokra és a 

karbantartásra vonatkozó dokumentációt is. 

Dokumentáció és csomagolás 

Az értéknövelő funkciók hordozójaként a dokumentáció és a csomagolás közvetlenül, fizikai formában is 

megjelenik a termékben, s ezzel kibővül a termék használhatósági módja, egyszerűsödik a kezelése, 

biztonságosabbá válik a használat, és a karbantartás. Az alaptermékhez hasonlóan, a termékkísérő és -fejlesztő 

dokumentáció kialakításához is szükséges az ergonómiai módszerek alkalmazása. 

Különleges felhasználók 

Az ipari termékek régebben elsősorban az átlagfelhasználóknak készültek, de később világossá vált a különleges 

felhasználói csoportok jelentősége. Mára egyértelmű, hogy a termékhasználatból nem zárható ki egyetlen 

felhasználói csoport sem, így külön figyelmet kell szentelni pl. az idősek, a gyermekek, a mozgássérültek, a 

látási és hallási problémákkal küszködők sajátosságaira is. 

Az ergonómia alkalmazásának módja 

A termékfejlesztés vég nélküli folyamat, mely kezdődhet a termékötlet megfogalmazásánál és - bár a végét 

jelezheti a termék piaci értékelése - összefonódik a következő termékváltozat fejlesztésével. Külön témakörként 

foglalkozunk azzal, hol és hogyan használhatók az ergonómiai módszerek, és ismeretek a fejlesztés során, és 

ebben milyen szerepet játszanak a termékfejlesztő, illetve az ergonómiai szakemberek. 

A termék ergonómiai minősége 

A fenntarthatóságnak, a felhasználói elvárásoknak való megfelelés, és az elégedettség határozza meg a termékek 

ergonómiai minőségét. Ebben kifejeződik az összes korábban tárgyalt termék-ergonómiai terület. A minőség 

értékelésére építve továbbfejleszthetjük termékeinket, illetve adatokat szolgáltathatunk a társterületeknek (pl. 

marketing, gyártástechnológia stb.). 

2. A felhasználói kör meghatározása 

A modern termelési-gazdasági körülmények között teljes mértékben elfogadott, hogy a termék sikeres piaci 

szereplése elképzelhetetlen a felhasználói igények alapos megismerése, és az ismeretek következetes 

felhasználása nélkül. Amikor a sikeres termékek titkát próbáljuk megfejteni,- fókuszban a felhasználó áll - akkor 

ebben a marketing-, a műszaki-fejlesztő és az ergonómus szakembereknek együtt kell működniük, és ehhez 

elengedhetetlen egymás gondolkodásának ismerete. 

A következőkben a felhasználó leírásának és jellemzésének módjait tárgyaljuk különböző megközelítések 

alapján. 

Új termék bevezetését célszerűen piackutatás előzi meg, melyet általában marketing részleg végez el. Az új 

termékkoncepciónak - a funkcióleírás, a tervezett ár, az eladásserkentő tervek mellett - része a megcélzott piac 

meghatározása is, mely a tervezési folyamat során a termékjellemzőkre jelentős hatást gyakorol. A 

következőkben, arra keressük a választ, a célcsoport marketingkutatás során meghatározott jellemzői hogyan 

fordíthatók le a termékfejlesztés nyelvére, hogyan csatolhatók be a termékfejlesztési folyamatba. 
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Az értékesítési célcsoport - piacszegmens - és a tervezési célcsoport - felhasználói kör - szétválása a vásárlási 

folyamatban megjelenő szerepek - kezdeményező - befolyásoló - döntéshozó - vásárló – használó -alapján is 

levezethető.1 

A vásárlási döntés többek között a termékkel kapcsolatos információkból, korábbi tapasztalatokból származó 

hiten alapul, és általában nincs lehetőség az éppen megvásárolni kívánt termék alapos kipróbálására. A 

használattal járó részletes ismeret, végül a további termékek értékesítési kilátásait befolyásolja. Az értékesítési 

esélyek javítására - a használói szerep megismerésén keresztül - elterjedt például az eladott termékek 

utóéletének statisztikai módszerekkel történő követése (pl. sokáig használták, vagy másnap kidobták). Szokásos 

a piaci lehetőségek után kutatva a már meglévő saját és konkurens termékek, illetve a termékekre vonatkozó 

vélekedések tanulmányozása is. 

A termék megvásárlása, a vásárlási döntés után a használó a megvásárolt termékkel magára marad, ezen a 

ponton dől el, hogy a korábbi termék-hitek mennyire feleltek meg a tényleges terméktulajdonságoknak. Ez az 

igazság pillanata (vagy évei) amikor a termék technológiai jellemzőinek, funkcionalitásának, formai és 

esztétikai megoldásainak akár extrém használati körülmények között is, igazolni kell az eladás előtt állítottakat. 

A használatbavétel pillanatától a terméknek kizárólag a használó elvárásainak kell megfelelni, de annak teljes 

mértékben. 

A piac-szegmentum meghatározásánál figyelembe vett szerepekhez, hasonlóan a felhasználói körben is, több 

szerep határozható meg. Így a termék előállítása, szállítása, értékesítése, beüzemelése, használata, karbantartása, 

szétszerelése során számos ember-termék kapcsolatot azonosíthatunk, amelyek humán oldala szintén 

felhasználónak tekinthető. 

3. Felhasználói kör leírása 

A termék kialakításának első lépései között szerepel a felhasználói kör meghatározása, s ebben már a tervező 

csoport is lényeges szerepet játszik. 

A felhasználói kör jellemzése (user profile) a termék tervezett felhasználóinak olyan részletes leírása, melyhez 

illeszthető a termék műszaki és formai kialakítása. 

A felhasználói kört bizonyos esetekben egy jellegzetes személy (ez a tipikus személy a csoport „mintája”) 

meghatározásával, vagy a tételes felsorolással is megadhatjuk. 

A gyakorlatban célszerűbb szabályokat alkalmazni, azaz több jellemzővel is meghatározni a felhasználói kör 

tagjait. A felhasználói kört azért célszerű több dimenzió mentén is meghatározni, hogy az az összes tervezésben 

résztvevő személy számára ugyanazt jelentse. A következőkben részletesen bemutatjuk azokat a tipikus 

dimenziókat, melyekből célszerű meríteni az adott termék szempontjából releváns felhasználói kör 

meghatározásakor. A jellemzők különböző módon osztályozzák a felhasználókat, így gyakran átfedésekkel is 

találkozunk, de még ezek alkalmazása mellett is javítani lehet a célcsoport leírását, az ide tartozó (vagy éppen 

nem tartozó) tipikus személyek megnevezésével. 

A felhasználói jellemzőket négy csoportba soroltuk, kezdve a kézenfekvő, mindennapi tényezőkkel az egyre 

rejtettebb, nehezebben felfedezhető - és piaci eszközökkel nehezebben kezelhető - tényezők felé haladva. A 

következő négy csoportról lesz szó: 

• csoportjellemzők 

• egyéni különbségek 

• fiziológiai és antropometriai jellemzők 

• pszichológiai jellemzők 

A csoportjellemzők szolgálhatnak a célzott felhasználói kör leírására, míg a többi jellemző alapvetően a várható 

felhasználókat írja le, bár ezek mentén is találkozunk piac-szegmentációval. 

4. Tervezői megközelítések 

                                                           
1Ld. Kotler P.: Marketingmenedzsment, 9. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999, p. 230. 
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A fejlesztők a kijelölt felhasználói kör meghatározásait (pl. életkor: 20-40 év, nem: nő stb.) primer és szekunder 

módon is felhasználják. A primer felhasználást ebben az esetben az adatgyűjtések mintáinak kiválasztása jelenti, 

amire egyaránt szükség van az adattárakban még nem szereplő adatok mérésekor, vagy a fejlesztés során 

végrehajtott tesztelésekkor.2 

Elterjedtebb a szekunder mód, ami a tervezéshez szükséges adatok meglévő adattárakból, útmutatókból történő 

kigyűjtését jelenti. Ekkor, a több bontásban rendelkezésre álló adattárból a felhasználói körnek legjobban 

megfelelő adatok kiválasztása történik meg. Klasszikus példa erre az antropometriai adatok (pl. testmagasság, 

vállizület hajlási szögei, pedálnyomó erő) felhasználása, hiszen ezek, pl. nemzet, életkor, generáció, nem 

bontásban is rendelkezésre állnak. A felhasználói jellemzőket a tervezés során több megközelítéssel is 

terméktulajdonsággá fordíthatjuk. 

A felhasználói körön belül a tervezéshez szükséges jellemzők - általában normális - eloszlást követnek 

(felhasználói jellemzőnek tartjuk, pl. a testméreteket, kedvelt szín-árnyalatokat, tapasztalatot hasonló 

termékekkel, életkort). 

                                                           
2Antalovits Miklós – Peczöli Irén: A termék Ergonómiai minősége, oktatási segédelet, BME Ergonómiai és Pszichológia Tanszék, 1996. 
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35. ábra. Tervezői megközelítések 

A „Procrustes ágya” megközelítéssel (35. a. ábra) – a felhasználók egy részének önkényes kizárása a 

használatból egy adott felhasználó igényének kielégítésére van lehetőség. Ez legrosszabb esetben egy kiadódó 

érték, azaz a technológia, vagy más külső tényező határozza meg a terméktulajdonságot, a felhasználói 

jellemzőket teljességgel mellőzi (fekete a termék színe, mert ilyen festékünk volt). 

Gyakran előfordul, hogy a tervezők - a legjobb szándéktól vezérelve - olyan változatot dolgoznak ki, mely 

számukra ideális (35. b. ábra). Ebben az esetben is elkövetik azonban azt a hibát, hogy a valós felhasználókat 

nem kérdezik, nem nézik meg, így ismét kevesek számára használható termék képződik (a szoftverfejlesztők 

ritkán végeznek könyvelést saját készítésű ügyviteli programjaikkal). 
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A felhasználói jellemzők tudatos szem előtt tartásának legkézenfekvőbb módja az átlagra tervezés (35. c. ábra). 

Ekkor olyan termékjellemzőt alakítunk ki, amely a felhasználók jelentős részének - az „átlagfelhasználónak” - 

felel meg (pl. töltőtoll, vendéglátó-ipari szék). 

Az alacsonyabb és a magasabb (35. d-e. ábra) elnevezés a testmagasságok figyelembevételéből származik. 

Lényege, hogy valamely terméktulajdonság egy értéktől kezdve minden felhasználónak megfelelő. Az 

elnevezésből adódó példa az ajtó (melyen a belmagasságánál alacsonyabbak meghajlás nélkül jutnak át), de 

gondolhatunk egy adott megvilágítási értékre, egy berendezés teljesítményére is. 

A szabályozható termék (35. f. ábra) olyan diszkrét, vagy folytonos állítási lehetőséggel rendelkezik, mely 

alkalmassá teszi egy szélesebb felhasználói kör számára is (ilyen termék pl. az állítható szék). Az ábrán 

bejelöltük az állítási tartományt, és ezen belül néhány konkrét beállítási értéket is. 

Variációkr ól (35. g. ábra) akkor beszélünk, ha az eltérő felhasználói igényeket több termékváltozat gyártásával 

biztosítjuk (pl. cipő, konfekció ruha). Az ábrán a felhasználói jellemzőket, több tartományra osztottuk, ezeket 

szolgáljuk ki egy-egy termékváltozattal. 

A szabályozható és a variációk megközelítés egyaránt a felhasználók széles körét fedik le, azonban az előbbinél 

minden egyes darab megfelel szinte minden használónak, az utóbbinál a használatba vétel (vásárlás) előtt kell 

választani. 

A speciális felhasználói igények (35. h. ábra) megközelítés azt fejezi ki, hogy minden felhasználói jellemzőhöz 

találunk különleges felhasználókat. Vannak 210 cm magas emberek, mozgássérültek, extrém ízlésvilágúak, 

idősek, kirívóan költekezők. Ezeknek az igényeknek külön kihívás megfelelni, s a felhasználó jellemzőinek 

alaposabb megismerését igényli. A felhasználó személyének ismeretében ugyanis lehetőség van a teljes 

megfelelés biztosítására, ám ebben az esetben is a termék más felhasználók számára valószínűleg nehezen 

használható lesz. (A testre szabásra példa a varrónőnél készülő kiskosztüm, a versenyautók ülése vagy a 

kivehető fogszabályozó készülék.) 

5. Kitekintés 

Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 
 
Kéziszerszámok (18–31 pontok) 
Munkahelytervezés (51–63 pontok) 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 
 
Keressen jellegzetes termékeket minden tervezői megközelítéshez! 
Mi a kedvenc terméke? Határozza meg a termék felhasználói körét vagy köreit! 
Hogyan kellene ezt a terméket átalakítani ahhoz, hogy többen használhassák? Van ennek az „egyetemes 

tervezés” jegyében készült változata? 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 

• DesignCouncil 

• MFT 

• useit.com: Jakob Nielsen 

• iarchitect.com 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.designcouncil.org.uk/
http://www.hpo.hu/testuletek/mft/
http://www.useit.com/
http://www.iarchitect.com/
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9. fejezet - Ergonómiai módszerek 
helye a termékfejlesztésben 

A tárgyi világ formálásában az ergonómiai módszerek hagyományosan az emberi tulajdonságok megismerésére, 

rendszerezésére, eljárások és ajánlások kidolgozására épülnek. Idővel egyre alaposabban, egyre több 

szempontból sikerül megismerni a felhasználót, de észre kell venni, hogy törvényszerűen mindig elérkezünk 

tudásunk határára, és olyan ismeretet igénylünk a tervezéshez, amely feldolgozott, rendszerezett formában még 

nem elérhető.1 

Az emberi testen az alapmérések már hamar megtörténtek, hiszen a statikus antropometriai adatok jól 

definiáltak, könnyen, kis műszerezettséggel, megbízhatóan végrehajtható egy testmagasság, vagy fejkerület 

mérése. Annak ellenére, hogy a biomechanikai mérések még mindig nem teljeskörűek, vagy, hogy bizonyos 

populációk adatai nem feldolgozottak (pl. idősek) és tudva azt, hogy az antropometriai jellemzők időről-időre 

változnak, elmondhatjuk, hogy a méretekkel kapcsolatos ismeretek többnyire rendelkezésre állnak és könnyen 

használhatók is, pl. számítógépes modellező rendszerekkel. 

Az ember fiziológiai megismerése az antropometriai méréseknél nehezebb feladat, de ezen a területen is jelentős 

eredmények vannak. Ismert, pl. az érzékelés vagy a hőszabályozás működése; egyszerűen mérhető a reakcióidő; 

integrált mérőberendezések vannak a fiziológiai jellemzők mérésére és azonnali feldolgozására. 

A termékek gondolkodással összefüggő jellemzőinek kialakításához szükséges pszichológiai jellemzők a 

legkevésbé mérhetőek. A pszichológiában megismert általános összefüggésekre építve a kognitív-ergonómia 

próbálkozik a gondolkodással összefüggő sajátságok figyelembe vételével a termékfejlesztésben. Azonban az 

egyénekre jellemző sajátságok, egy-egy csoport jellegzetességei – pl. a gömbölyded formák megítélése – nem 

elérhetők olyan táblázatos formában, mint a csoport antropometriai jellemzői. 

Míg az ergonómiai szemléletű termékfejlesztés során a szükséges antropometriai adatok nagy valószínűséggel 

rendelkezésre állnak (és csak extrém esetben kell saját méréseket végrehajtani), addig a kognitív illesztésnél 

nagy eséllyel kell a tárgyra vonatkozó önálló vizsgálatot elvégezni. 

Az ergonómiai ismereteket kezdetben egy válogatott, nagyon magasan képzett, nagyon fejleszthető felhasználói 

kör teljesítményének növelésére alkalmazták. A harcászati feladatok eredményes végrehatása az eszköz – 

felhasználó tökéletes illesztését követelte meg, aminek keretében kiválasztották a legalkalmasabb személyeket, 

kiképezték a feladat végrehajtására és jellemzőikhez optimalizálták az eszközöket. A katonai berendezések 

használata is sajátos, hiszen maximálisan ellenőrizhető az előírásszerű termékhasználat, így a humán tényező 

kompenzálni képes a termék hiányosságait, és kötelezhető is erre. 

Következő állomásként az ergonómiai ismereteket termelő eszközök kialakításakor használták módszeresen. 

Ebben a környezetben is van lehetőség a felhasználók kiválasztására (felvételi tesztek), a képzésre (betanítás), a 

munka felügyeletére, de itt érezhetően korlátozottabb a termékhasználat ellenőrzése, mint a katonaság esetében. 

A lakossági termékek fejlesztésében az ergonómiai ismereteket már úgy kell alkalmazni, hogy teljesen 

elveszítjük a termékhasználat feletti ellenőrzés lehetőségét. Bárki – képzettségre és gyakorlatra való tekintet 

nélkül – megveheti a terméket, és – ami rosszabb – bármit tehet vele. A tapasztalatok szerint a termékfejlesztők 

igen rossz eséllyel találják ki a termékhasználatnak azt a széles spektrumát, amit a felhasználók életkor, 

nemzetiség, tudás és érdeklődés tekintetében is sokszínű kreatív serege képes produkálni. A megoldást a 

felhasználók bevonása, a tőlük származó (vissza)jelzések szisztematikus hasznosítása jelenti. 

A termékfejlesztésben természetesen már az ergonómia kialakulása előtt is figyelembe vették a felhasználói 

jellemzőket. Amikor a fogyasztó a piacon magától a termelőtől vette meg a terméket, akkor nagyon gyors 

visszajelzést adott az áruról (megvásárlás vagy sem, illetve eszmecsere). Ebben a környezetben a termelő 

lépésről–lépésre változtatja meg a terméket, „próba-szerencse” alapon kísérli meg a változtatásokat, majd a 

sikeres változatok élnek tovább, mintegy fokozatos fejlődéssel. Ez a fejlesztési mód alkalmas a termék 

tökéletesre csiszolására, de lassú, és így egy gyorsan változó környezetben nem működőképes. 

A termelés volumenének növekedése (nagyipari termelés) eltávolította a termelőt a felhasználótól, a közvetítő 

láncszemek szaporodásával a visszacsatolás áttételesebbé és lassabbá vált. Ilyen környezetben a fejlesztőnek 

                                                           
1 Green, William S.: Usability: Concepts, Methods and Practice, Előadás segédlet BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, 1998. március 
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már elébe kell mennie a felhasználói igényeknek, mert a konstrukcióról csak nagy sokára és nagy veszteséggel a 

piacon derül ki életképtelensége. Ilyen környezetben – a problémák megoldásában jártas – műszaki szakember 

saját elgondolására alapozva tervezi meg a felhasználói felületet, és mivel ez saját igényeit tükrözi, a termék 

nem az adott felhasználói réteg sajátosságaihoz igazodik. Ez az intuitív problémamegoldás jelenik meg a 

„tervező önmaga” fejlesztői megközelítésben. 

Az ergonómia szisztematikus alkalmazásával a terméktervezés során a valós, nagy potenciális felhasználói kör 

jellemzőinek, igényeinek megfelelő termék alakul ki, és lerövidül a visszacsatolás a felhasználóktól a fejlesztők 

felé, felgyorsul az innováció. 

1. Lineáris termékfejlesztési modell 

A gyártó (a terméket létrehozó szervezet) beállítódásának függvényében változik az, hogy a kutatók a 

termékfejlesztési- vagy innovációs folyamatban  mit tekintenek kezdeti és végső határnak. Már piacon lévő 

termékek termékfejlesztési folyamatait – pl. a résztvevők, feladatok vagy a részeredmények alapján – elemezve 

közös vonásként a fejlesztés célratörése, konvergenciája azonosítható. A fejlesztés megkezdése és a piaci 

megjelenés között olyan alkotó folyamat zajlik le, melyben a termékötletből kiindulva elemzés, tervezés és más 

lépések láncolataként egyre konkrétabb, megfoghatóbb, teljesebb termék jön létre. 

A 36. ábrán a fejlesztésnek ezt a jellegzetességét mutatjuk be, a felső részen feltüntetve a jellegzetes 

részeredményeket, az alsó részen egy tipikus fejlesztési szakaszfelosztást. 

1.1. A terméktervezés szakaszai 

A terméktervezés, az ábrán is látható felosztás szerint2, előzetes tervezéssel kezdődik. Ez lényegében az analízis 

ideje, mely magában foglalja a piackutatást (lehetőségek feltárása, hasonló termékek elemzése, piaci 

követelmények és felhasználói célcsoport meghatározása), a termékre vonatkozó elvárások összegyűjtését 

(megjelenés, funkcionalitás, gyártási technológia, fejlesztő csapat) valamint a tervezés irányvonalának és a 

koncepciónak a kidolgozását. A modell szerint, már az előzetes tervezés végére kialakul, kinek készül a termék, 

mire és hogyan lesz használható. 

 

36. ábra. A terméktervezés fázisai 

A tervezési, vagy design szakaszban történik a koncepció formába öntése - ez túlnyomórészt hagyományos 

mérnöki munka. Ekkor határozzák meg a funkciókat, a felhasználói felületet, és ekkor készítik el a műszaki 

leírást. Az előzetes részletes tervezés mellett folytatnak mérnöki elemzéseket, elvégzik a termékben rejlő 

kockázatok elemzését, megtervezik a csomagolást. A műszaki megoldások ellenőrzésére mintadarabokat, és 

mérnöki modelleket készítenek, illetve összehasonlító teszteket folytatnak. 

A tesztelési és felülvizsgálati szakaszban a kialakult termék részrendszereinek elemzése mellett, elkészül a 

használati utasítás első változata. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a termékkísérő dokumentum 

megírásakor tapasztalt nehézségek a termék bonyolult kezelhetőségére vezethetők vissza. Egyszerű működést 

egyszerű dokumentálni, ha azonban az egyes kezelési feladatok összetettek, több lépésből állnak, nehezen 

                                                           
2Cushman, W.H, Rosenberg, D.J: Human Factors in Product design, Elsevier, 1991. pp 6-10. felosztása alapján. 
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ábrázolható a kezelés helye, akkor a termék rendeltetésszerű használatát nehéz kiismerni és megtanulni. A 

termékkísérő dokumentációval szerzett tapasztalatok után kerülhet sor a termék és a leírás átdolgozására. 

A terméktervezés lezárásakor következhet a sorozatgyártás, előkészítésként szükséges a berendezések és 

eszközök beszerzése vagy előállítása. A termék gyártásával együtt a termékkísérő dokumentáció sokszorosítása 

is megtörténik. 

A legyártott termék forgalmazókhoz történő eljuttatása után végre megtörténik az értékesítés. Ezt követően a 

folyamat visszakanyarodik a termékfejlesztés területére, hiszen a fejlesztők megismerhetik a valós felhasználói 

kört, és a piacon vizsgálhatják a termék viselkedését. 

A termékfejlesztésnek ez a folyamata vízesésszerűen lép mindig a következő szakaszba, feltételezve, hogy egy 

lépés gondos elkészítése után bátran kezdhetünk a következőbe, és végül ezzel jó minőséget produkálunk. 

Gyakori, hogy külön szervezeti egységhez tartoznak a marketing és fejlesztő szakemberek, ám a 

termékfejlesztés sikeresen csak ezek szoros együttműködésével valósulhat meg. Az együttműködés alapja a 

hatékony kommunikáció, egymás szempontrendszerének ismerete és a korrekt feladatfelosztás. „A marketing 

szakembereknek tájékoztatniuk kell a fejlesztőket, hogy a fogyasztók milyen termékjellemzőket szeretnének, 

milyen alapon döntik el, hogy ezeket tényleg megkapták-e” mondja Kotler”3, de nem derül ki, mi a fejlesztők 

szerepe, hogyan történjék a kapcsolattartás, milyen az ajánlott feladatmegosztás. Ez a felfogás azt sugallja, hogy 

az ipari termékfejlesztés akkor tud a felhasználói igényeknek valóban megfelelő terméket létrehozni, ha a feltárt 

igények konkrét - specifikálható, mérhető, ellenőrizhető, értékelhető stb. - termékjellemzőkké alakíthatók, és 

ezek a jellemzők összegezve a tervezőknek fejlesztésre átadhatók, majd a fejlesztés (műszaki-, formatervezési 

lépések) során lényegesnek ítélt további információk megszerzésére is lehetőség nyílik. 

1.2. A tervező szerepe 

A tervező szerepe4, a fent leírt folyamatban, a műszaki feladatok megoldása, amely a mérnöki tevékenységben 

megszokott módon információgyűjtéssel és elemzéssel indul, majd következik az alkotás és a szimuláció, majd 

a termék értékelésével zárul. 

A tervezők azt gondolhatják, rendelkeznek a szükséges információval. Ekkor azt mondhatjuk, hogy személyes 

tudásukat és tapasztalatukat kamatoztatják. A kézikönyvek sok információt nyújthatnak adattáblákkal, eljárások 

és megoldások bemutatásával. A tervezés során lebonyolított konzultációk más szakértők tudásának 

kamatoztatását szolgálják a speciális problémák megoldásában. Más információforrás hiányában marad a 

kísérlet vagy a megfigyelés, azaz az önálló adatgyűjtés. A rendelkezésre álló információforrások elolvasása, 

vagy egy felhasználói vizsgálat azonban nem maga a tervezés: a tervezéshez azonosítani kell a szükséges 

adatokat, majd értelmezni kell az összegyűjtött információhalmazt. A tervezők az adatok értelmezése során 

kiterjesztik (pl. magyar antropometriai adatot használnak holland piacra tervezésnél) vagy megsértik (hibásan 

választják ki az értéket) őket, amikor a termék fizikai megjelenését határozzák meg. Ebben az esetben az 

információk a tervezői tapasztalaton átszűrődve, valószínűleg torzult formában jelennek meg a termékben. 

A tervező tapasztalata tehát befolyásolja a fejlesztés sikerességét, és ez akkor lehet veszélyes, ha ez a tervező 

nem nyitott a munkájára vonatkozó észrevételekre, és csalhatatlannak hiszi magát. A tervezői tapasztalat 

személyes tudás és élmények alapján az emberi viselkedésről kialakult képet is tartalmazza. Szerencsés esetben 

ez a tapasztalat pontos, jól illik a tervezési feladathoz, és így nagyon értékes, de szerencsétlen esetben lehet 

teljesen félrevezető, vagy egyszerűen rossz is. Ami biztos az az, hogy mindig számolnunk kell a tervezői 

tapasztalat szerepével, és amikor működésbe lép nem tudhatjuk, segít vagy hátráltat. 

A tervezőket jellemző öt alapvető tévedés Pheasant5 szerint (megállapítása azért nagyon tanúságos, mert ő az 

egyszerűen megismerhető és használható antropometriai adatok kapcsán összegezte megfigyeléseit, nem a 

nehézkesebb kognitív jellemzőket kutatva): 

• No. 1.   Ez a design számomra kielégítő - így tehát kielégítő lesz mindenki más számára is. 

• No. 2.   Ez a design kielégítő az átlagos személyek számára - így tehát kielégítő lesz mindenki más számára is. 

                                                           
3 Kotler, Philp: Marketing menedzsment, 2. kiadás, Műszaki könyvkiadó, Budapest, p. 370. 
4Green, William S.: Usability: Concepts, Methods and Practice, Előadás segédlet BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, 1998. március. 
5S. Pheasant: Bodyspace - Anthropometry, Ergonomics and Design, Taylor & Francis, London, 1994, p 8. 
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• No. 3.   Az emberi tulajdonságok annyira eltérőek, hogy azt lehetetlen egy designnal kielégíteni - de mivel az 

emberek csodálatos alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, ez nem is számít. 

• No. 4.   Az ergonómia drága dolog, és mivel a termék vásárlása megjelenés és stílus alapján történik, az 

ergonómiai megfontolások kényelmesen mellőzhetők. 

• No. 5.   Az ergonómia kitűnő ötlet. Én mindig az ergonómiai szempontok szem előtt tartásával tervezek - de 

ezt intuitív módon, az általános ismereteimre hagyatkozva teszem, tehát nincs szükségem táblázatokra. 

2. Felhasználó-központú megközelítés – 
visszacsatolásos modell 

A tervezés során az információk felhasználásának módja (azaz a tapasztalat szerepe) kockázati tényező, melyet 

célszerű visszacsatolásokkal csökkenteni. A tervezés sikere annál biztosabb, minél korábban figyelembe tudjuk 

venni a felhasználói elvárásokat, sőt minél korábban visszajelzést tudunk szerezni. A 37. ábrán a fejlesztési 

folyamat előrehaladása látható, de a felhalmozott idő és a befektetés mellett most a döntési szabadságot is 

feltüntettük. A kezdeti időszakban még „mindent szabad”; kevés energiát és időt fordítottunk a fejlesztésre, akár 

elölről is kezdhetjük, ha zsákutcába értünk. Az idő múlásával megszülető döntések nyomán körvonalazódik a 

termék, de ezzel szűkülnek a további fejlesztés keretei. Munkánk nyomán egyre részletesebb tervek alakulnak 

ki, fokozottan növekszik a teljes befektetésünk, de lépésről-lépésre drágábbá válik a fejlesztés folytatása is. 

Kezdetben, ha vissza kell térnünk egy korábbi markánsan eltérő elképzeléshez, csak néhány elvesztegetett 

munkaóra a veszteség; a gyártószerszám elkészítése után azonban egyetlen apró formarészlet megváltoztatása is 

hatalmas összeg. A fejlesztés végső stádiumában lényegében csak egy-egy részlet javítására van mód, ugyanis 

pl. a nullszéria legyártása után felszínre kerülő tervezési hibák kiküszöbölése is jelentős (indoklást igénylő) 

költségekkel jár. 

A termék kezelhetőségének könnyűsége, vagy nehézsége a használat során derül ki, ezért a tervezőknek a 

termékhasználat módját is ismerniük kell. A termékhasználat viszont függ pl. a külső körülményektől, vagy a 

felhasználó viselkedésétől, azonban ez utóbbi nem jósolható meg adattárakból, vagy másik termékekkel végzett 

kísérletekből. 

 

37. ábra. A tervezői szabadságfok csökkenése 

A megoldást, a felhasználóktól szerzett visszajelzés jelenti, amelyben a lineáris modellt félretéve egy termék 

fejlesztése során is több egymást követő változatban gondolkodunk, és az egyes változatokkal felhasználói 

vizsgálatokat végezve tökéletesítjük a felhasználóról kialakult képünket és magát a terméket. Ez a fejlesztési 

mód prototípusok készítésének és értékelésének láncolata, amely során változik a – felhasználói tulajdonságokat 

is leképező – tervezési követelményrendszer is. 

2.1. Intelligens termékek felhasználó-központú fejlesztésének 
folyamata 
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Az alábbi ábrán olyan termékfejlesztési modell látható, amely intenzív felhasználói bevonásra épít. Az ábrán 

felismerhetők a korábban megismert lépések, de ez a modell markánsan megjelenti a visszacsatolásokat, 

felhasználói vizsgálatokat is. 

A 38. ábrán egyszerre láthatóak a fejlesztési folyamat lépései, és a dokumentálással nyert részeredmények is; a 

fejlesztés főbb munkaanyagai árnyékolással vannak megjelenítve, a specifikációtól (kritériumlista) a 

megvalósított és piacon megjelenő termékig. 

Ideális esetben a fejlesztés során a tervező- és marketingszakemberek végig szorosan együttműködnek, ám 

egészséges feladatfelosztásnak tűnik az is, ha a termék piaci viselkedéséből származó információt (előzetes) 

kritériumlistaként a marketing szolgáltatja, a fejlesztés közben végrehajtott adatgyűjtést pedig a fejlesztés 

koordinálja, majd a tervezés végén kerül vissza az irányítás a marketingre. A részeredmények értékelésének 

függvényében haladhat tovább a fejlesztés, vagy vissza kell térni egy korábbi szakaszhoz, akár a kritériumlista 

módosításához, ahogyan a baloldali nyilak mutatják. 

 

38. ábra. Intelligens termékek felhasználó-központú fejlesztésének folyamata 

A fejlesztési munkának, és az értékelő lépéseknek ez a szigorú szétválasztása lehetővé teszi, hogy sokkal 

kritikusabban vizsgáljuk magát a tervezést is. Ezzel formalizálttá válik a visszalépés, nem tekintjük hibázásnak, 

ha pl. a koncepcióból létrejövő modellek nem állják ki az értékelés próbáját, hanem az az ideális fejlesztési 

iránytól való eltérésnek minősül. Azzal, hogy munkaanyagok értékelése ilyen hangsúlyt kap, bővülhet az 

alkalmazott módszerek köre, változhat az értékelő személye. A lineáris modellnél a tervező végezte az 

értékelést, és néhány osztályozó vagy összehasonlító (pl. dátum) módszert használt. Ennél a visszacsatolásos 

modellnél is végezhetik az értékelést a tervezők, de itt már zsűrit is alkothatnak a társterületekkel (pl. termelés, 

értékesítés, logisztika), a belső vagy külső megbízóval. 

A felhasználó-központú fejlesztési modellben az értékelést a felhasználók is végezhetik. A termék 

kidolgozottságának, a munkaanyagok jellegének, a döntés súlyának (esetleg a fejlesztés titkosságának) 

megfelelő módszerek alkalmazásával a teljes fejlesztési folyamat során lehetőség van felhasználói visszajelzés 

szerzésére. Az ábra jobb oldalán látható módszerek munkaanyagokra épülő felhasználói értékelésekre mutatnak 

példákat. 
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2.2. A felhasználók bevonásának intenzitása 

A bemutatott visszacsatolásos modellben a tervezői munka során elérhető felhasználói bevonásra tettük a 

hangsúlyt, az ábrán nem is szerepel az előzetes piackutatás vagy a piacra dobás utáni viselkedés elemzése. A 

fejlesztések elemzése azt mutatja, hogy ebben a tervezői szakaszban jóval kisebb mértékű a felhasználók 

bevonása, mint a piacközeli szakaszokban. Mint ahogy az alábbi, 39. ábrán is megjelenítettük, a fejlesztés 

előkészítésekor, a koncepció kialakításakor jelentősebb a felhasználói bevonás intenzitása, mint a klasszikus 

mérnöki, tervezési szakaszban. A piacra kerülés előtt, és a piacon kint lévő termékeknél ismét fokozottabb 

felhasználói bevonást tapasztalhatunk. A hullámzás magyarázata egyrészt annak tulajdonítható, hogy a tervezés 

során körülményesebb a vizsgálatokat elvégezni, másrészt a tervezők kevésbé érzik tervezői munkának a 

felhasználókkal foglakozni, és inkább a kapott specifikációkra támaszkodnak, minthogy önálló vizsgálatokba 

kezdjenek. 

 

39. ábra. A felhasználók bevonásának helye a termékfejlesztésben 

2.3. A felhasználók bevonásának szintjei 

A gyártók a felhasználói jellemzők figyelembe vételének intenzitása és módja alapján is csoportokba sorolhatók. 

Az alábbi példákban egyre inkább a tervezés középpontjába kerül a felhasználó:8 

• Nincs felhasználói bevonás: a fejlesztő teljesen korábbi tapasztalataira támaszkodva, a felhasználói igények 

figyelembe vétele nélkül tervez. A fejlesztés sikere kétséges. 

• Intuitív: a fejlesztő elképzeli / próbálja kitalálni a felhasználói igényeket, esetleg szűkebb környezetét 

kikérdezi, majd erre a képre formálja a terméket. Bár a siker továbbra is esetleges, ebben a megközelítésben 

már megtörténik annak a felismerése, hogy a termék felhasználók részére készül. 

• Közvetett: a fejlesztő felhasználókra vonatkozó adatokat, adattáblákat, útmutatókat, ellenőrző listákat használ 

fel. Ebben a megközelítésben a fejlesztő a mások által kialakított felhasználói képre támaszkodik, de nem 

törekszik annak ellenőrzésére. 

• Megkérdezés: a fejlesztés során van visszajelzés a felhasználóktól, ez zsűrizésben történő részvétel, 

véleménynyilvánítás formájában jut a tervezőkhöz. A felhasználói adatok megbízhatóságát a megkérdezéses 

módszereknél előforduló hibák torzítják. 

• Teszt: a tényleges termékhasználati helyzetben történik az adatgyűjtés, a fejlesztő a termékhez, a 

kidolgozottsághoz illő vizsgálati módszerekkel primer adatokból von le következtetést. 

Fejlesztési szakaszokban gondolkodva három jellegzetes céllal alkalmaznak teszteket9 

• Termékötletek tesztelése („comparison test”): A fejlesztés első szakaszában a potenciális felhasználók 

körében végzett tesztek célja a termékötletekkel kapcsolatos reakciók felmérésére, a felhasználói preferenciák 

megismerése, az ígéretesebb termékötletek kiválasztása, az esetleges ergonómiai problémák azonosítása. 

                                                           
8Szabó Gy: User Involvement in Product Design in Hungary, in: Lackner B. Rohracher H. (eds): International Summer Academy on 

Technology Studies, Conference Proceedings, IIF / IFZ, Graz. p. 65-76 
9Cushman, W.H, Rosenberg, D.J: Human Factors in Product design, Elsevier, 1991. pp. 44-46. 
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• Termékmodell (prototípus) iteratív tesztelése: A leendő felhasználókat reprezentáló csoport teljesítményének 

(objektív adatok), véleményének, attitűdjének (szubjektív adatok) felmérése és értékelése a termék (működő) 

modelljével, illetve prototípusával (vagy többel) végzett szimulált kísérlet keretében. Célja az ergonómiai 

követelmények minél teljesebb kielégítése. 

• Új termék ellenőrző, hitelesítő tesztelése („verification test”): Az ergonómiai követelményekkel kapcsolatos 

célok teljes körű megvalósulásának ellenőrzése valós termékhasználat keretében. A hitelesítő tesztek között 

megkülönböztetik a házon belül és kívül végrehajtott változatot. „Alfa tesztnek” nevezik a laboratóriumi 

körülmények között, még a fejlesztési helyen, a véglegesnek szánt (sorozatgyártás előtti) prototípussal végzett 

felhasználói kísérletet, („in-house verification”). A „Béta teszt” lebonyolítása már a felhasználási helyen, a 

termék mintapéldányaival (kísérleti sorozat) történik a kereskedelmi forgalomba hozatal előtt, célja a 

tényleges felhasználási helyzet(ek)ben végzett teljes körű tesztelés („evaluation at customer sites”). 

A tesztelés során számos tényezőt kell figyelembe venni (40. ábra). A környezeti, a felhasználói és a 

terméktulajdonságok, valamint az interakciót meghatározó tesztfeladatok olyan független változók, melyeket a 

kísérlet tervezésekor befolyásolhatunk. Ez a befolyásolás praktikusan vagy állandó érték biztosítását jelenti a 

változó kiküszöbölésére (állandó feladatsor, azonos környezet), vagy az értékek gondos megválasztásával 

különböző helyzetek szándékos előidézését jelenti (több termékváltozat, különböző felhasználói csoportok). 

 

40. ábra. A tesztelések független változói 

A függőváltozók értéke a kísérlet során adódik ki, ezeket az elrendezéssel közvetlenül nem tudjuk befolyásolni. 

A kísérletezések során a kutatók igen kreatívan számtalan függőváltozót dolgoztak ki az értékelésekre. Ilyen 

függőváltozók lehetnek 

• a felhasználó teljesítményét jellemző direkt mutatók (a feladat teljesítésének ideje, tanulási idő, 

döntéshozáshoz szükséges átlagos idő, reakcióidő, hibaarány, specifikus hibák előfordulási gyakorisága, a 

segítségkérés gyakorisága, sérülések, balesetek száma stb.) 

• és a felhasználó teljesítményével összefüggő indirekt (fiziológiai, pszichológiai) mutatók (pulzus, 

szemmozgás, pupillatágulás, EMG, szubjektív fáradtságérzés stb.). 

A felhasználó-termék interakció elemzésében az objektív adatok előnyökkel és hátrányokkal is rendelkeznek, a 

szubjektív adatokkal összehasonlítva. Az objektív adatokhoz a kísérleti elrendezés alapos kidolgozása 

(feladatsor összeállítása, kritikus feladatok kiválasztása), a mérések végrehajtása és a kapott adatok elemzése 

vezet. Itt biztosnak kell lennünk abban (igazolnunk kell), hogy az adatok ténylegesen a vizsgált jellemzőt mérik, 

a mérést nem befolyásolta olyan körülmény, amelyet figyelmen kívül hagytunk. A kísérletnek ugyanazt az 

eredményt kell produkálnia, ha más-más eszközökkel, másik helyen végzik el, illetve ha megismételjük egy idő 

múlva. Az objektív adatoknál számolnunk kell az elrendezésben rejlő rendszeres és véletlen hibák hatásával. 

A szubjektív adatok felhasználása a kontrollálatlan pszichológiai folyamatok miatt igényel figyelmet. 

Biztosítani kell, hogy a válaszadó illeszkedjen a célzott felhasználói körhöz, és hajlandó legyen együttműködni. 

Számolni kell azzal, hogy véleményét, viselkedését, preferenciáit a közvetlen múltbéli tapasztalatok 

befolyásolják (pl. ebéd után kevésbé fontos az étel jelentősége). Gyakori, hogy egy, vagy több dolog több 
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szempontú értékelésére is szükség van. A valóságban az értékelő személy részére a dolog valamely tulajdonsága 

nagyobb jelentőségű, és az erre vonatkozó ítélet irányába tolódik a többi szempontra adott értékelése is. A 

jelenséget a pszichológiában „halo” effektusnak nevezik. 

A tesztelés megtervezése a kutatómunkában ismert kísérlettervezéshez hasonló. Lépései: 

• Cél meghatározása 

• Várt eredmény (megismerni kívánt információk körének) meghatározása, (mérhető, megválaszolható) 

kérdésfelvetés 

• Eszköz kidolgozása - feladatok, eszközök, személyzet 

• Adatgyűjtés, feldolgozás, értékelés 

• Eredmények bemutatása, hasznosulása. 

A célcsoportból a vizsgálati személyek kiválasztása kritikus feladat. A létszámot befolyásolja a teszt célja, a 

választott eljárások, a szükséges statisztikai megbízhatóság. Általában a résztvevők közé férfiakat és nőket 

egyenlő arányban választanak, de a termék jellegének megfelelően (pl. borotva esetén) ettől el kell térni. A 

mintába a célcsoport életkor összetételének megfelelően választunk résztvevőket, és szempont lehet korábbi 

tapasztalat megléte (pl. használt már villanyborotvát?), vagy bizonyos dolog birtoklása (pl. van Önnek 

villanyborotvája?). 

A tesztek lebonyolítása után, az eredményeket jegyzőkönyvben szokás rögzíteni. A dokumentáció főbb tartalmi 

pontjai:10 
 
teszt célja 
vizsgálati személyek leírása 
felhasználói / használati teszt terve 
szükséges mérések 
használatos kérdőívek 
interjúkérdések 
végrehajtandó feladatok 
eredmények bemutatása. 

3. Kitekintés 

Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 
 
Munkahelytervezés (51–63 pontok) 
Üzemi helyiségek (73–84 pontok) 
Munkaszervezés (106–132 pontok) 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 
 
Válasszon egy tevékenységet, amihez a mindennapi életben használható forradalmian új eszközt tervezne. 

Készítse el önállóan az eszköz követelményeit, majd ezt követően ismerősei véleménye alapján készítse el a 

javított változatot. Mennyiben és miért volt szükség módosításokra? 
Válasszon termékeket, és mindegyiknél gondolja meg, a terméktervezés során mikor és hogyan kerülhet sor a 

felhasználók bevonására. 
Az Inerneten tájékozódjon, hogy a különböző kultúrákban hogyan valósul meg a tervek kimunkálása. 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 
 
http://www.designingforhumans.com/idsa/methods/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/User-centered_design 
http://www.usernomics.com/ergonomic-marketing.html 

                                                           
10Vianen, E. Van et al: A combined effort in the standardization of user interface testing in. Jordan, P.W: Usability Evaluation in Industry, 
Taylor & Francis, 1996. p. 8. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.designingforhumans.com/idsa/methods/
http://en.wikipedia.org/wiki/User-centered_design
http://www.usernomics.com/ergonomic-marketing.html


   

 84  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10. fejezet - A termék ergonómiai 
minősége 

A minőség napjaink egyik olyan kulcsszava, melyet mindenki pozitív értékként fogad el, törekszik a magasabb 

minőség megszerzésére / elérésére, és ezért sokszor áldozatot is hajlandó hozni. Hétköznapi értelemben a jó 

minőség a gyorsabb, modernebb, kisebb, megbízhatóbb, tartósabb kialakítást jelenti, ám a minőséggel 

foglalkozó szakemberek több, eltérő minőségfogalmat is kidolgoztak. 

Minőség: a specifikációnak való megfelelés1 

Crosby minőségdefiníciója alapján vállalati szinten meg kell határozni a specifikációkat, majd ezeket kell 

teljesíteni. Ez a megközelítés azt biztosítja, hogy (a specifikált szóráson belül) ugyanaz a minőségű termék 

kapható a kereskedelemben, de nincs arra biztosíték, hogy olyan ez a termék, amilyet a fogyasztó vár. A 

célszerűtlen specifikáció alapján készülő termék nem lesz jó a hétköznapi használat során, pl. a pontosan 

legyártott, ám specifikáció alapján vízáteresztő anyagból készülő lábbeli biztosan be fog ázni esőben. 

Minőség: alkalmasság a használatra2 

Juran meghatározásában a felhasználó kerül a középpontba, definíciója a specifikáció tartalmára vonatkozik. A 

minőség ezek szerint a fogyasztó megfogalmazott és kimondatlan igényének történő megfelelés, mely 

vonatkozik a használati szokásokra, igényekre, elvárásokra, és magában foglalja a használati körülményeket, 

fogyasztói értékrendet. 

1. Ergonómiai kritériumok 

Termékek jellemzésekor, a tényezők öt fő csoportba sorolhatók, ezek közül a 41. ábrán árnyékolással jelölt 

biztonság - hatékonyság - kényelem/komfort tényezőket tartjuk ergonómiai minőségi szempontoknak. 

Néhány tipikus minőségi kritériumot a teljesség igénye nélkül táblázatban foglaltunk össze. 

 

41. ábra. Termék-minőségi kritériumok 

10.1. táblázat - 
 

Biztonság Hatékonyság 

• nem okoz égési sérülést 

• nem okoz áramütést 

• nem vágja, karcolja meg a bőrt 

• nem mérgező az anyaga 

• nem lehet lenyelni apró részeit, vagy azoktól 

megfulladni 

• a kitűzött célra használható 

• nagy a végteljesítménye 

• fokozatokban állítható 

• több kiegészítője is van, így sok funkciós 

• mérete a felhasználó méretének felel meg 

                                                           
1Crosby, Phillip B. Quality is Free. McGraw Hill, 1979. 
2Juran, J.M. Upper management and Quality, Juran Institute, 1982. 
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• tartós 

Kényelem Esztétikum 

• könnyen kezelhető 

• egyszerű összeszerelni és elrakni 

• jól érthető a leírása 

• önműködő funkciói vannak 

• kellemes, különleges az illata 

• vidám a hangja 

• kellemes a tapintása 

• harmonizál a színe és a formája 

Költségek   

• olcsó a termék 

• keveset fogyaszt 

• két évig ingyen javítják 

• olcsók a pótalkatrészek 

  

Annak ellenére, hogy termékfejlesztési eljárásokat csak az ergonómiai szempontokhoz adunk, röviden kitérünk 

a költség és esztétikum kérdésére is, mivel a felhasználói megkérdezések során ezek óhatatlanul megjelennek, s 

célszerű az így felbukkanó információt is hasznosítani a marketing tevékenység során. 

A különböző szakterületek számára, az öt szempont fontossága eltérő: pl. a formatervezés során az esztétikum 

kerül előtérbe, míg az árköltség tervezésekor a költség ütközik a maradék négy szemponttal. Az esztétikai, 

költségorientált és használati (ergonómiai) szempontok relatív fontosságát a termék jellege is befolyásolja. A 

nagy teljesítményt és megbízhatóságot követelő termékek tervezésekor az ergonómiai szempontok kerülnek 

előtérbe, míg személyes apró (ajándék) tárgyaknál az esztétikum és a költséghatékonyság dominál. A három 

megközelítés viszonyát a 42. ábrán szemléltetjük. 

 

42. ábra. Termékminőség súlypontjai 

2. „Fókusz-csoport” módszer 
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A termékek (ergonómiai) minőségének meghatározásában sok nehézség rejtőzik: 

• az adott terméktípushoz általában nem létezik minőségi szempontrendszer, így 

• minden egyes termékre külön-külön kell meghatározni a kritériumokat, sőt 

• a különböző felhasználói körökben eltérő tényezők jöhetnek számításba, 

• eltérő fontossággal. 

A megoldást a felhasználók bevonása jelenti, segítségükkel - a „fókusz csoport”-módszerrel - válthatjuk konkrét 

kritériumokká a biztonság - hatékonyság - kényelem - (esztétikum) - (költség) hármasát. 

Fókusz csoport: a célzott felhasználói körből reprezentatív mintavételezéssel összeállított kiscsoport (8-15 fő), 

mely termékek, szolgáltatások értékelésében működik közre véleményének kinyilvánításával. 

3. Szempontrendszer meghatározása 

A vizsgálat megkezdése előtt el kell végezni a szokásos információgyűjtést, melyből meghatározható a termék 

(célzott) felhasználói köre és jellemző használati módja, és szakértőként létrehozható, az előzetes minőségi 

szempontrendszer (ne jelenthessen kellemetlen meglepetést a csoportülés). 

Ahhoz, hogy a valós véleményeket ismerhessük meg, jól kell megválasztanunk a válaszadókat: valóban a célzott 

felhasználóink közül kerüljenek ki, és a felhasználói kör eltérő megközelítéseit, véleményeit is képviseljék. A 

résztvevőket kiválaszthatjuk, pl. az eladás vagy a használat helyén, címlistából, eladási kimutatások alapján. A 

reprezentativitás érdekében minimálisan az „életkor”, „nem”, „használati körülmény” egyenletes összetételére 

törekedjünk. 

Elképzelhető több, eltérő jellegű csoport szervezése is - pl. különböző korosztályból - ilyenkor már a variációk 

elve alapján egy vizsgálatsorozattal több termékhez gyűjthetünk információt. A „fókusz csoportot” 8-15 fő 

alkotja, mert ez az ideális létszám az alkotó munkára, ezt tudjuk a kiscsoportok kezelésére kidolgozott 

módszerekkel hatékonyan kezelni. A csoport első feladata a probléma - a termék, termékkoncepció vagy 

termékötlet - megismerése. Célszerű az értékelendő termékhez hasonló kialakítású, funkciójú termékeket is a 

csoport rendelkezésére bocsátani, mert ez segíti az ötletek generálását. 

A csoportülést egy alkotó technikával - pl. brainstorming - folytatva számos minőségi szempontot határozhatunk 

meg, melyek közül a csoportnak kell kiválasztani azokat a kritériumokat, melyeket a továbbiakban használunk. 

A kritériumok megfogalmazásakor törekedjünk arra, hogy: 

• a szempont megfogalmazása legyen tömör, egyértelmű, ne szoruljon további magyarázatra, 

• a szempontok lefedjék a vizsgált dolog összes lényeges jellemzőjét, 

• egyenletes legyen a szempontok kiterjedése, mélysége, 

• a szempontok megválaszolhatóak és a válaszok informatívak legyenek (pl. „elégedett a vezeték hosszával?” 

kérdésre adott nemleges válaszból nem derül ki, hosszabbat vagy rövidebbet kellene gyártani) 

• a szempontok száma 10-20 között legyen, mert, egyrészt, ennyi kérdésre még remélhetünk választ a 

megkérdezések során, másrészt ezzel már viszonylag árnyalt képet kaphatunk. 

A szempontrendszer ellenőrzéseként határozzuk meg a kritériumokról, hogy elsősorban biztonságra, 

hatékonyságra vagy kényelemre vonatkoznak! Az utóbbi két kategóriában gyakran találkozunk átfedésekkel (ez 

nem rontja az értékelés minőségét), ám a költségre vagy esztétikumra vonatkozó szempontokat - ha nem 

hagyjuk ki a vizsgálatból, mert pl. marketing feladat során hasznosulnak - az ergonómiai értékelésnél már ne 

vegyük figyelembe. 

4. Megkérdezés 

A módszer következő lépése a szempontok fontosságának, illetve a termék minőségének értékelése. Ehhez 

célszerű értékelő lapot készíteni, melyen először a szempontok fontosságainak meghatározása szerepel, majd 
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ezután termékenként a szempontokat követő elégedettségi értékelés. (Vigyázzunk: a fontosságokat csak egyszer 

kell meghatározni, a termékeknél pedig mindig egy adott terméktípust kell értékelni.) 

A fontosságokat és elégedettségeket egyaránt ötfokú skálán kell a felhasználóknak meghatározni. 

• A fontossági kérdés: 

Mennyire fontos Ön szerint, hogy egy hajszárítónak minél nagyobb legyen a végteljesítménye? 

 

• Az elégedettségi kérdés: 

Véleménye szerint a DSG-12 típusú hajszárító mennyiben felel meg annak a követelmények, hogy minél 

nagyobb legyen a végteljesítménye? 

 

5. Értékelés 

Az adatok feldolgozásához célszerű táblázatot készíteni, melyben külön oszlopban szerepelnek a felhasználók 

fontossági és elégedettségi válaszai, soronként pedig a szempontok. 
 
Ergonómiai kritériumok száma az adott termékkategóriában: K 
Értékelők száma: S 
Szállítók (termékváltozatok) száma: A 
Ellenőrzésként, az összes nyers adat száma: D=K·S(A+1) 

Az egyes szempontok fontosságát, a felhasználók fontossági skálán adott értékeléseinek átlaga adja. Így 
 
ha az i. ergonómiai szempont fontossága a k. értékelő szerint: Fi,k 
Az i. szempontok fontossága: 
 

 

(10.1) 

Az elégedettség átlagát ismét szempontonként és termékváltozatonként számítjuk, de az „átlagos megfelelés” 

jellegű változót nem képezzük. Elvileg lehetne egy „jelenlegi kínálati színvonal” jellegű változót definiálni, de 

inkább kerüljük ezt el. Az elégedettségi értékeket a fontosságok tükrében (több változatnál összehasonlító 

módon) értelmezzük, és ennek az „átlagos terméknek” a minőségét az értékelt termékváltozatok, szállítók 

kiválasztási módja jelentősen befolyásolja. 
 
Az i. ergonómiai szempont megfelelősége a k. értékelő szerint: Mi,k, (a termékváltozatot külön nem jelöljük, 

hiszen minden számítást mindig megismétlünk) 
Az i. szempontból az elégedettség a termékváltozattal Ei: 
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(10.2) 

A további feldolgozás és értelmezés előtt célszerű az adatokat ismét táblázatba rendezni, a sorokat ismét az 

ergonómiai szempontok alkotják, az első oszlop a fontossági érték, a következő oszlopok a termékváltozatok 

elégedettségi értékei. 

6. Fontosság - elégedettség diagram 

Termékváltozatonként az ergonómiai kritériumokhoz sikerült fontossági és elégedettségi értéket rendelnünk, a 

felhasználói megkérdezés eredményeként. Ezeket az értékeket grafikusan bemutatva szemléletes képet kapunk a 

termékről, az ábrán minden pont egy szempontnak felel meg (a szempontot célszerű megnevezni, vagy 

számozni és a magyarázatot a grafikon körül elhelyezni). A pontok elhelyezkedése, a pontfelhő szóródása, vagy 

a kilógó pontok megadják a termék minősítését, erősségét - gyengeségét, javítandó jellegzetességeit.3 

Értékelemzési megközelítéssel ideális esetben az elégedettség a fontossági értékkel egyezik. Ez az ideális 

tartomány a grafikon átlójának, és a mellette árnyékolással jelzett területnek felel meg. 

A diagrammot a közepes fontossági és elégedettségi értékek berajzolásával négy területre is bonthatjuk. 

 

43. ábra. A „fókusz csoport” módszer eredménye 

Nagy fontosság - nagy elégedettség 

A felhasználók számára jelentős szempontból a termék, az ide kerülő szempontokból jó minősítést kapott. Ezek 

olyan erősségek, amit a felhasználók is elismernek, igényelnek. Ezeket a termékjellemzőket szinten kell tartani, 

a további javításuk versenyelőnyt eredményezhet. 

Kis fontosság - kis elégedettség 

Olyan szempontok kerülnek ebbe a területbe, melyeket a válaszadásba bevont felhasználók nem tartanak 

jelentősnek. Ez abból is adódhat, hogy a terméket azonos szempontrendszer alapján több felhasználói körben is 

értékeltük, és ezek preferenciái eltérnek, vagy a fókusz-csoport tagjai nem értettek egyet, vagy egyszerűen a 

többi szempont még fontosabbnak bizonyult. Az alacsony fontosságú szempontokat, a széleskörű elégedettségi 

felmérés előtt, egy elővizsgálattal célszerű kiszűrni. A fontosság- elégedettség pontok ebben a tartományban a 

termék helyes kialakítását mutatják, hiszen nem tartalmaz felesleges dolgokat. 

Nagy fontosság - kis elégedettség 

                                                           
3Cushman, W.H, Rosenberg, D.J: Human Factors in Product design, Elsevier, 1991. p. 21. 
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Az ide kerülő szempontok hiányosságra utalnak, valami rosszabbul jelenik meg a termékben, mint a 

felhasználók elvárnák. A grafikonon a nagyító, a további vizsgálat és továbbfejlesztés fontosságát reprezentálja. 

Kis fontosság - nagy elégedettség 

Az ebbe a tartományba kerülő szempontok alapján az szükségesnél jobb értékelést elérő terméket ergonómiai 

szempontból nem ítélhetjük el, nem javasoljuk a minőség rontását. Ez a túlteljesítés származhat a fontosság 

túlbecsléséből, vagy lehet egy technológiai - műszaki megoldás másodlagos hozadéka is. Célszerű azonban ezt 

az erősséget kiaknázni, és a fontosságát felértékelni a felhasználók tudatában, a tulajdonság reklámozásával, 

hangsúlyozásával a csomagoláson. 

Az ergonómiai szempontok értékelése után szempontonként stratégiát választhatunk, hogy (a kis fontosság - kis 

elégedettség tartományon kívül) a terméket hogyan juttatjuk a „nagy fontosság - nagy elégedettség” 

tartományba. 

 

6. animáció: Fontosság - elégedettség 

7. Pozícionálás 

Marketing célú megközelítéskor az értékelésben mind az öt termékminőségi szempontot (biztonság, 

hatékonyság, kényelem, esztétikum, költség) figyelembe veszik. Két mutatót képeznek, az egyik a költséghez, a 

másik az összes többi szemponthoz tartozó (használati érték) kritériumokat tartalmazza. Ebben az esetben a 

megfelelőségek meghatározása a szempontok jellegéből adódóan történhet megkérdezéssel és méréssel is (pl. 

fogyasztás), a fontosságok a mutatók képzésekor játszanak meghatározó szerepet. A módszer termékek 

összehasonlítására szolgál, relatív helyzetet vizsgál. 

Az eredményeket költség - használati érték diagrammban (44. ábra) ábrázolhatjuk, melyben - elég sok 

termékváltozat vizsgálatakor - a regressziós egyenes, vagy a „reálisan elképzelhető legjobb termék” értékelése 

képezhet értékelési bázist. 
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A pozicionálásnál célszerű lehet további statisztikai vizsgálatokat végezni, melyek során a hasonló ítéleteket adó 

válaszolókat sorolhatjuk csoportokba, vagy eltérő felhasználói csoportok véleményét vethetjük össze. 

 

44. ábra. Pozicionálási technika alkalmazása 

8. Összehasonlítások 

Több termékváltozat összehasonlító értékelésekor közös fontosság - elégedettség grafikonban is ábrázolhatjuk a 

értékeket. Összességében a jobb termékváltozathoz, magasabban elhelyezkedő pontfelhő tartozik, részleteiben 

pedig az extrém távol eső pontokat érdemes egyedileg vizsgálni. 

Relatív termékminőség értékeléskor az elégedettségi értékeket radar-diagrammon (45. ábra) is ábrázolhatjuk. 

Ilyenkor a jobb minőség nagyobb terület körbeölelésében jelenik meg, és a jó termékváltozat sokszöge magába 

foglalja a fontossági értékeket. Ennek a diagramnak a megszerkesztését - az áttekinthetőség érdekében - néha 

bizonyos mutatók képzése előzheti meg. Olyan ergonómiai kritériumokból célszerű mutatókat összevonni 

kritériummá, melyek egyrészt közösen fejleszthető terméktulajdonságra vonatkoznak, másrészt a kritérium 

megítélése együtt változnak (korrelál). 

 

45. ábra. Radar-diagram termék minőségi értékeléséhez - kávéfőző 

9. Kitekintés 

Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 
 
Kéziszerszámok (18–31 pontok) 
A termelőgépek biztonsága (32–50 pontok) 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 
 
A kedvenc termékénél barátaival határozza meg az ergonómiai minőségi kritériumokat. 
Legalább húsz válaszoló bevonásával határozza meg kedven terméke és két hasonló funkciójú / helyettesítő 

termék értkelését. 
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Készítse el és értékelje a fontosság-elégedettségi diagramot, illetve pozicionálja a termékeket. 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 

• http://www.sztnh.gov.hu 

• http://www.nfh.hu/ 

• http://www.ergoware.com/ 

• http://www.ehs.utoronto.ca/services/Ergonomics/products.htm 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.sztnh.gov.hu/
http://www.nfh.hu/
http://www.ergoware.com/
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11. fejezet - A termékhasználat 
vizsgálati technikái 

A tervezett, és a valós termékhasználat különbségének megismerésére alakultak ki a termékhasználat-értékelő 

módszerek (usability tools). Tágabb értelmezésben ide sorolják a termékhasználat megismerésével, kitalálásával 

kapcsolatos, vagy ezt segítő módszereket is. 

Ez a megközelítés a termék használhatóságára teszi a hangsúlyt, azaz a termékek minőségét a következő 

terméktulajdonságok alapján értelmezi:1 

• Tanulhatóság: a rendszernek lehetővé kell tennie, hogy a felhasználó adott időn belül elfogadható 

teljesítményt érjen el 

• Hatásosság: A felhasználói kör meghatározott százalékának elfogadható teljesítményt kell nyújtania a 

feladatok adott körében, megadott környezeti körülmények között 

• Attitűd: Az elfogadható teljesítmény eléréséhez szükséges humán ráfordításnak - fáradtság, stressz, 

frusztráció, kényelmetlenség és elégedettség - elfogadhatónak kell maradnia 

• Rugalmasság: A terméknek alkalmasnak kell lennie az eredetileg specifikáltak mellett más feladatok 

ellátására 

• A termék észlelt hasznossága vagy használhatósága: a termék használati értékének legjobb mutatója az, hogy 

használják-e 

• Feladatmegfelelés: a használható terméknél a rendszer által biztosított funkciók illeszkednek a felhasználó 

igényeihez és elvárásaihoz 

A termékhasználat értékelése a felhasználó tényleges viselkedéséből indul ki, így a fejlesztőnek a viselkedés 

elemzéséből kell visszakövetkeztetnie azt, mitől volt sikeres, vagy sikertelen a termékhasználat. Ebben a 

felfogásban az a jó szék, amelyiken ülnek, és ha nem ülnek rajta, akkor meg kell változtatni bizonyos módon 

úgy, hogy mégis ráüljenek. Ennek a bizonyos kívánatos használati módnak és a fennálló gyengeségnek a 

kiismerésére számos technikát dolgoztak ki, melyekkel a termékhasználatot lehet befolyásolni, és megteremteni 

a szükséges adatok megszerzésének lehetőségét. Ezeknek a módszereknek felhasználása ma jelentős 

versenytényezőnek számít, ezért irodalmi forrásokból a régebbi módszerek alaposabban, az újabbak csak 

részben, elméleti alapjaikban ismerhetők meg. 

A 46. ábrán a termékhasználat -értékelő módszerek egy – nem teljes – rendszere látható, és mivel a magyar 

kifejezések még nem honosodtak meg egyértelműen, feltüntettük az angol megnevezéseket is. E fejezet 

összeállításában nagy mértékben támaszkodtunk Hom összeállítására.2 

A besorolás három plusz egy csoportot azonosít: 

• A vizsgálatok felhasználói közreműködéssel, természetes körülmények között zajló módszerek. 

• A szakértői módszerek a viselkedés kitalálására irányuló, felhasználók közreműködése nélkül megvalósuló 

módszerek. 

• A kísérletek elrendezett körülmények között, felhasználók közreműködésével megvalósuló módszerek. 

+1 A kapcsolódó technikák között a használatértékelést támogató, lazán idekapcsolódó módszerek 

szerepelnek. 

A gyakorlatban az információgyűjtéshez egy komplex eljárást szoktunk kidolgozni, melyben több különböző 

módszer egészíti ki egymást. 

                                                           
1N. Stanton & C. Baber: Factors affecting the selection of methods and techniques prior to conducting a usability evaluation, in: Patric W. 

Jordan (Ed): Usability evaluation in industry, Taylor & Francis 1996. 
2J. Hom Usability Toolbox Home: http://www.best.com/~jthom/usability/toe.htm 
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46. ábra. Termékhasználat-értékelő módszerek 

1. Vizsgálatok 

A vizsgálatok valós termékhasználati körülmények között folynak, valós felhasználók közreműködésével. Ezek 

között a módszerek között, a termékfejlesztés kezdetétől (ötletgenerálás) a végéig (késztermék értékelése) 

találunk felhasználói kontrollt biztosító eljárást. 

A vizsgálatok tervezésénél mindig figyelni kell arra, hogy a felhasználói körnek megfelelő személyeket, 

reprezentatív módon vonjunk be, és rögzítsük azokat az adatokat, melyek később a felhasználói kör 

pontosításához szükségesek. 

1.1. Környezetelemzés 

A környezetelemzés magától adódó módszer, ha új területen, meghatározott személyek számára kell tervezni. 

Egyúttal a módszerben lakozó legnagyobb veszély az, hogy adja magát, mert ez feledteti azt, hogy az eredmény 

érdekében alaposan elő kell készíteni, következetesen kell alkalmazni, és be kell tartani a vonatkozó 

szabályokat. 

A módszer célja, már létező termék használati körülményeinek megismerése általában a termék 

továbbfejlesztése, vagy a kapcsolódó termék fejlesztése érdekében. A gyakorlatban a módszer abból áll, hogy a 

tervező a fejlesztés során eljár a termékhasználat helyére, ott megfigyeléseket végez, és eszmét cserél a 

felhasználókkal, ötleteit, terveit megvitatja velük. Kulcskérdés a bevont felhasználó kiválasztása, hiszen 

jártasnak kell lennie a termék kezelésében, jól kell ismernie a tevékenységet, együttműködőnek, kreatívnak kell 

lennie, rendelkeznie kell alapvető műszaki ismeretekkel stb. Ez olyan személyes kapcsolat, ahol a felhasználó 

partner a fejlesztésben és a termékre vonatkozó, termékhasználat során korábban már megfogalmazódott ötleteit 

is elmondja, megítéli a tervező elképzeléseit, és hasznos visszajelzést szolgáltat. Ezt a módszert olyan tervező 

tudja alkalmazni, aki nyitott partnerének megnyilvánulásaira, nem kezeli le partnerét, elfogadja az 

észrevételeket. 

A módszer akkor működik, ha a tervező határozott céllal megy a terepre, előre eltervezi, mit fog megfigyelni, 

kérdezni, vagy megbeszélni. Nem szabad összekeverni a szerepeket: a tervező feladata és felelőssége a 

fejlesztés, és ehhez a felhasználói vélemények érvényességét is mérlegelni kell, hiszen a bevonás nem azonos a 

feltétel nélküli elfogadással. 

A módszer akkor használható jól a tervezés korai stádiumában, ha egy új szakterületen kell elkezdeni a 

tervezést, vagy ha ismert a felhasználók közül az a személy, aki használóként korábban már foglalkozott a 

termék átalakításával, vagy aki feltehetően a tervezés eredményének megítélését jelentősen befolyásolni fogja. 

A módszer a rendszeres és rendeltetésszerű használat mellett a különös használati módok felderítésére is 

alkalmas, pl. a tervezettől eltérő célú felhasználásra vagy segédeszközök felhasználására, illetve nem a tervezett 

módszerrel történő használatra. 

A környezetelemzés módszer felhasználható termelő berendezések tervezésére, egyéni munkahelyek 

tervezésére, de ezzel a módszerrel dolgoznak a lakberendezők is. 

1.2. Terepmegfigyelés 
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Néha zuhanyozás, vagy álmatlan éjszaka során jutunk el egy remek termékötlethez, vagy rájövünk, hogy az már 

régóta ott van a szemünk előtt. A terepmegfigyelés ennek egy szisztematikus továbbfejlesztése, mely olyan 

praktikus termékek piacra viteléhez vezethet, amelyek primitív módon maguktól is kifejlődnének, pl. hűtő 

mágnes, parafatábla. 

A terepmegfigyelés a korai tervezési szakaszban ajánlott termékötlet, illetve igény a felderítéséhez. Ez egy 

„kukkoló” módszer. A felhasználóknak tenniük kell a dolgukat, mintha a megfigyelők (vagy kameráik, 

mikrofonjaik stb.) ott sem lennének, ám közben a tevékenység (termékhasználat) olyan megfigyelése folyik, 

melyet olyan ásatáshoz hasonlíthatunk, amely nem a múltat, hanem egy tevékenységhelyzetet kutat. 

A vizsgálatot végzők erőforrásaik – technikájuk, idejük, létszámuk – és a fogadó szervezet tűrőképességének 

függvényében dokumentálják és elemzik a tevékenységet annak érdekében, hogy újabb termékötletet találjanak. 

Dokumentálják a használatos eszközöket, a használati helyzeteket, módokat, okokat. A helyszínen készült fotók, 

elrendezési rajzok, leltárak utólagos elemzésével több ötlet generálható, ha rendre megkérdezzük, „Ez miért van 

itt?”, „Valójában ezt miért kell egyáltalán használni?”, „Ez tényleg használható?”. 

Csoportok számára történő tervezésnél az informális viszonyok megismerése is fontos lehet, pl. ülésrend az 

értekezleten, a feladatfelosztás stb. 

1.3. Interjú és fókusz-csoport 

Mindenki tudja, milyen a jó hajszárító. A fejlesztő azonban azt is tudja, hogy Mindenki nem azt tudja, milyen A 

Jó Hajszárító, hanem Mindenki azt tudja, hogy ő éppen mit tart jónak a hajszárítók világában. A tervező ennek 

megfelelően számíthat arra, hogy néhány embert megkérdezve megtudhatja, mit gondolnak, és ez jó kiindulást 

jelenthet ahhoz, hogy a megkérdezettekhez hasonlóan vélekedők számára (a tervezett felhasználói körnek) egy 

elfogadható hajszárítót tervezzen. 

A termékfejlesztés során az interjú a termékkel kapcsolatos felhasználói vélekedés megkérdezéses megismerése. 

A válaszokból megismerhetők a termékkel kapcsolatos vélekedések, elvárások, kritériumok, értékelések. Az 

interjú nem csapongó beszélgetés, hanem előre megfogalmazott célratörő kérdések strukturált megbeszélése. A 

megkérdezettek válaszaikban szabadon fejthetik ki véleményüket, ezek feldolgozása utólag, szövegelemzéssel 

történik. Az interjús vizsgálat során több felhasználó megkérdezésére is lehetőség nyílik, és a kommunikáció 

befolyásolásával (segítő kérdések, testbeszéd stb.) értékes információk gyűjthetők. 

Interjúkat a fejlesztés minden szakaszában készíthetünk, hiszen mindig megfogalmazhatjuk kérdéseinket, és azt 

használva több személyt felkereshetünk. Jellegzetesen interjúkat igényfelmérésre, az előzetes tervezés során és 

értékesítés után használnak. 

A termékkel kapcsolatos vélekedések megismerésére egyszerre több személyt is meghívhatunk a felhasználói 

körből: az így lebonyolított csoportos interjút hívjuk fókuszcsoportnak. 

1.4. Felmérés és kérdőív 

A felmérés és a kérdőív-technika annyiban hasonlít az interjúhoz, hogy a válaszadók vélekedésének 

megismerésére irányul. A felméréshez azonban több, röviden megválaszolható, további értelmezésre nem 

szoruló kérdést készítenek elő, és szigorúan ragaszkodnak a kérdésekhez, a kérdések sorrendjéhez, a 

kérdésekhez tartozó utasításokhoz, egészen a kérdések kihagyására vagy kérdések közti ugrásokra vonatkozó 

szabályokig. 

A felmérés során a kérdéseket a fentiek szerint szóban (személyesen vagy telefonon) teszik fel a gondosan 

kiválasztott válaszadóknak. A felmérésnél a kérdéssor összeállításába fektetett nagy munka abban térül meg, 

hogy a témához nem értő, csak általános kérdezői ismeretekkel rendelkező személyek is kérdezhetnek, majd a 

válaszok feldolgozása is egyszerűen megoldható. Ezzel a felmérésben akár több ezer válaszadó is részt vehet, 

ami révén már statisztikai módszerekkel is elemezhető adathalmazt kapunk. A magas válaszadó-szám a minta 

bontását is lehetővé teszi, így ajánlatos általános a demográfiai jellemzők alapján a különbségeket megvizsgálni. 

Az interjú kevés kérdéssel, kevés válaszadóval, sok utómunkával, míg a felmérés részletesebb előkészítéssel, 

sok kérdéssel, sok válaszadóval, válaszadónként lényegesen kevesebb utómunkával jár. Mindkét módszernek 

megvan a maga helye, nem egyértelmű, hogy a felmérés szolgáltatja az értékesebb információt. A felmérés, a 

statisztikai feldolgozásnak köszönhetően látszólag objektívebb adatot biztosít, ám a kérdéssor összeállításakor 
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beprogramozott hibák és alapfeltevések végig megmaradnak, ellenben az interjúk során az alanyok szabadabban 

nyilvánulhatnak meg, és a kérdéssorban nem érintett területek felé is terelhetik a beszélgetést. 

Az alaposan kidolgozott és instrukciókkal jól ellátott felmérő-űrlappal már maguk a megkérdezettek is el tudnak 

boldogulni: ezt az önkitöltős felmérő lapot hívjuk kérdőívnek. 

Felmérést és kérdőívet elvileg minden fejlesztési lépésben használhatunk, a nehézséget az alacsony válaszadási 

kedv jelenti. 

A kérdőívekben különböző kérdéstípust használhatunk: 

• Nyílt kérdésben a válaszadót véleményének szöveges, szabad kifejtésére kérjük, esetleg korábbi válaszának 

indoklására. A válaszokat utólag szövegelemzéssel értékeljük, kategóriákat képezünk a hasonló tartalmú 

megjegyzésekből, majd ezek előfordulási gyakoriságát vizsgáljuk, illetve a többitől lényegesen eltérő 

válaszokat összegezzük. 

• Nominális adatok akkor képződnek, ha különböző változatok közül a leg-et kell kiválasztani, vagy a 

változatokat sorba rendezni. Ilyen adatok pl. a színek (kék - zöld) a márkák, vagy más nevek. A nominális 

adatokból a feldolgozás után általában gyakorisági diagrammot készítünk, pl. legtöbb válaszadónak (45%) a 

kék változat tetszett. 

• Az ordinális adatok között már eleve sorrend áll fenn, de a szomszédok közti különbség nem állandó. Ezek az 

adatok arról beszélnek, hogy az egyik nagyobb a másiknál, pl. az őrmester magasabb rendfokozat a 

tizedesnél. Más kérdésekkel együtt az ordinális adatokat egyszerűbb tendenciák felismerésére használhatjuk, 

pl. bemutatjuk az elégedettség alakulását a végzettség vagy a településnagyság függvényében. 

• Az intervallum adatok esetében a szomszédok közötti különbség állandó, pl. a Celsius skála, dB skála. Mivel 

ritka az olyan jelenség, amelynél nem létezik, vagy a hétköznapi gondolkodáson kívül esik egy intervallum 

skála abszolút nulla értéke, a gyakorlatban inkább ritkán fordul elő e változó használata. 

• A kérdőívekben gyakran kérnek számadatot, vagy osztályozást. Ekkor numerikus adat képződik, ezen már az 

arányok is értelmezhetők a különbség mellett. Ilyen adat a pénzösszeg, a perc, az iskolai ötfokú osztályzás 

stb. Azért népszerű az ilyen kérdés, mert statisztikai módszerek segítségével, számadatokkal tudjuk 

jellemezni a felhasználóinkat, sőt összefüggések feltárására is sor kerülhet. Az eredményeket látványosan 

tudjuk bemutatni, pl. hisztogramban, scatterplotban. Nagyon kell vigyázni azonban a hibázással: a statisztikai 

és a táblázatkezelő programok sokszor gyorsabban hozzák az eredményt, mint ahogy azt át tudjuk gondolni, 

és olyankor is elvégzik a műveletet, ha azt nem lett volna szabad, pl. ha nem megfelelő az eloszlás vagy a 

mintaszám. 

• Sokszor eldöntendő kérdést teszünk fel, ilyenkor dichotom változókról beszélhetünk. Néhány ilyen változó a 

kérdéssorban (pl. nem) a minta bontását szolgálhatja. Az ellenőrző lista gyakorlatilag csak igen-nem 

kérdésekből álló felmérő űrlap. 

Nehézséget jelenthet a kérdéstípus megválasztása. Alapelv, hogy nem kérhetünk árnyaltabb véleményt a 

válaszadó tényleges ismereteinél. Ha arra számítunk, hogy igen kifinomult véleménnyel rendelkeznek a 

válaszadók, akkor akár kilencfokú skálát is alkalmazhatunk. Ha a válaszadó hiányos ismeretekkel rendelkezik, 

vagy mindenáron döntésre akarjuk kényszeríteni, akkor célszerű eldöntendő kérdést megfogalmazni. Bírálatként 

szokták felhozni az ötfokú skálákkal szemben, hogy a közepes értékelés kibúvót jelent a válaszadás alól, és ezért 

páros számú válaszlehetőséget kínálnak. Meg kell jegyeznünk, hogy ekkor is fennáll a kérdés kihagyásának 

lehetősége, mert a gyakorlatban igen ritka, hogy ki tudjuk kényszeríteni a válaszadást. Számos további 

nehézséggel is meg kell küzdeni egy kérdőív megkonstruálásánál, pl. a horgonypontok elnevezése, a 

válaszadásban érvényesülő centrális tendencia, a kérdések száma, vagy a szöveges és skálázott kérdések aránya. 

A felmérés során, már a megkérdezés lebonyolítása előtt nagyon pontosan kell tudnunk, milyen konkrét 

adatokat szeretnénk megtudni, milyen összefüggéseket szeretnénk ellenőrizni, milyen változók hatását keressük. 

Ha a kérdéssorból kimarad egy kérdés, vagy nehézségbe ütközik a feldolgozása, akkor utólag már nehezen 

segíthetünk. Az összefüggéseket, a különbségeket sem kereshetjük utólag az adathalmazban, mert (vak tyúk is 

talál szemet alapon) a statisztika hibákat rejt magában, és ennek megfelelően sok adatból különbségek és 

összefüggések szoktak kijönni. Ha nem célirányosan, előre eltervezetten kutatunk, hanem a kibukkanó 

összefüggések okát keressük, akkor a számításokból adódó hibák áldozataivá válunk. (Húsz skálázott kérdés 

között az összes korreláció kiszámítása helyett már variancia- vagy faktoranalízist kellene végezni). 
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Annak tudatában, hogy ez a módszer a vizsgálatok egy összetettebb rendszerébe illeszkedik, az alábbi lépéseket 

kell követni egy felmérés lebonyolításakor: 

• vizsgálati cél meghatározása 

• előzetes tájékozódás 

• hipotézisek felállítása 

• kérdőív (interjúvázlat) elkészítése 

• felvételezés 

• adatrögzítés, feldolgozás 

• értékelés 

• visszacsatolás 

1.5. Naplózott használat 

A tervezők számára, a felhasználók bevonására alkalmazható módszerek között, a viselkedés-alapú vizsgálatok 

és kísérletek a legmeggyőzőbbek. Ezeknél az eljárásoknál a termék rendeltetésének megfelelő feladatok 

megoldására kerül sor, és a valós felhasználók által produkált viselkedés (tevékenység, termékhasználat) 

elemzése és értelmezése adja a további fejlesztés alapját. Ezek a módszerek különböznek a feladatok 

kiválasztásában, a végrehajtás körülményeiben / helyszínében, az adatrögzítés módjában. A gyakorlatban a 

termékkel megvalósítandó feladatsor megtervezése után több módszerrel is történik az elemzés, és számos 

kiegészítő vizsgálatot – pl. kérdőíves megkérdezés – is végrehajtanak. 

Eredetileg szoftverek vizsgálatára jöttek létre a „naplózott használat”, az „önbeszámolók” és a „rögzített 

képernyőképek” elnevezésű módszerek. Azért a vizsgálatok között ismertetjük ezeket a módszereket, mert 

szoftverek esetén a tesztelést támogató funkció magába a termékbe építhető be, így ezek a vizsgálatok a 

termékhasználat tényleges helyén, a vizsgálatvezető személyes közreműködése nélkül is lebonyolíthatók. 

Egyszerűbb termékeknél kísérleti elrendezésben videotechnikával, űrlapok kidolgozásával valósíthatók meg 

hasonló célú adatgyűjtések. 

A „naplózott használat” célja a termék (prototípus) használatának (felhasználói lépések) automatikus rögzítése. 

A vizsgálati személy, a termék (prototípus) mellé egy feladatsort kap, amelyet végre kell hajtania. Miután 

egyedül kell megbirkóznia a feladatokkal, a felhasználónak lesznek sikeres és sikertelen beavatkozásai, majd a 

maga módján a feladatsor egy pontján (jobb esetben a végén) befejezi a termék tesztelését. 

A beavatkozások naplózása, a felhasználó előtt rejtve, automatikusan a háttérben történik, és rekonstruálhatóan 

tartalmazza a felhasználó-termék interakció elemeit, azaz a termék állapotait és az erre adott felhasználói 

válaszokat. A napló a vizsgavezetőhöz visszakerülve részletes elemzésre ad lehetőséget, pl. teljesítmény-

mutatók számítására, bejárási utak feltárására, termékhasználati stratégiák felismerésére. 

A naplózó funkció és a feladatsort ismertető instrukciók beépítése után, már csak egy lépés a szöveges 

megjegyzések begyűjtése. A feladat nehézségeinek ismertetését, vagy a megoldás magyarázatát kérhetjük 

automatikus beviteli ablakban, majd ezt a szöveges választ a naplóhoz csatoljuk. 

A „naplózott használat” akkor alkalmazható, ha már van működőképes termékváltozat. Ekkor alkalmas az 

alapvető működési hibák kiszűrésére, preferenciák megismerésére. 

1.6. Önbeszámolók 

Az előre megadott feladatsor egyéni végrehajtása után felkérhetjük a vizsgálati személyeket élményeik, 

nehézségeik írásos összefoglalására. Az önbeszámolóban a válaszadók szabadon fejtik ki gondolataikat, és így a 

szövegelemzés során egyaránt fény derül a termék kezelhetőségének értékelésére, használati körülményeire 

vagy a felhasználói igényekre, preferenciákra. Az instrukciók „alulfogalmazása” miatt a válaszok feldolgozása 

több energiát igényel. 
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Az önbeszámoló alapvetően papír-ceruza módszer, de szövegszerkesztővel vagy hangrögzítő technikával is 

támogathatjuk. 

1.7. Rögzített képernyőképek 

A képernyőképek rögzítése szoftverek értékelésénél egyszerűen megoldható, de a kijelzők tartalmának 

fényképszerű megörökítése más termékek esetében is megoldható. Ez a technika is az előre megadott feladatsor 

megoldásához kapcsolódik, a képernyőkép mentése egyrészt a feladatsor alapján kritikusnak ítélt pontokon 

történhet, másrészt lehetőséget kaphat a rögzítésre a vizsgálati személy is az általa fontosnak ítélt pontokon. 

Már a képernyőképek alapján is azonosíthatók a kezelői felület hibái, de az önbeszámolókkal és a naplóval 

együtt teljes elemzésre ad lehetőséget. 

A módszerhez – az előző két eljáráshoz hasonlóan – működőképes termékváltozat szükséges. 

2. Szakértői módszerek 

A szakértői módszerek, a felhasználóra vonatkozó tapasztalat, a viselkedését leíró szabályok, az érdekeit védő 

előírások érvényesítésére szolgálnak - a felhasználó jelenléte nélkül. Ezeknél a módszereknél a gyorsabb és 

olcsóbb eredmény érdekében lemondunk az elsődleges információgyűjtésről, de valódi szakértőkkel a termék 

hibáinak javarészét így is kiszűrhetjük. 

2.1. Heurisztikus értékelések 

A heurisztikus értékelések a használati elvek érvényesülésének szakértői ellenőrzésére irányulnak. A módszer 

megbízhatósága a szakértők tudásától függ, hiszen kizárólag személyes tapasztalatukra épít. Az értékelés 

minőségét a szakértők számának növelésével, (három – hat fő) és a vizsgálat megismétlésével (legalább kétszer 

végrehajtott) emelik. 

Az értékeléshez olyan szakértőket kérnek fel, akik a termék funkciójának megfelelő szakterületen, illetve 

kezelői felületek kialakításában rendelkeznek kiemelkedő tapasztalattal. A szakértők önállóan – heurisztikák 

alapján – értékelik a terméket, gondosan kitérve minden megjelenítőre és kezelőszervre, minden gombra, 

nyílásra, annak elhelyezkedésére, kiképzésére, megvalósítására. 

A szakértők beszámoló jelentést készítenek, amelyben rögzítik észrevételeiket, javaslataikat. Gyorsíthatja az 

értékelést, ha ennek során diktálják észrevételeket (ez teljesen a boncolásra hasonlít) és még hatékonyabb, ha 

már előre értékelési kategóriákat állítanak fel, és ebbe sorolják a hibákat. (A beszámoló jelentéstől a kategóriák 

használatáig vezető út nem más, mint a tudás formalizálása, a módszertan fejlesztése.) 

A heurisztikus értékelés a fejlesztés bármely szakaszában végrehajtható, de csak ha már a szakértőknek van 

miről véleményt alkotniuk. 

2.2. Gondolati bejárás 

A felhasználók viselkedési lehetőségeinek szakértői értékelésére szolgál a gondolati bejárás. A módszer 

lényege, hogy a szakértők a terméken, a prototípuson, akár a grafikus vázlatokon vagy a specifikáció alapján 

próbálják megjósolni azt, hogyan oldaná meg a felhasználó a termékkel kapcsolatos feladatait, illetve mi 

jelentene problémát számára. 

A gondolati bejárás előkészítéseként meg kell határozni a termékkel megoldandó feladatokat, majd ezeket 

lebontani részfeladatokra. A szakértők, a kezelői felület alapján próbálják kitalálni, mire figyelhet a felhasználó 

azt látva, mit gondolhat, hogyan cselekedhet. A módszerrel azonosíthatók a cél elérését, a feladat megoldását, a 

használatot megnehezítő körülmények, félrevezető vagy hiányzó megjelenítések, elrendezések. Az eljáráshoz 

hozzátartozik a feltárt hiányosságok fontossági érékelése, és a kijavítás módjainak bemutatása. 

A gondolati bejárás praktikus módszer, mert a fejlesztés folyamán végig alkalmazható, gyors, költségkímélő és 

hatékony. A módszer megbízhatóságát a heurisztikus értékelésnél bemutatott módon növelhetjük. 

A gondolati bejárásnak olyan változata is ismert, amikor több szakértő együttesen hajtja végre az elemzést, 

ilyenkor a csoportból adódó szinergia tovább javítja a csoportos gondolati bejárás eredményességét. 
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2.3. Formális használati ellenőrzés 

A formális használati ellenőrzés nem egy önálló értékelésre alkalmas eszköz, hanem a fejlesztői csapat 

együttműködését segítő – projektmenedzsment – módszertan. Célja a használati értékelés strukturált beépítése a 

fejlesztésbe, a fejlesztésben megjelenő szerepek szétválasztása, a tesztelési lépések formalizálása, a fejlesztés 

minőségbiztosítása. (Informatikai fejlesztéseknél a PRINCE módszertanhoz hasonlíthatjuk.) 

Az alkotó művét saját gyermekének tekinti, hibáját nem ismeri fel, illetve nem vagy nehezen fogadja a bírálatot. 

Első lépés az értékelő szerep elválasztása a tervezőitől, melynek betöltésére célszerű másik részlegről, vagy 

külső megbízással hívni szakembereket. Az értékelések során szükségszerűen kritika éri a termékváltozatot, ám 

a tervezők hajlamosak gyermekük védelmére és a hiba okának megmagyarázására. A módszer filozófiája szerint 

a tervezők nem fogják e magyarázatot minden egyes eladott darabhoz elmondani, így nincs is értelme az 

értékelések során védekezésnek, a hibákat egyszerűen ki kell javítani. E módszer alapfeltevése szerint több 

értékelésre van szükség, és a termék ezek között fejlődik. 

Formális használati ellenőrzés hez tehát ki kell jelölni: 

• négy-nyolc ellenőrt az értékelések végrehajtására, 

• egy jegyzőt az adminisztrációs feladatokra, 

• egy moderátort, az értékelő ülések vezetésére (pl. a vita és a személyeskedés megakadályozására), 

• és a fejlesztőket képviselő tulajdonost. 

A gyakorlatban a tulajdonos eljuttatja az aktuális termékváltozatot a jegyzőhöz, ő megküldi az értékelőknek, 

majd az értékelők kidolgozzák véleményüket. Az értékelő ülést a moderátor vezeti, a jegyző jegyzőkönyvet 

készít, míg az értékelők közös álláspontot alakítanak ki a termékről. A tulajdonos, a felvetődő kérdésekre 

válaszol, de nincs lehetősége magyarázkodni, sőt az ülésnek (sem a tulajdonos, sem más részéről) nem célja a 

problémák megoldása. Az ülésen feladatok kristályosodnak ki, megtörténik ezek fontosságának megállapítása, 

határidők és felelősök kinevezése. A megbeszélés után a fejlesztés halad tovább, és a következő alkalomra új 

megoldások és értékelések születnek. 

2.4. Működési ellenőrzés 

A termék rendeltetéséből, a megoldáshoz szükséges feladatokból vezethetők le a jellegzetes lépéssorok 

(forgatókönyvek), melyekben a termék szükséges funkciói azonosíthatók. Ezeknek a – tervezett (elképzelt, 

szabályos) használat alapján meghatározott – funkcióknak az ellenőrzésére szolgál a működési ellenőrzés. 

A módszer lényege, hogy a szakértők megvizsgálják a szükséges funkciók elérhetőségét, használhatóságát a 

termék olyan állapotában, amikor az a forgatókönyvek szerint szükséges. Itt kell kiderülnie annak, ha hiányzik 

egy funkció, vagy rossz helyről érhető el, esetleg nem megfelelő a feliratozása vagy működtetési módja stb. A 

működési ellenőrzés jól kapcsolódik a felhasználói dokumentáció készítéséhez, hiszen ott is le kell írni az egyes 

funkciók végrehajtásának módját. 

A működési ellenőrzést a fejlesztés közepén, a funkcionalitás meghatározása után célszerű bevetni. 

2.5. Egységesség-ellenőrzés 

Bár egy terméken belül is fontos szempont a konzisztens megjelenés és működés, az egységesség-ellenőrzés 

termékcsaládok tervezésekor játszik szerepet, amikor több termék (funkció) azonos működését kell biztosítani. 

Bár az egyes termékeket külön csapatok fejlesztik, mégis biztosítani kell a termékcsalád egységességét, az egyik 

termékkel szerzett tapasztalat hasznosíthatóságát a másikon, a következetességet. Az egységesség érdekében az 

egyik tervező csapat megoldását át kell vennie a többinek, mely a „győztesnek” presztízst, a többieknek 

többletmunkát jelent. Az egységesség-ellenőrzés nem más, mint a tervezői csapatok titkos szavazása a 

döntéshozó csapatról - szakértői véleményekre alapítva. Az egységesen követendő megoldásokról a fejlesztés 

korai szakaszában kell dönteni. 

2.6. Szabványosság-ellenőrzés 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 A termékhasználat vizsgálati 

technikái 
 

 99  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A fejlesztés során szükséges ellenőrizni a termék megfelelését a helyi szabványoknak, jogszabályoknak, 

előírásoknak. Ehhez a módszerhez célszerű minden piacon helyi (a hatályos előírásokat jobban ismerő, 

helyismerettel rendelkező) szakembereket felkérni. Ellenőrizni kell a termék összeépíthetőségét más 

termékekkel - ha arra sor kerülhet. 

A szabványosság-ellenőrzés jelentősége miatt mérföldkő a tervezés középső szakaszában. 

2.7. Útmutatók 

Az értékelésre alkalmas szempontok dokumentálásával, a szakértői tudás rendszerezésével a fejlesztők által is 

használható eszközök készíthetők. Az útmutatókban részletes módszertan felhasználásával megtalálhatóak a 

fejlesztés és értékelés során végrehajtandó feladatok. Az útmutatók lépésről-lépésre bemutatják, mit, hogyan, 

miért kell tennie a fejlesztőnek annak érdekében, hogy a kitűzött célt elérje. 

2.8. Ellenőrző listák 

Az ellenőrző lista előzetesen meghatározott szempontrendszerek felhasználásával a feladatsor vagy az eredmény 

ellenőrzésére szolgál. Rögzítettek az ellenőrzési pontok, és a teljesülésről kell „igen-nem” döntést hozni. Az 

ellenőrző listáknál általában az „igen” döntés fejezi ki a megfelelést, és esetleg ennek meglétekor folytatható a 

tevékenységsor. 

Az ellenőrző listák használata egyszerűsíti, ellenőrizhetővé teszi a folyamatokat, és lehetőséget ad arra, hogy 

kisebb tapasztalattal is biztonságos legyen a végrehajtás. 

Az útmutatók és az ellenőrző listák jó szolgálatot tesznek azzal, hogy teljes körűvé, biztonságossá teszik a 

szakértői munkát, kollektív tudással helyettesítik az egyéni tapasztalatot. 

3. Kísérleti módszerek 

A használat-értékelő módszerek közül néhány komoly műszerezést igényel, ezeket célszerű laboratóriumi 

körülmények között végrehajtani. A valós használati körülmények biztosítása érdekében sokszor mobil 

adatgyűjtő rendszereket alkalmaznak, és a terepen hajtják végre a kísérleteket. 

3.1. Hangos gondolkodás 

Az emberek néhány százaléka gondolkodás (feladatmegoldás) közben alig hallhatóan beszél (motyog magában). 

Ezen alapul a „hangos gondolkodás” módszer, ahol a termékkel végzett feladatsor megoldása közben 

szándékosan – némi gyakorlás után - mondják ki gondolataikat, és a hanganyagot gégemikrofonnal rögzítik. Az 

így elkapott beszédfoszlány, alkalmas a követett megoldási módszer rekonstruálására, a nehézségek, a termék 

kezelésében rejtőző ellentmondások azonosítására. A „hangos gondolkodás” módszerrel egy kicsit bele lehet 

látni a vizsgált személy fejébe, megismerhetők a gondolati modellek, a feladat-megoldási stratégiák. 

Hangos gondolkodásban gyakorlott vizsgálati személyek birtokában, a módszer könnyen kivitelezhető, 

tesztelhető anyag birtokában a fejlesztés során bármikor végrehajtható. 

3.2. Közös felfedezés 

A közös felfedezés a hangos gondolkodáshoz közelálló módszer olyan szempontból, hogy ennél is a vizsgált 

személyek beszélnek a termék használata során, de az előbbinél ez sokkal életszerűbb. Természetes emberi 

reakció az, ha nehézségbe ütközve segítséget kérünk, és együttesen próbálunk megküzdeni a feladattal, 

megbeszélve a lehetőségeket és az akadályokat. Ennél a módszernél kezdő felhasználók együtt, vagy kezdő 

felhasználók gyakorlott felhasználói segítséggel oldanak meg előre meghatározott feladatokat. A feladatsor 

megoldását (kép)magnóra rögzítjük, és a megoldási stratégiák megismerésére, kezelési nehézségek 

azonosítására használjuk. 

A közös felfedezés előnye, hogy a résztvevők serkentik egymást, és így több ötlet merül fel, gazdagabb az 

értékelés eredménye. 

3.3. Kérdés-válasz rögzítés 
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A „kérdés-válasz rögzítés” eljárás tekinthető a „naplózott használat”, az „önbeszámolók” és a „közös 

felfedezés” módszerek gyökerének. Itt a meghatározott feladatsort, a vizsgálatvezető a kísérleti személlyel 

együtt hajtja végre, és folyamatosan kérdezi a nehézségeket, a felismert megoldási módokat, a végrehajtott 

beavatkozások okát, célját. A vizsgálatvezető viselkedésén nagyon sok múlik arra nézve, mennyire sikerül 

életszerű helyzetet kialakítani. 

3.4. Teljesítménymérés 

A hagyományos mérnöki gondolkodásban az objektív, mért adatok megbízhatóbbnak tűnnek, mint a 

megkérdezésen, vagy értékelésen alapuló adatok, ezért természetes a törekvés az objektív mérési eljárások 

alkalmazásra a termékhasználat területén is. 

Bizonyos esetekben, a fejlesztők elé célul tűzik egy teljesítmény elérését (pl. olyan dugóhúzó tervezését, mellyel 

5 sec alatt az üveg nyitható). Ilyen esetben konkrétan mérhető jellemzőt kell választani, mely valóban a mérendő 

mennyiséget tükrözi. Jellegzetesen időt, hibázást, beavatkozások gyakoriságát szoktak mérni, de mérhető a 

mentális igénybevétel, vagy a kép letapogatásához szükséges szemmozgás összetettsége is. 

A mérési eljárásokkal nagyon körültekintően kell eljárni, gondosan kell kiválasztani a függő és független 

változókat, biztosítani kell a körülmények azonosságát, figyelembe venni a mérés során elkövetett hibákat. 

Egyszóval, a méréssel nyert adatoknak meg kell fizetni az árát, és ez a módszertani megalapozás mellett a 

műszerezésben is megjelenik. 

A jól elvégzett mérés alapján ellenőrizhetjük a tervezési cél elérését, összehasonlíthatjuk saját termékünket a 

konkurensekkel, követhetjük a termékek fejlődését, kiválaszthatjuk a legjobb termékváltozatot. Mérésre teljesen 

működő termék esetében gondolhatunk, erre még modell vagy prototípus is alkalmatlan. 

4. Prototípus típusok 

A használat-értékelő módszerek végrehajtásához vagy kiegészítéseként több eljárás ismert, ezek közé tartozik a 

prototípus készítés. A fejlesztési folyamat során a tesztelés, értékelés érdekében különféle prototípust 

készíthetünk, melyek kidolgozottságukban, működőképességükben jelentősen eltérhetnek. A modellezés 

kiterjedését tekintve az alábbiakkal találkozhatunk: 

• A horizontális prototípus a terméket egészében mutatja be, ám működésképtelen állapotban 

• A vertikális prototípus funkcionális egységet valósít meg részletesen és működésképesen 

A prototípust megkülönböztethetjük kidolgozottsága alapján is: 

• Az elnagyolt modell lehet akár egy papírlapra rajzolt ábra is, mely funkcionális hasonlóságot mutat a 

termékünkkel 

• A részletesen kidolgozott prototípus valóságos küllemében, működésében stb. 

Kifinomult prototípusok alkalmazásával a fejlesztés és a modellezés idejét rövidítik le. Kézenfekvő a korábbi 

prototípus darabok használható elemeinek átépítése a következő változatba (újrahasznosítás), vagy eleve olyan 

prototípus részegységek kifejlesztése és használata, melyből az aktuális termékváltozat prototípusa elkészíthető. 

A sebes prototípuskészítés (rapid prototyping) olyan technika, melynek során a felhasználó részelemekből állítja 

össze a terméket, és így az adott elemkészletből jut el a számára ideális termékváltozatig. Ilyenkor módja van 

összevetni a létrehozott változatokat funkcionalitás, kezelhetőség, (ár) szempontjából. 

5. Kitekintés 

Tanulmányozza át az alábbi Ergonómiai Ellenőrző Pontokat: 
 
Kéziszerszámok (18–31 pontok) 

A fejezet elsajátításához oldja meg a következő feladatokat: 
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Válasszon egy kéziszerszámot, és javasoljon értékelésére három módszert. Érveljen, melyik módszert milyen 

körülmények közt érdemes alkalmazni. 
Módszeres értékelés alapján határozza meg annak a szoftvernek az erősségeit és gyengeségeit, amellyel ezt a 

tananyagot olvassa. 
Készítse el tapasztalata alapján egy előnyösebb oktatást támogató szoftver prototípusát. 

Látogasson el ezekre a honlapokra: 

• Usability.gov 

• http://www.usabilitynet.org/tools/methods.htm 

• http://www.dgp.utoronto.ca/~hunt/telechi/hcitools.html 

• A használhatóság napja 

• http://hci.ece.upatras.gr/ 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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http://www.usabilitynet.org/tools/methods.htm
http://www.dgp.utoronto.ca/~hunt/telechi/hcitools.html
http://www.worldusabilityday.org/
http://hci.ece.upatras.gr/
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12. fejezet - Esettanulmányok 

1. A kopott takarmánysiló esete 

Egy baromfitelepen falra függesztett 5 m3 térfogatú acél tartályban száraz takarmányt tároltak. A tartályba 

felülről csővezetéken gravitációs ejtéssel (surrantás) töltötték az anyagot heti gyakorisággal, míg a kivét a tartály 

oldalából nyíló kifolyócsövön keresztül óránként történt. 

Az öreg tartály a kiömlő nyílás környékén elkopott, és ezért az érintett terület cseréje mellett döntöttek. A tartály 

átvizsgálására során az is kiderült, hogy jobb lenne az alkalmat a tartószerkezetek cseréjére is felhasználni, 

továbbá ideje lenne a tartályt belülről is ellenőrizni, és szükség esetén javítani. 

1.1. Körülmények 

1.1.1. Helyszínek 

A munkavégzés egy célszerűen kialakított saját telephelyen, egy műhelyben és egy idegen vállalkozás 

telephelyén történik, a két telephely közt gépjárművel személy és teherszállítás is előfordul. 

1.1.2. Érintettek (veszélyeztetettek köre) 
 
A munkát végzők: lakatosok, hegesztők, teherautó vezető, targoncavezető, darukezelő, vezetőik. 
Az együttműködők: a baromfitelep tartálykarbantartással foglalkozó szakemberei, a műhely beszállítója. 
Hatókörben tartózkodók: baromfitelep dolgozói, a műhelyben más feladatot ellátók, látogatók. 

1.1.3. Alkalmazott tevékenység, technológia 
 
Szervezési és irányítási tevékenység: mérnöki felmérés és tervezés, anyagbeszerzés, hegesztési technológia 

meghatározása, munkaszervezés. 
Fémipari tevékenység: ívhegesztés, lángvágás, kalapálás, köszörülés, fúrás, marás, darabolás gyorsvágóval, 

csavarozás. 
Anyagmozgatás: alapanyag, munkadarab és szerszámok, berendezések kézi és gépi (targonca, daru és 

teherautó), mozgatása. 
Biztonságot szolgáló tevékenységek: munkaterület átvétele és kialakítása, munkavédelmi oktatás, a hegesztés a 

tűzvédelem, a zárt térben történő munkavégzés, a közúti teherszállítás biztonságával összefüggő feladatok. 
Kiegészítő tevékenységek, pl. takarítás. 

1.1.4. Alkalmazott munkaeszközök 
 
Gázhegesztő berendezés (égő (hegesztőpisztoly), acetilén-, oxigénpalack, palackszelepek, tömlők). 
Hegesztő és vágópisztoly tartó. 
Ívhegesztő berendezés (Hegesztő áramforrás (transzformátor), hegesztőkábelek (áramforrás-elektróda és 

áramforrás-munkadarab között), elektróda fogó, munkadarab fogó). 
Hegesztő készülékek (rögzítő eszközök). 
CNC marógép. 
Gyorsvágó. 
Villanyfúró. 
Kéziszerszámok és kiegészítők (kalapács, villáskulcs, hosszabbító kábel). 
Targonca. 
Teherautó. 

1.1.5. Anyagok 
 
Kiterjedt, nehéz vastartály. 
Acél alapanyagok. 
A tartályban és a felületeken lévő anyagmaradvány. 
Hegesztés segédanyagai. 
Hegesztéshez használt gázok. 
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Hegesztés során képződő anyagok. 

1.1.6. Munkahelyek tartozékai 
 
Munkaasztal, munkaállvány. 
Helyi világítás. 
Szerszámos állvány. 
Anyagtároló állvány. 
Létra, állvány. 
Raklap. 
Szék 

1.1.7. Munkakörnyezet elemei 
 
Az építmény meghatározott része. 
Közlekedési utak. 
Információs és figyelmeztető táblák. 
Közlekedési utak. 
Öltöző, mosdó, étkező, wc, pihenő (telepített illetve mobil) 

1.1.8. Biztonság eszközei 
 
Hegesztő kámzsa, kötény. 
Térdvédő. 
Hegesztő maszk. 
Munkavédelmi cipő. 
Repülő tárgyak ellen védő szemüveg. 
Füldugó. 
Védőkesztyű. 
Leesés elleni védelem (ötpontos heveder a kikötéshez szükséges kötéllel és kiegészítőkkel). 
Légösszetétel mérő. 
Mentés eszközei. 

1.2. Veszélyek 

Az elemzésnek a munkavégzés során előforduló összes veszélyt fel kell tárnia, az adott konkrét dolgozókra, 

eszközökre, anyagokra, technológiákra stb. vonatkozóan. A példában nagyon sok (és sokféle) veszély jelenik 

meg, ezek összegyűjtéséhez nyújt segítséget a körülmények részletes leírása. A silókarbantartás példájából 

kiolvasható veszélycsoportok: 
 
Anyagokból származó veszélyek (elektródák anyaga, hegesztőgázok stb.) 
Magasban történő munkavégzés veszélyei (a tartály rögzítése visszaszerelés után) 
Gépi anyagmozgatás veszélyei (targoncázás, közúti szállítás, daruzás) 
Tűzveszély (hegesztés során) 
Áramütés veszélye (ívhegesztés során, helyi világítás használatához) 
Fényhatások és a vizuális követelmények 
Anyagok hőmérsékletével kapcsolatos veszélyek (forró és hideg vasak) 
Fémmegmunkálás veszélyei (pl. repülő, leeső darabok, vágások, kézre ható rezgés) 
Zaj (a fémmegmunkálás műveleteiből, vagy a környezetben folyó tevékenységből) 
Zárt trében történő munkavégzés veszélyei (a tartály belsejében történő munkavégzés) 
Telephelyváltás veszélyei (terület átvétele, jelölése, munkakörnyezet kialakítása stb.) 
Munkaszervezés veszélyei (pl. hiányzó vagy nem jogszabályoknak nem megfelelő eljárások, ellenőrzések és 

karbantartások elmulasztása) 
Hiányzó személyi feltételek (érvénytelen jogosítványok, hiányzó végzettség, elégtelen létszám) 
Emberi viselkedés veszélyei (szabálykövetés, kockázatészlelés, veszélycsökkentő stratégiák, védőeszköz 

használati szokások) 
A ruházat és védőeszközök veszélyei (pl. a hegesztőmaszk csökkenti a látóteret, a füldugó a hallást, a kötény a 

mozgástartományt) 
A munkavégzés során váz-izomrendszeri megbetegedéshez vagy sérüléshez vezető tényezők 
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Figyelem! A fenti veszélyfelsorolás nem tartalmazza a hegesztésekhez kötődő veszélyeket teljes részletességgel. 

A veszélyek csökkentése minden érintett feladata a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munka 

feltételeinek megteremtéséhez. A munkahelyi kockázatértékelés a munkáltatók törvényi kötelezettsége, de mivel 

szaktevékenység, elkészítéséhez munkavédelmi szakemberek közreműködésére van szükség. 

Az esetleírásban számos ergonómiai veszély is található. Néhány példa: 
 
A helyszíni felmérés veszélyei: helyszínre utazás és idegen terepen munkavégzés 
Számítógéppel történő mérnöki tervezés esetén annak veszélye az irodai (képernyős) munkavégzés jelenti. 
Anyagbeszerzés veszélye a példában a vasak behordását jelenti a műhelybe, ami kézi anyagmozgatás. 
A daraboló gép használata gépkiszolgálást jelent, ennek veszélyéi lehetnek a munkavégzés során előforduló 

rossz testhelyzet, az erőkifejtés és a kézi anyagmozgatás. 
A kéziszerszámnak számító gyorsvágó használata esetén rossz testhelyzet, erőkifejtés, kézre ható rezgés és kézi 

anyagmozgatás fordulhat elő. 
A darabolás zajos, és itt jó megoldás, hogy a hatókörben tartózkodók számát munkaszervezési 

intézkedésessel (délutáni műszak csak darabolásra) csökkentették. 
A sablonkészítés, majd felhasználásával a bölcső, illetve az új kifolyócső és a tartályajtó gyártása összetett 

fémipari tevékenység, számolnunk kell rossz testhelyzettel, erőkifejtéssel, kézre ható rezgéssel, zajjal, kézi 

anyagmozgatás veszélyeivel. 
A daruzáskor a darukezelő terhelései mellett a kötözéskor jellegzetesen megjelenő rossz testhelyzet jelent 

veszélyt 
A munkaterület átvétel hiányosságai jelenthetik az első veszélyt idegen telephelyen történő munkavégzéskor. 

Sok minden tartozik ide a terület kijelölése és határolása, az energia kapcsolatok átadás, mentési terv 

egyeztetése, tűzgyújtási engedély kiadása, hulladékkezelés. 
Az eszközök (hegesztő készülék, gázpalackok stb.) helyszínre (majd vissza) szállítása a kézi anyagmozgatás 

veszélyeivel jár. 
A tartókonzolok átvágása fej felett történt, így nagyon rossz testtartást követel, amit tetéz a hosszúszárú 

pisztoly megtartása, az egyéni védőeszköz viselés kellemetlensége, a feladatból adódó szellemi és finom 

mozgásos követelmény. 
A bölcső helyszíni alakítása összetett fémipari tevékenység, számolnunk kell rossz testhelyzettel, 

erőkifejtéssel, kézre ható rezgéssel, zajjal, kézi anyagmozgatás veszélyeivel. Kitelepülésekkor rosszabb 

körülményekkel kell számolnunk, mint a tartós használatra gondosan tervezett munkahelyeknél, ha az alkalmi 

jellege miatt kisebb figyelmet kap a kialakítás. 
A bölcsőt és a tartály lánghegesztéséhez a pisztolyt és a pálcát meg kell tartani, és azokkal precíziós mozgást 

kell végezni. A feladat végrehajtása során kellemetlen lehet az egyéni védőeszköz viselés. A hegesztési terület 

megközelítéséhez rossz testtartás, esetleg állvány / létra használat kötődhet. 
Emberi hibázások, a munkaterület előkészítési hiányosságok, majd a hegesztési szabályok be nem tartása 

vezetett a tartály megbillenéséhez. 
A veszélyek alulértékelése és időkényszer jelentett újabb veszélyt, amit a munkahelyi vezető biztonság mellett 

elkötelezettsége ellensúlyozott. 
A munkafeltételek – pl. szerszámok, személyes tárgyak, és munkavédelmi dokumentáció tárolási módja, 

higiénés és pihenőhelyek megléte, elsősegély felszerelés – hiányosságai újabb veszélyforrást jelenthetnek. 
A régi kifolyócső eltávolítása rossz testtartást követel, közben tartani kell a pisztolyt, és itt is számolni kell az 

egyéni védőeszköz viselés kellemetlenségével, a feladatból adódó szellemi és finom mozgásos 

követelményekkel. 
A tartály belső megerősítése a zárt térben történő munkavégzés, illetve a hegesztés összes veszélyét hordozza. 

Különösen kritikus a szűk térből adódó kényszertesttartás. 
Az új kifolyócső felhegesztése és a tartály bordákkal történő megerősítéséhez kellemetlen testhelyzetekben a 

pisztolyt és a pálcát meg kell tartáni, és azokkal precíziós mozgást kell végezni. A feladat végrehajtása során 

kellemetlen lehet az egyéni védőeszköz viselés. A hegesztési terület megközelítéséhez rossz testtartás, 

esetleg állvány / létra használat kötődhet. 
A búvó nyílás ajtajának lecsavarozásakor nyomatékkifejtésre volt szükség rossz testtartásokban. 

A hegesztők munkája a munkaszervezéstől függően korlátozódhat kizárólag a hegesztési művelet végzésére, 

kiegészülhet a hegesztés elvégzéséhez szükséges előkészületekkel és utómunkákkal és más fémipari 

tevékenységekkel, de lehet nagyon változatos is, és magába foglalhatja, pl. az anyagbeszerzést és új 

munkatársak betanítását. 

A hegesztési eljárás lényege irányított hőhatás létrehozása, a műveleti területen, területről, területre anyagok 

mozgatása. A hegesztés minőségét a hegesztési eljárás - a hőképzés módja (energiaforrás, kiterjedés), és az 

anyagok -, továbbá a művelet elvégzése során kialakuló hő eloszlások időbeli lefutása határozzák meg. A 
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hegesztés nagyon fontos kiegészítő tevékenysége a helyes technológia, eljárás, sorrend meghatározása, a 

berendezések és szerszámok megválasztása. 

A hegesztés minősége a hegesztő mozgásos tevékenységén múlik a hegesztési művelet végrehajtása során, így a 

technológiából adódó mozgássor minél pontosabb végrehajtására van szükség. A hegesztés ergonómiai 

veszélyei ebből a mozgássorból adódnak, azaz az eszköz-kéz-váll-nyak-fej-tekintet egymáshoz viszonyított 

helyzetéből, az érintett testrészek erőkifejtéseiből és mozgásaiból. Ez tulajdonképpen az a látással követett 

haladó és lengő mozgás, mely a varratot vagy a vágást létrehozza. 

Az eszköz-kéz-váll-nyak-fej-tekintet ideális egységéhez a dolgozó és a munkadarab jó kölcsönös helyzete 

szükséges, figyelembe véve a munkatérben lévő akadályokat és megtámasztási lehetőségeket. Annál jobb lehet a 

műveleti területhez viszonyított eszköz-kéz-váll-nyak-fej-tekintet helyzet, minél jobb helyzetet tud ehhez 

biztosítani a test többi részével felvett testhelyzet, pl. szűk térben jobban hozzá lehet férni a műveleti területhez 

a törzs és a lábak kellemetlenebb tartásával. További ergonómiai veszélyek származnak tehát az eszköz-kéz-

váll-nyak-fej-tekintet műveleti egység és a munkadarabon meghatározott műveleti terület megfelelő helyzetének 

biztosításából. 

A hegesztési tevékenység során a munkadarabok mozgatása jelent további terhelést, ennek csökkentése a kézi 

anyagmozgatás általános szabályai szerint történik. 

1.3. A testhelyzet fenntartása 

A munka közbeni testhelyzet biztosítja a hozzáférést a hegesztési területhez. Cél az eszköz-kéz-váll-nyak-fej-

tekintet egység és a munkadarab jó kölcsönös helyzetének elérése. A természetestől jobban eltérő, hosszabb 

ideig fennmaradó testtartás súlyosabb veszélyt jelent, amit a mozgásmentes helyzet, a megtámasztásoknál 

jelentkező nyomás és hő viszonyok is fokoznak. 

1.3.1. A hegesztés testhelyzetei 

A munka közbeni testtartások tervezésekor a természetes álló vagy ülő testhelyzetre kell törekedni, és lehetőleg 

biztosítani kell a testhelyzetek váltogatását is. Hegeszteni is lehet jó testtartásban, ha a hegesztési terület a 

dolgozóval szemben, csípő és könyökmagasság között helyezkedik el, és a dolgozó szabadon tud előre-hátra 

mozogni. Ekkor nincs szükség a törzs dőlésére és csavarodására, a görnyedésre, a fej hátrafeszítésére vagy a 

lábak kényszerhelyzetére, és a felesleges terhelés elkerülhető. A hegesztés előrehaladásával a helyes testhelyzet 

a munkadarab mozgatásával, vagy a dolgozó helyváltoztatásával érhető el. 

A hegesztés során sokszor a körülmények nem teszik lehetővé a munkadarab ideális testhelyzethez szükséges 

beállítását, például a hegesztendő tárgy mérete, beépítettsége miatt. Ilyenkor a dolgozó helyezhető a test 

megtámasztásával a szükséges helyre, és akár mozgatható is a hegesztési terület változásával. Akkor megfelelő 

a megtámasztás, ha igazoltan nem okoz további károsodást, azaz a megtámasztott testrészt a lehető legnagyobb 

felületen, egyenletesen támasztja, és használatával nem nyomódnak össze lágy részek. Párnázott támasz 

alkalmazható például a térd vagy csípő megtámasztásához, ülőlapnak vagy háttámasznak, míg előre dőlésnél a 

has támasztása nem elfogadható. 

A környezeti korlátok, akadályok kényszertesttartáshoz vezethetnek, amikor az eszköz-kéz-váll-nyak-fej-

tekintet egység és a munkadarab jó kölcsönös helyzete természetes testtartással nem valósítható meg. Ilyenkor a 

testhelyzet fenntartása is erőfeszítést igényel, ami a behatási idővel egyre súlyosabb veszélyt jelent. Környezeti 

akadályok a hegesztési testhelyzetet is korlátozhatják, ami a hegesztés minőségét is ronthatja, akár a pálca vagy 

pisztoly rossz helyzete és mozgása, akár a rossz látási körülmények miatt. 
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47. ábra. Jellegzetes hegesztés közbeni testtartások és veszélyeik 

Egy-egy alkalommal, rövid ideig ez a tevékenység is elfogadható, ha a dolgozó megtámasztása, közlekedése 

egyébként biztonságos, de ha a tevékenység elhúzódik, akkor szakember bevonásával részletes elemzést kell 

végezni, és a hegesztési körülményeket javítani kell. 

A hegesztés során a törzs előredőlése a nyak előre dőlése és hátrafeszülése, törzs vagy a nyak csavarodása, a 

görnyedt törzs és a térdelés és guggolás jelentik a testhelyzet fenntartásával összefüggő fő veszélyeket. 

1.3.2. Gyakorlati fogások, tanácsok 
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• Tervezzük meg a hegesztési testhelyzetet! Ha van lehetőség, a munkadarabot hozzuk a megfelelő helyzetbe 

pozicionáló (és egyúttal rögzítő) készülékekkel. 

• Ha segítővel, vagy többen dolgozunk a területen, működjünk együtt ahhoz, hogy mindenki a lehető legjobb 

testhelyzetben dolgozhasson. 

• A hegesztési területhez szemben állva, csípő és könyökmagasság közt, vízszintes felületen hegesszünk! A 

hegesztés előrehaladtával lábbal oldalazzunk, vagy a munkadarabot helyezzük át, hogy továbbra is szembe 

állhassunk. 

 

48. ábra. Pozicionáló eszközök 

• A munkadarab, vagy a hegesztő mozgatása gépi eszközökkel is történhet. Ilyen lehet a csőforgató, vagy a 

személyemelő. 

• Tisztítsuk meg a munkaterületet! Távolítsuk el az akadályokat, amelyek a jó testhelyzetet gátolják. 

• Vegyük fel a jó testhelyzetet! Tartsuk a hátunkat egyenesen, lehetőleg függőleges helyzetben, kerüljük a 

gerinc csavart, dőlt helyzeteit. 

• Lehetőleg váltogassuk az ülő és álló helyzetet! Próbáljuk a munkánkat egyenletes, hirtelen mozdulatoktól és 

statikus helyzettől mentes mozgással végezni. 

• A maszk lenyitását kézzel végezzük! A biccentő mozdulat is hirtelen rántás a nyaknak, ezért felesleges 

terhelést jelent. 

• Alkalmazzunk igazoltan jó támaszokat a test megtartására és támasztására! Gondoljunk a láb, a térd, a fenék, 

a hát és a (támaszkodó, nem hegesztő) kéz megtámasztására is. 

• Ismerjük fel a kezdődő betegségeket! A rossz testhelyzet miatt bárhol kialakulhatnak a halmozódó 

mozgásszervi megbetegedések a hegesztés során, azonban ezek rendszerint kezdetben kellemetlenséggel, 

fájdalommal járnak, így a komolyabb baj előtt a kezelés megkezdhető. 

• A szerszámokat jól elérhető módon tároljuk! A szerszámért nyúlás és letétel is terhelést jelent, kerüljük el a 

felesleges nyújtózás. 

1.4. A hegesztési művelet 

A hegesztési művelethez a technológiából adódó mozgássor minél pontosabb végrehajtására van szükség. A 

veszélyek az eszköz-kéz-váll-nyak-fej-tekintet egymáshoz viszonyított helyzetéből, az érintett testrészek 

erőkifejtéseiből és mozgásaiból adódnak. A befolyásoló tényezők: 
 
hőképzés módja (technológia), mely meghatározza a szerszámokat, 
különböző anyagok mozgatása a hegesztési területre, területről és területen, 
kézben tartott eszköz súlya, súlyeloszlása, 
a markolat kialakítása, a kezelőszerv működtetése, 
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a kézben tartott eszköz műveleti hossza, azaz milyen messze van a hegesztési művelet az ujj végétől, 
a hegesztési vonal iránya, és a szükséges haladási sebesség 
a lengésszélesség, mely a heghézagból adódik, vágáskor és ponthegesztéskor nincs, 
a varratmintázat, melyet az érintett anyagok hegesztési technológiája határoz meg, 
pontossági igény, 
hegesztés megszakíthatósága, azaz milyen minimális hegesztési hosszokat kell egyhuzamban elkészíteni, 
munkadarab kezelése. 

1.4.1. A hegesztés mozgásai 

A hegesztés a kéz látással követett haladó és lengő mozgása. Az teszi különösen nehézzé, hogy biztosítani kell a 

kéz stabil helyzetét, a kéz finom mozgását, miközben tartani kell a hegesztés eszközeit és anyagait, nincs 

megtámasztás a műveleti helynél, és mindezt védőeszközökben kell végrehajtani. 

Az eszköz és a kéz saját súlyának megtartásához a felső végtag feszítő és hajlító izmainak egyidejű 

munkavégzése szükséges, ami önmagában is terhelést jelent, de a mozdulatlan helyzet megtartása kifejezetten 

káros. Nagyobb a veszély, ha nehezebb a kézben tartott eszköz, illetve vezetékeket is kell tartani. Az egymás 

ellen működő izmok a felső végtag rezgését is, azaz remegést is előidézhetnek. Ha a hegesztési terület nem 

mozdul (pl. a csövet gépi úton forgatják) a kéz megtartásában segíthetnek olyan támaszok, melyek igazoltan 

nem okoznak károsodást. 

A varratkészítéshez szükséges lengő mozgás az alkar-csukló nagyon nagy számban ismétlődő mozgásából 

adódik, és erőkifejtéssel párosul a szerszámok tartása miatt. Ez komoly ergonómiai kockázatot jelent, ha a 

csukló helyzete rossz, behajlított, ki- vagy befeszített, pl. a markolat kialakítás miatt. A lengés szükséges 

szélessége és üteme befolyásolja a csuklómozgás mértékét, így a gyorsabb ütemű lengés, illetve a szélesebb 

varrat súlyosabb veszélyt jelent. A kézben tartott dolgok súlyeloszlása, illetve a hegesztési területen kialakuló 

erőviszonyok befolyásolják az erőkifejtés mértékét. 

A hegesztés pontossági követelménye a mozgások végrehajtásának precizitását befolyásolja. Nagyobb 

pontosságnál nagyobb a látási követelmény, így a szem közelebb kerülhet a hegesztési területhez, ami a 

testhelyzet változásával jár. A mozgás pontosságát, illetve a végrehajtásból eredő terhelést az is befolyásolja, 

hogy milyen messze van a hegesztési művelet az ujj végétől. Néhány centiméter távolságig a szerszámmal 

történő célzás nem jelent nehezebb feladatot, mintha az ujj hegyével kellene a célterületet megérinteni. (Íráskor 

sem zavaró a ceruza hossza.) Nagyobb távolságoknál a célzás külön figyelmet igényel, például egy hosszú 

lángvágó pisztollyal történő vágásnál, amikor a hozzáférést és a kellemesebb testtartást a hosszú pisztoly 

biztosítja, ám a kéz és a műveleti hely nagy távolsága ekkor csak kis pontosságot igénylő vágásról lehet szó. A 

műveleti távolság növelésével a lengésszélesség biztosítása kisebb csuklóelfordulással jár, így az egyén 

hegesztési technikájának fejlesztésekor érdemes nagyobb távolságokkal is próbálkozni. 

A berendezések kezelőszerveinek működtetése is a kéz erőkifejtésével jár. Jobbak azok a megoldások, amikor a 

kezelőszerv működtetése a természetes testhelyzetben történik, és minimális erőkifejtést igényel. Elképzelhető, 

hogy a kezelőszerveket nem is a kézi darabon, hanem pl. a térdnél kell működtetni. 

A munkadarab megtartása, mozgatása, illetve a hegesztőkészülékek kezelése szintén erőkifejtést és különböző 

testhelyzeteket igényel, melyek a kezek terhelését fokozzák. 

A két kéz igénybevétele nem feltétlenül egyezik meg, hiszen más a mozgásuk, az erőkifejtésük és helyzetük is. 

A mindkét kezet igénylő műveleteknél az ügyesebb kezet használjuk a nagyobb pontosságú feladat 

végrehajtására, és a másodlagos kezet a tartó vagy erőt igénylő feladatokra. Nagy gyakorlat esetén a kezek 

szerepének felcserélése is elképzelhető, ezzel a két kéz terhelését ki lehet egyenlíteni. 

A hegesztési kockázatok a szünetek arányától és eloszlásától is függnek. A hegesztés megszakíthatósága 

határozza meg az összefüggő behatási időt, aminek növelése a helyzetet súlyosbítja. Minél hosszabb 

műszakban, minél nagyobb arányban telik az idő a hegesztéssel, annál nagyobb lesz a kockázat. 
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49. ábra. A csukló feszült helyzetei 

1.4.2. Gyakorlati fogások, tanácsok 

A kézi hegesztés veszélycsökkentésre megoldás a gépesítés, ennek hiányában a művelet veszélycsökkentése jó 

készülék alkalmazásával, jó módszerekkel és szervezési intézkedésekkel történhet. 
 
Könnyű, jól kézre álló kézi darabot használjunk! Markolatának átmérője és alakja a műveleti helyzetben tegye 

lehetővé a kéz, a csukló és az alkar természetes helyzetét. 
Csökkentsük a csatlakozó vezetékekből származó terhelést! A vezeték rugalmasan csatlakozzon a kézi 

darabhoz, legyen könnyű és könnyen mozgatható, esetleg ballanszerrel vagy gépi megoldással kiegyensúlyozott 

vagy mozgatott. 
A kezelőszervek legyenek könnyen működtethetők! Természetes testhelyzetben, kis erő kelljen a 

működtetésükhöz, legyen az állapot egyértelmű, a kezelőszervek jól felismerhetők és elkülöníthetők. 
Használjunk hegesztőkészülékeket! A rögzítők, befogók, munkadarab mozgatók megkönnyítik, egyszerűbbé, 

kevésbé megerőltetővé teszik a műveletet. Használatuk az egészségmegóvás mellett a gyártási idő és költségek 

csökkenését, a termelékenység, minőség javulását is eredményezik. Kiválthatják a munkadarabot kezelő egyik 

kéz vagy akár egy segítő szerepét. 
Célszerű készülékeket használjunk! Legyen a munkadarab helyezése, rögzítése, cseréje gyorsan elvégezhető, a 

helyező-, illesztő-, leszorító-, megfogó- és más elemei kis erőkifejtéssel kezelhetők, a leszorítási utak rövidek. 
Figyeljük a kéz jelzéseit! A többi testrészhez hasonlóan vegyük észre a kezdeti tüneteket. 
Korlátozzuk és tegyük egyenletessé a terhelést! Tartsunk szüneteket a hegesztési menetek közt, és lehetőleg a 

hegesztésen kívül más jellegű tevékenységeket is végezzünk. 
Alkalmazzunk támaszt az alkarnál! Az igazoltan jó támasz az alkar esetében is hasznos lehet, tehermentesít és 

segít a pozíció tartásában, így óvja egészségünk és hosszabb hegesztési meneteket tesz lehetővé. 
Tudatosan fejlesszük a hegesztési technikánkat! Törekedjünk a kéz, a csukló, az alkar, a vállak, a nyak 

természetes testhelyzetének elérésére. 
Lazán tartsuk a kezünk! A görcsös kéz és testtartás önmagában is többletterhelést jelent, de tovább nehezíti a 

művelet végrehajtását. 
Válasszunk jó védőeszközt! A könnyebb, könnyebben kezelhető, mozgást kevésbé befolyásoló védőeszközök 

kevésbé növelik az ergonómiai kockázatokat. 

A hegesztő munkahely ergonómiai tényezői például: 
 
a dolgozó fizikai képességei, 
a pisztoly tömege, 
az eszközök formája, 
a munkapozíció, 
a test mechanikája a hegesztési művelet során, 
a hegesztés során használt védőfelszerelés, 
a munkatér (méret, világítás, hőmérséklet, zaj, rezgés stb.), 
munkamódszer, 
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a munka fizikai követelményei (emelés, forgatás, nyúlás), 
a munkakör szellemi követelményei (motiváció, figyelem, összpontosítás). 

2. Babakocsi felhasználói és az adatok hasznosítása 

A babakocsi felhasználói kör meghatározása azért különleges, mert egyidejűleg több felhasználót 

azonosíthatunk. Felhasználó egyrészt a szülő, aki tolja, emeli, összecsukja, állítja stb. a kocsit, de felhasználó a 

gyerek is, aki be- és kiszáll, és különböző testhelyzetekben utazik a kocsiban. 

Az életkorra, nemre és regionális jellemzőkre vonatkozó adatokat a babakocsi méreteinek meghatározásakor 

szekunder módon használjuk fel, azaz táblázatból keressük vissza a releváns testméreteket. A szülők 

testméreteiben jelentkező szóródást szabályozási (állítási) lehetőségek biztosításával kompenzálhatjuk, pl. a toló 

kar hossza esetében. A gyermek testméretei (és ezzel fiziológiai jellemzői is) jelentősen változnak, így ezt 

változatok kialakításával illetve kiegészítők alkalmazásával ellensúlyozhatjuk. 

12.1. táblázat - 4. táblázat. Egy babakocsi felhasználói körei 
 

Jellemző Szülő Gyerek 

Életkor 18-60 év 0-3 év 

Nem főként nők, de férfiak is fiú - lány egyaránt 

Szakértelem nem rendelkezik szakértelemmel   

Regionális jellemzők európai felhasználók   

Intelligencia általános műszaki érzék fejlődés alatt 

Képességek önálló tevékenységre képes korlátozott mozgás 

Motiváció szállítási / tárolási igény fokozott érdeklődés 

Egyéb terhesség, gyengeség megjelenhet fokozott alvásigény 

Kezesség bal és jobbkezesek egyaránt   

A gyermek neme befolyásolhatja a kiválasztott kocsi színét, így több mintázatú változat kialakítása tanácsos. 

A szülőktől nem várható el eredendően meglévő, és magas fokú babakocsi-kezelési ismeret, így törekedni 

kellene az egyszerű kezelhetőségre. A sokszor elvárt nagyfokú funkcionalitás - pl. legyen összecsukható, legyen 

napernyő - még egyszerűnek szánt kezelési megoldások mellett is működtetési ismeretet kíván a szülőtől, így 

biztosítani kell a szükséges tudás megszerzését, pl. a kezelési leírásban, oktató CD-n, videón, személyes 

bemutatón. Ebben szerepet kapnak a regionális jellemzők is, hiszen a szöveges magyarázatoknak nemzeti 

nyelven kell megjelenniük, illetve a helyben szokásos jelöléseket kell alkalmazni. 

A regionális jellemzők befolyásolják a kocsi kialakítását a meteorológiai viszonyokkal (pl. jellemző 

hőmérséklet, csapadék valószínűsége), a használati területe út és közlekedési viszonyai a szükséges rugózást, 

kerékátmérőt befolyásolják. 

A szülőkről feltételezhetjük, hogy önálló tevékenységre képesek, azaz végre tudnak hajtani olyan mozgásokat és 

szellemileg alkalmasak azokra a feladatokra, melyek babakocsival és kisgyermekkel utcai közlekedés során 

megjelenhetnek. A babakocsi tolása közben nehézkes további csomagok szállítása, ezért célszerű erre eleve 

felkészíteni a terméket, és ezt a babákhoz szükséges kellékek különösen indokolttá teszik. 

A gyermek korlátozott mozgásképessége miatt rögzítési lehetőséget célszerű kialakítani (biztonsági öv), illetve 

elegendő hozzáférési helyet kell biztosítani a szülőnek a gyermek ellátásához. A gyermek fokozott érdeklődését 

egyrészt a jó kilátás biztosításával (átfordítási lehetőséggel a szülő illetve a külvilág felé) lehet kielégíteni, 

másrészt figyelemfelkeltő játékokat lehet környezetében rögzíteni. Másrészt az érdeklődés magára a kocsira is 

kiterjed, így a gyermeki felfedezésnek (pl. szétszerelési kísérlet) ellen kell állnia. Mivel a gyermek tartósan is a 

kocsiban lehet, így annak több testhelyzetet is lehetővé kell tennie. 

A fentiekben a felhasználói kör szekunder hasznosulására mutattunk példákat, hiszen a közölt információk, pl. 

statisztikai és antropometriai táblázatokból, pszichológiai könyvekből beszerezhetők. Amikor nem elérhetők 

ezek az információk, akkor nyúlhatunk a primer eszközökhöz. Ilyen lenne nagy valószínűséggel a 0-3 éves 

magyar gyermekek marokátérő adata, melyet pl. gyermekgondozók váróiban méréssel határozhatók meg. A 
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felhasználói kör jelenti a használatelemzési vizsgálatok mintáinak kiválasztási alapját, azaz pl. a fejlesztés alatt 

álló babakocsink prototípusának tesztelésére, a játszótérről hívunk fiatal anyukákat gyerekkel. 

3. Irodai bútorok kiválasztása 

 

50. ábra. A bútorválasztás folyamata a dolgozók bevonásával 

A MATÁV 1998-ban épülő székházának építésekor tendert írtak ki a bútorzat szállítására. A pályázók közül 

hat-hat kapott lehetőséget a székek illetve asztalok-szekrények bemutatására egy - az építkezés területén 

kialakított minta irodában. A bútorok előzetes tesztelése ekkor már hagyományosnak számított a MATÁV-nál, 

hiszen a Hibajelentő Üzemben is módszeresen teszteltük a székeket, és a Telefonos Ügyfélszolgálatnál is 

hónapokon keresztül működött egy „modell iroda”. A bútorzat tesztelését a BME Ergonómia és Pszichológia 

Tanszék munkacsoportja (Antalovits Miklós és Szabó Gyula) végezte, a vizsgálat lefolyását az 50. ábra 

szemlélteti. 

A székházban várható tevékenység figyelembe vételével párhuzamosan hét termékkategória kiválasztása folyt: 

• A: Ügyintézői számítógépes munkahely 

• B: Tárgyaló és csoportmunkát támogató munkahely 

• C: Titkárnői munkahely 

• D: Vezetői , egyéni munkahely 

• X: Munkaszék 

• Y: Középvezetői szék 

• Z: Vendégszék 
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A fókusz csoport tagjai leendő felhasználók közül kerültek ki, reprezentálva a szervezeti egységeket, vezetési 

szinteket és várható tevékenységeket. Az első ülés a csoportformálás után az irodai tevékenység 

jellegzetességeit és a bútorzathoz, székekhez kötődő ergonómiai kérdéseket érintő képzéssel kezdődött. Ezt 

követte az ergonómiai kritériumok generálása a csoportban; a bútorzatra és a székekre külön listák készültek; 

ezeket a szempontokat többségi egyetértéssel fogadtuk el. 

A rövid szünetben elkészítettük a szavazólapokat, melyeken a szempontok fontosságát ötfokú skálán (1: 

egyáltalán nem fontos - 5: nagyon fontos) egyénileg értékelték a részvevők. 

A második összejövetel a minta irodában zajlott, ahol a feladatok ismertetése után néhány órás ismerkedés, 

tesztelés következett. Az értékeléshez mindenki számára önálló füzetet készítettünk, melyben a szempontok 

csökkenő fontossági sorrendben szerepeltek. 

Az egyértelműség kedvéért, minden bútoron feltüntettük a kategóriát (A-Z) és - mivel az ergonómiai minőség 

meghatározásakor csökkenteni akartuk a márkanév hatását - a gyártó kódját: 

 

Az értékelő füzetben ötfokú skálán kellett értékelni minden szállító minden termékét minden szempont alapján 

(1: egyáltalán nem elégedett, 5: teljes mértékben elégedett). A füzetek leadása után a fókusz-csoport munkája 

lezárult. 

A pontszámokat több formában is összesítettük: 

• Elkészítettük kategóriánként a hagyományos összehasonlító és egyedi termékre vonatkozó fontosság - 

elégedettség diagrammokat, táblázatokat, melyeket a szokásos módon értelmeztünk. 

 

5. táblázat. Az „X” munkaszék ergonómiai kritériumok megítélése 
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51. ábra. Az „X” munkaszék fontosság - elégedettség összevető diagram 

• A három legnagyobb fontosságú követelményre adott elégedettségi osztályzatok - bútor kategóriánként és 

szállítónként számított - egyszerű átlagait 100 fokú skálára vetítettük. Ezeket az értékeket táblázatba rendezve 

a legmeghatározóbb szempontok alapján kialakuló sorrend vizsgálható, a megfelelés százalékos kifejezésére 

emlékeztető, a vizsgálat részletei iránt nem érdeklődők számára is kézzelfogható formában. 
 

Ha F1, F2, és F3 a három legfontosabb szempont, akkor a legnagyobb fontosságú elégedettség Elf az adott 

termékre: 
 

 

(12.1) 

 

6. táblázat. Legfontosabb ergonómiai kritériumok megítélése 100 fokú skálán (részlet) 

• A súlyozott mutatók készítésekor a - bútor kategóriánként és szállítónként számított - átlagos elégedettségi 

értékeket a fontossági értékkel szorozva számítottuk a teljes súlyozott elégedettséget. Ennek elméleti 

maximuma 25 (elsődleges fontosság és teljes megfelelés), minimuma 1 (egyáltalán nem fontos és egyáltalán 

nem megfelelő), a paraméter magasabb értéke nagyobb fontosságot és minőséget jelent az adott szempont 

alapján. 
 

A súlyozott elégedettség Es értéke: 
 

 

(12.2) 
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7. táblázat. Ergonómiai kritérium megítélésének súlyozott összegei (részlet) 

• Ideális esetben a fontossági és az elégedettségi értékek szempontonként megegyeznek, így az optimális 

esettől való átlagos - pozitív irányú (az elégedettség meghaladja a szempont fontossági értékét) - eltérést is 

kiszámítottuk. (Nem az abszolút eltérést vagy négyzetes hibát vettük figyelembe, tehát a „túlteljesítés” 

javította az értékelést.) 

• Az eltérés Ed értéke: 
 

 

(12.3) 

 

8. táblázat. Ergonómiai kritérium megítélésének és fontosságának különbségei (részlet) 

4. Egy fejlesztési folyamat 

Egy vezető nemzetközi vállalatnál a termékfejlesztés menete következő:4 

• Know-how szakasz. Számos területen know-how gyűjtés, generálás, és alkalmazás 

• Koncepció szakasz: A későbbi termékgenerálásig vezető út meghatározása 

• Termékcsalád indítása utáni szakasz: egy termékcsalád durva specifikációjához vezet, 

• Kibocsátás utáni szakasz: A termék kiszállításra kész 

Érdekes megfigyelni, hogy a fejlesztés olyan volumenű, hogy nem termékről, hanem termékcsaládról beszélnek, 

és a variáció-megközelítést alkalmazzák a porszívó teljesítményére és funkcionalitására is. Ez a fejlesztési 

folyamat-bemutatás megőrzi a kulisszatitkokat: az csak kitalálható, hogy a harmadik és a negyedik lépés között 

a terméket valamilyen misztikus módon megtervezik, és legyártják. 

                                                           
4Vianen, E. Van et al: A combined effort in the standardization of user interface testing in. Jordan, P.W: Usability Evaluation in Industry, 
Taylor & Francis, 1996. p. 8. 
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A termékfejlesztés során az alábbi célokra alkalmaznak felhasználói teszteket. 

• Know-how szakasz: 
 

tesztelés új koncepciók és eredeti ötletek generálásáért 
tesztelés az első alapötletek és koncepciók kiválasztására 
létező problémák kivizsgálása 
tesztelés meghatározott kérdések megválaszolására 

• Koncepció szakasz: 
 

tesztelés meghatározott kérdések megválaszolására 
tesztelés az elfogadási kritérium teljesülésének eldöntésére 
tesztelés az ötletek és koncepciók kiválasztására 
tesztelés használhatósági problémák azonosítására 

• Termékcsalád indítása utáni szakasz: 
 

A végső koncepció részleteinek tesztelése, a megvalósítási mód igazolása 

• Kibocsátás utáni szakasz: 
 

Problémák és megjegyzések kivizsgálása 
Használhatósági kritérium véglegesítése 
Problémák kivizsgálása 

A felsorolásból látható, hogy kezdetben az útkeresés érdekében, ötletgenerálásra használják a teszteket, ezt 

követően a visszajelzésre kerül a hangsúly – kiválasztás és konkrét kérdések megválaszolása – végül az 

ellenőrzés lesz a tesztelés célja. 

5. Rakétarendszer tesztelés és értékelés 

Az ergonómiai elvek érvényesítésének módja a beszerzések során az ember-rendszer integráció (Human System 

Integration, a továbbiakban: HSI), amivel a váz-izomrendszeri megbetegedések és sérülések megelőzése már a 

beszerzésnél érvényesül a beszerzések végrehajtására vonatkozó parancs alapján5 . A HSI egy átfogó 

menedzsment és műszaki stratégia annak érdekében, hogy az emberi teljesítmény (a tervezéstől a létszámra, 

képességekre és képzésre adódó követelmények), a biztonság, és az egészségvédelem szempontjai az egész 

rendszer tervezési és fejlesztési folyamata során érvényesüljenek. 

Az itt támasztott ergonómiai követelmények érvényesítését minden haderőnemre vonatkozóan az emberi 

tényezőkre tervezés követelményeiről szóló szabvány írja elő. Ez a szabvány részletesen tartalmazza a 

berendezések ember-gép felületeinek jellemzőit, ide értve, pl. a létesítmények, rendszerek és a berendezések 

elrendezéseit, a kijelzők és kezelőszervek kialakítását. Bár ez a szabvány szolgál a kockázatelemzések alapjául 

is, nem csak a biztonságot, hanem a magas teljesítményt, hatékonyságot is szolgálja. Az ergonómiai elvek 

alkalmazásának célja a tervezés során az emberi tényezők figyelembevételét előíró szabvány6 és a kapcsolódó 

kiegészítő útmutató7 szerint: 
 
az operátor, valamint a felügyelő és karbantartó személyzet szükséges teljesítményének biztosítása, 
a szükséges tapasztalati és személyi adottságok, valamint a betanítási idő csökkentése, 
az ember-gép rendszerek szükséges megbízhatóságának elérése. 

A beszerzésre vonatkozó haditengerészeti parancs8 egyaránt megköveteli a munkavédelmi, illetve az ember-

rendszer integráció követelmények teljesülését. Ez utóbbit a Haditengerészetnél a hajózó személyzet ember-

rendszer integráció parancs (Navy Personnel Human Systems Integration, NAVPRINT) szabályozza 

                                                           
5DoD 5000.02 Operation of the Defense Acquisition System, Department of Defense INSTRUCTION NUMBER 5000.02 
6MIL-STD-1472F Design Criteria Standard, Human Engineering, Department Of Defense US, 23 August 1999. 
7MIL-HDBK 759C DoD “Handbook for Human Engineering Design Guidelines” 
8INST 5000.2D Implementation And Operation Of The Defense Acquisition System And The Joint Capabilities Integration And 
Development System SECNAV Instruction 5000.2D 
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részleteiben9, meghatározva azokat az eljárásokat és dokumentum tartalmakat, amelyeket a beszerzés során 

végre kell hajtani, illetve ki kell dolgozni. 

Az ergonómiai, munkavédelmi és a beszerzési folyamatok pontosabb összehangolását célozta a 

Védelembiztonsági Vizsgálóbizottság és a Haditengerészet közös projektje, az Emberi tulajdonságokra tervezés 

és ergonómiai kockázatelemzés folyamat (Human Engineering and Ergonomic Risk Analysis Process, a 

továbbiakban: HEERAP). A HEERAP megkönnyíti a tervezésből származó személyi sérülések kockázatainak 

azonosítását, elemzését és csökkentését, melyre alapozott tervezés eredménye a működtethetőség, 

karbantarthatóság, lakhatóság, szállíthatóság / hordozhatóság, telepíthetőség / felépíthetőség.10 

Az eljárás lényege, hogy egy személyi sérülés kockázatelemzést követően egy személyi sérülés kockázati 

mátrixot töltenek ki, melynek tartalma: 
 
a megvalósítandó funkciók, 
maga a feladat, 
ember-gép kapcsolatok, 
az ergonómiai kockázatok, 
a veszélyek forrásai, 
veszélycsökkentési stratégiák. 

A HEERAP projekt során rendkívül részletes elemzést folytattak, és a Haditengerészet területén több száz 

veszélyhelyzetet dokumentáltak a fenti rendszerben. 

A NASA nagy-megbízhatóságú rendszereit – pl. a rakétaelhárító rendszert – a szabályok szerint a teljes 

fejlesztési folyamat során tesztelni kell. A tesztelések célja11: 

• A követelmények teljesítésének biztosítása, azaz annak bemutatása, hogy a rendszer megfelel a 

specifikációban foglaltaknak. 

• A kialakítás ergonómiai követelményeknek történő megfelelésének bemutatása, pl. kezelőszervek 

elrendezése, elérési tartományok, megjelenítési módok, feliratok alkalmazása. 

• A teljesítmény-követelmények elérésének ellenőrzése a felhasználó-függő esetekben. Ez már feltétlenül 

felhasználói bevonással történik, jelentőségét pedig az adja, hogy a vizsgált rendszernek a leggyengébb 

kezelővel is teljesítenie kell a harcászati szempontból kritikus feladatokat az előírt időn belül. 

• Az ember-gép kapcsolat minőségétől függő teljesítménytényezők kvantitatív mérése különböző kezelői 

felületek összehasonlítására ad lehetőséget. 

• A működési és tervezési hibák azonosításával a szükséges további fejlesztések körvonalazódnak. 

Az 52. ábrán a NASA által alkalmazott fejlesztési modell látható. A működési területből adódóan itt nem is 

ábrázolják a – piackutatást helyettesítő – politikai / vezetői döntést, hanem egyből a rendszertervezéssel 

kezdenek, és a működő rendszerrel zárják a fejlesztést (rakétaelhárító rendszerből elég egyet készíteni e filozófia 

szerint). 

A tesztelés a fejlesztés első percétől modellekkel történik; technikai megoldások vizsgálata folyik a fejlesztési 

tesztelés során; a részletes tesztelés alatt már megindul a prototípus működési tesztelése; majd a működő 

rendszer mellett szimulátoron folynak az ellenőrző tesztelések. 

                                                           
9OPNAVINST 5310.23 Navy Personnel Human Systems Integration, (NAVPRINT) 
10Human engineering and ergonomic (HE&E) risk analysis process (HEERAP) Final Report, April 30, 2008. 
11Meister D.: System effectiveness Testing, HHF 10.1 
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52. ábra. A tesztelés és értékelés célja – NASA 

Az Egyesült Királyság katonai beszerzéseinél az ergonómiai elvek érvényesüléséért az Emberi tényezők a 

rendszerek tervezői számára katonai szabvány felel12. A szabvány megközelítésében a védelmi képesség három 

összetevője – a folyamatok, az ember és a berendezések – közül az utóbbi kettő kapcsolatát fedi le az emberi 

tényezők integrálása. A szabvány harmadik része tartalmazza a részletes technikai útmutatókat, így a 

rendszerbiztonságra (10. szakasz), a munkagépekre (15. szakasz) és a munkahely kialakításra (13. szakasz) 

vonatkozóan. 

6. Szoftver ergonómiai értékelés 

Egy telefonos információs szolgáltatás fejlesztés egyik állomásaként a tudakozóban dolgozók munkáját segítő 

szoftver értékelésére is sor került. Ennek a kutatásnak jelentős szoftver-ergonómiai eredményei születtek13, de a 

vizsgálat felépítése módszertani szempontból is érdekes. 

Az események lefolyását az 53. ábra szemlélteti. A kutatás elsődleges célja annak igazolása volt, hogy a szoftver 

elemzésével olyan javaslatok tehetők a kezelői felületre, melyekkel a teljesítmény fokozható, emellett vizsgáltuk 

a különböző értékelő módszerek együttes alkalmazásának lehetőségét, a különböző forrásból származó 

eredmények egyezőségét is. 

A vizsgálat középpontjában tényleges felhasználók termékhasználati viselkedésének megfigyelése állt, erre 

épültek a méréses, a kép- és a hangrögzítéses, valamint a megkérdezéses módszerek. A vizsgálatot terepen, a 

tevékenységhez egyébként is használt egyik munkahelyen folytattuk le, e köré telepítettük a szükséges 

technikát, és ide hívtuk a szoftverrel dolgozó vizsgálati személyeket. 

A helyszín, a résztvevők és a technikai körülmények biztosítása mellett a vizsgálat forgatókönyvét is el kellett 

készíteni, mely a végrehajtandó feladatokból és az adatrögzítési tervből állt. A feladatokat a tevékenység 

elemzése alapján állítottuk össze, azaz ügyfél-hívásokat továbbítottunk az operátorokhoz, melyeket a 

munkájukra érvényes szabályok szerint kellett kezelniük. Az előzetes szakértői értékelés feltárta a szoftver 

bizonyos gyengeségeit, ezért olyan feladatokat konstruáltunk, melyek a nehézséget okozó programrész 

használatát igényelték. Ezzel a megoldással azt biztosítottuk, hogy mind a 15 vizsgálati személy használja az 

adott programrészt és megállapíthassuk, mely funkció okoz nehézséget keveseknek (ekkor a felhasználó 

tudásának hiányosságára, felhasználói hibára következtethetünk) és melyek okoznak problémát a többségnek 

(ekkor a program hibájára gondolunk). Az előzetesen meghatározott ügyfélkéréseket egy arra alkalmas 

állomásról a vizsgálatvezető asszisztense olvasta be. Az előre meghatározott feladatok magukon viselték az 

előzetes feltevéseinket a program hibáiról, ezért teljesítésük után minden vizsgálati személyt visszakapcsoltunk 

a tudakozó híváselosztó rendszerébe, és innen véletlenszerűen további feladatokat (hívásokat) kaptak. Végül a 

lekezelt hívások száma személyenként elérte az ötvenet, mely kb. egyórás munkavégzésnek felelt meg. 

                                                           
12MoD 00-250 Human Factors for Designers of Systems Defence Standard 00-250 Issue 1, Ministry of Defence, 23 May 2008 
13Izsó L., Mischinger G. (szerk.), Palotai S., Szabó GY. 1997, A belföldi számítógépes tudakozó szolgáltatás (CDAS) szoftverének 
ergonómiai vizsgálata (Összegző tanulmány). 48 oldal + mellékletek. Budapesti Műszaki Egyetem, Ergonómia és Pszichológia Tanszék. 
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53. ábra. A CDAS szoftvert értékelő vizsgálat lefutása 

A feladatok megoldása előtt, tájékoztattuk a résztvevőket arról, hogy a szoftver vizsgálata folyik, és rájuk nézve 

semmilyen következménye nem lesz a vizsgálatnak, eredményeikről munkahelyi felettesüket nem tájékoztatjuk. 

A feladatsor megkezdése előtt a tapasztalataikra, és egyéb személyi jellemzőikre vonatkozó kérdőívet töltöttek 

ki, valamint felszereltük az adatrögzítéshez szükséges eszközöket (elektróda, mikrofon). 

A feladatok megoldása során az 54. ábrán látható vizsgálati elrendezésben videón rögzítettük a vizsgálati 

személyt (szembeni nézetben úgy, hogy a felső teste és a billentyűzeten lévő keze is látszódjon), az ő és az 

ügyfél (kérdező asszisztens) hangját, a számítógépes képernyő tartalmát. A számítógépen – a vizsgált szoftver 

mellett - futó program regisztrálta a billentyűleütéseket és egérkattintásokat, valamint az ISAX fiziológiai 

adatgyűjtő rendszer a vizsgált személy EKG-jeleit. 

Közvetlenül a feladatok végrehajtása után - egy másik helyiségben – a vizsgálati személyek beszámoltak a 

feladatokkal kapcsolatos észrevételeikről, a szoftver kezelésében tapasztalt nehézségeikről, majd a 

vizsgálatvezető a videofelvétel visszajátszása mellett rákérdezett a viselkedés bizonyos elemeire. Ezt a 

beszámolót újabb videón rögzítettük. 

A kép- és hanganyagot laboratóriumban elemeztük. A feladatok végrehajtásáról készült videofilm elemzésekor 

számítógépes segédprogrammal határoztuk meg minden egyes kérdéshez, minden résztvevő esetében a 

tevékenységet jól leíró cselekvésekhez (kérdéspontosítás, adatkikeresés, válaszadás) tartozó időadatokat. Ezeket 

az adatokat statisztikailag feldolgozva és a szöveges válaszokkal kiegészítve, a szoftver vizsgálata megtörtént, 

az értékelést és fejlesztési javaslatainkat képernyőképekkel, videó bejátszásokkal, adattáblákkal illusztráltuk. 
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54. ábra. Vizsgálati elrendezés 

Az időelemzésekkel párhuzamosan megtörtént a szoftver elemzése az INTERFACE szoftver-vizsgáló 

rendszerrel is. Ez a módszer jelentősen épít a szoftvertermékek jellegzetességeire (a számítógéppel végzett 

adatrögzítés, a munka ülő jellege). Módszerválasztáskor az INTERFACE nagyobb műszerezési igénye a 

hosszadalmas videó elemzéssel áll szemben, ám a két módszer azonos eredményeket produkált esetünkben. 
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