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A FIZIKAI KÖRNYEZET 

A fizikai környezeti tényezők közzé sorolható a klíma, a zaj, a 
rezgések, a megvilágítás, a monotónia, a levegő tisztasága, 
valamint a higiénés környezet.  

 
A klíma 

Az emberi test 10 %-os hatásfokkal képes a fizikai munkát 
végezni. A kémiai energia (az átalakított élelem) 90 %-a az 
izommunka folyamatában hővé alakul. A felesleges hő 
kisugárzás, konvekció, párologtatás, valamint a légzőszervek 
útján kerül leadásra. 



Lehűlés 
  

 A komfortzóna határa 12 – 24 oC, 30 – 70 % páratartalom és 
maximum 3 m/sec légmozgás között van. A munka nehézségi 
foka más – más komfortzónát igényel. Például: 

 az igen nehéz testi munkát végzők  12 – 14 oC  

 a nehéz testi munkát végzők   15 – 17 oC  

 a mérsékelten nehéz munkát végzők  18 – 20 oC 

 a könnyű és irodai munkát végzők  20 – 22 oC 

  

 Ha a klímát szabályozni tudjuk, akkor leghatásosabb a 
szellőztetés, a sugárzás elleni védekezés, esetleg friss levegő 
befúvása (ventilátor, vagy klímaberendezés). 



 
A zaj 

 
Ergonómiai szempontból a következő problémák jelentkezhetnek: 
1. Van-e a zajnak olyan pszichológiai vagy fiziológiai hatása, 

amely az ember jó közérzetét, vagy teljesítményét befolyásolja? 
2. A zaj kellemetlen érzést válthat ki és káros hatást fejt ki 

elsősorban a hallásképességre. 
 
Mitől függ a zaj hatása? 
 a zaj intenzitásától 
 időbeli lefolyásától 
 frekvencia összetételétől 
 a hatóidejétől 
 a szervezet pszichikai állapotától 



A fizikai hangnyomás szintjét értékeli, egysége: dB(A). 

A zaj esetében az alábbi hatásokkal kell számolni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zajtartomány 30 – 60 dB(A) zavaró hatású 

2. Zajtartomány 65 – 90 dB(A) a pszichikai hatásán túl a kar és a láb 
véredényeinek az összeszűküléséhez 
vezet 

3. Zajtartomány 90 – 120 dB(A)ha  
 

hosszabb ideig tart, tartós 
halláskárosodást okoz 

4. Zajtartomány 120 dB(A) felett 
 

már rövid időn belül is 
halláscsökkenést eredményez 



Traktorok és kombájnok az alábbi hangnyomásszintet  

mutatják: 

MTZ-50  102 dB 

John Deere     87 dB 

Rába-Steiger 240     84 dB 

MTZ-80      94 dB 

ZT-300      98 dB 

E-516 kombájn 105 dB 

Class-Dominátor 100 dB 

 



 

 

Frekvencia elemzés 

A zajszint értékelésénél nemcsak a hangnyomásszintet, 

hanem a frekvenciaszintet is elemezni kell. 

Zaj szempontjából előnyös (a) és előnytelen (b) motoros 

fűrész frekvencia elemzése 



A dolgozó ember csak a 65 dB körüli hangnyomás- 
szintet tudja folyamatosan és egészségkárosodás 
nélkül elviselni.  
 
A zajvédelem módjai: 
1. A zajforrás megszüntetése (modernebb, 

csendesebb gépek alkalmazása) 
2. A zaj terjedésének megakadályozása 

(hangszigetelés) 
3. A hanghullámok fülbejutásának megakadályozása 
 (füldugó, fülvatta, fültok, fülvédősisak 

használatával) 
 



A rezgések 
 Befolyásolják a dolgozó ember fiziológiai közérzetét, csökkentik a 

látásélességet és a figyelmet, növelik a reflexidőt és az elfáradást. 
A testrészekre történő rezgésátviteli maximumok: 

• belső szervek és hasfal  3 Hz 
• az álló ember főrezonanciája 4   –    6 Hz 
• a medence második rezonanciája 10   –   12 Hz 
• a fej     20 Hz 
• a szemgolyó   41   – 100 Hz 
 
 Fontos a függőleges rezgések értékelése a K tényező segítségével. 

A K tényező, a rezgésfrekvencia, rezgésgyorsulás és 
rezgéssebesség értékéből számítható ki. 
 
 



A „K” tényező értékelési szintjének mértéke 

Értékelés 
szintje 

„K” 
tényező 

 
 

Fokozat 

 
Az érzékelési  
szint leírása 

 
A hatás elviselhetősége 
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A Nem érezhető Hatás nincs 

B Éppen érezhető Hatás nincs 

C Érezhető Lakásban tartózkodás rövid megszakításokkal, vagy anélkül 

D Jól érezhető Lakásban tartózkodás hosszabb megszakításokkal 

E Erősen érezhető Fizikai munka megszakítások nélkül 

F Nagyon erősen érezhető Traktorvezetés közben rövid megszakításokkal 

G Nagyon erősen érezhető Traktorvezetés közben hosszabb megszakításokkal 

H Nagyon erősen érezhető Gépkocsiban utazva rövid ideig 

I Nagyon erősen érezhető 



A megvilágítás 
Az ember munkájának mintegy 90 %-ában vesz részt.  

Kétféle megvilágítás szükséges, környezeti és munkahelyi. 
A megvilágítás erőssége és a munkadarab nagysága 

A munka megnevezése Környezeti Munkahelyi 

megvilágítás lux-ban 

Igen finom munka 300 – 500 1.000  – 5.000 

Finom munka 150 – 300    300  – 1.000 

Közepes munka   80 – 150   100  –    300 

Durva munka   40 –   80    50  –    100 

A környezeti megvilágítás felső, illetve a munkahelyi megvilágítás alsó 
határa között nincs nagy különbség a kontraszthatás elkerülése végett. A 
kontrasztélesség ugyanis a szem időelőtti elfáradását  
okozza.  



A káprázás csökkenti a látóképességet, amikor az arc 
mezejében olyan erős a fény intenzitása, hogy a szem 
nem képes hozzá alkalmazkodni.  
 
Hogyan védekezzünk a káprázás ellen: 
• Vakítóhatás forrása és a tekintet irányvonala közötti szög 

30 foknál nagyobb legyen. 
• A tekintet irányvonala feletti vakító fényforrás nagyobb 

zavart okoz, mint az oldalsó látómezőben lévők. 
• A vakítóhatás veszélye csökken, ha az általános világítási 

szintet az arc mezejében növeljük. 



A színlátás, színdinamika 
A színeknek az emberre pszichikai hatása van.  

A színek pszichológiai hatása 

Szín Távolsághatás Hőhatás Pszichikus hatás 

Kék Távolító Hideg Pihentető 

Zöld Távolító Hideg/semleges Erősen pihentető 

Vörös Közelítő Meleg Igen ingerlő 

Narancs Erősen közelítő Igen meleg Izgató 

Sárga Közelítő Igen meleg Izgató 

Barna Igen közelítő Semleges Izgató 

Lila Igen közelítő Hideg Fárasztó 



A monotónia 

 

A változatos munka növeli a dolgozó munkakedvét, 

csökkenti a fáradást, jó hatással van a teljesítményre.  



A levegő tisztasága 
 
A különböző eredetű porok általában eltérő ártalmakat okoznak: 
1. A szervetlen és szerves eredetű porok kötőszöveti elváltozást 

okoznak a tüdőben (portüdő). 
2. A növényi porok hatására allergia léphet fel. 
3. Előfordulhatnak különösen a műtrágyázásnál és növényvédelmi 

munkáknál, hogy a porok rákot, vagy mérgezést okoznak. 
 

 
Hogy védekezhetünk a levegőben előforduló szennyező porok ellen? 
 Ahol lehet nedves eljárásokat kell alkalmazni. 
 Hatásos porkiválasztó eszközök (elszívók, ciklonok) beépítésével. 
 Egyéni védőeszközökkel (védőálarc, légzésvédő). 



A SZOCIÁLIS KÖRNYEZET 

A munkaerő 
Szakértelem szerint van: 

segédmunkás (szakképzettség nélküli, pl. rakodó, vagy 
sepregető), 

betanított munkás (pl. felhajtó), 

szakmunkás (pl. baromfitenyésztő, sertéstenyésztő, 
növényvédő), 

mester-szakmunkás (pl. fejőmester, mestergazda, stb.). 
Motiváltságon a munkában kifejtett igyekezetet értjük. 



A munkaerő-mozgásnak három fajtája van: 
A munkaerő természetes reprodukciója (első 

munkába állás, illetve nyugdíj). 

Társadalmi érdekből való mozgás (struktúraváltozás 
miatti munkahelyváltozás). 

Nemzetgazdasági szempontból indokolatlan ki- és 
belépés (vándorlás). 

 

A fluktuáció:  

a gazdasági szervezetből való mindenfajta be- és 

kilépés.  



A fluktuáció okai lehetnek: 
a) Nemzetgazdasági szintűek: struktúraváltozás, szektorok munkaerő 

vonzása. 
b) Vállalkozáson belüliek, mint: 

 bérezés  
 szakképzettség, perspektíva  
 emberi kapcsolatok  
 munka- és életkörülmények 
 munkarend: korai kezdés, osztott műszak, 3 műszak 
 szociális ellátottság: tisztálkodás, üdülés, orvosi ellátás 

c) Egyéni indíttatásúak: 
 a családtól való távolság 
 lakásprobléma 
 egyéb családi ok (betegség, gyermeknevelés) 
 pszichikus tényezők (egyéni értékorientációk) 



A személyi stabilizálás eszközei: 
pályaalkalmasság megállapítása (párhuzamosan a 

megfelelő felkészítéssel) 
megfelelő munkafeltételek kialakítása 
előmeneteli lehetőségek biztosítása 
a végzett munka „érzékeny” erkölcsi és anyagi 

megbecsülése 
az életkörülmények javítása 
 
A konfliktus 
Felkészült megfigyelő közelíteni tud a frusztrációs 
jelekből.  



A munkához való viszony 
A munkával kapcsolatos beállítódás 

A.  Fizetés szempontjából legtöbb 
 helyen  a helyzet 

sokkal jobb, 
 mint itt         1 

sokkal rosszabb, 
mint itt       5 

B.  A munkatársak egymással 
szembeni viselkedése 

sokkal jobb,  
mint itt         1 

sokkal rosszabb, 
mint itt       5 

C. Ezt a munkát hogyan becsülnék 
meg a  legtöbb helyen 

sokkal  jobban,  
mint itt         1 

sokkal kevésbé, 
mint itt       5 

D. Másutt a követelmények sokkal kisebbek,  
mint itt         1 

sokkal nagyobbak, 
mint itt       5 

E. Vezetők és dolgozók közötti 
viszony más helyen 

sokkal jobb, 
 mint itt         1 

sokkal rosszabb, 
mint itt       5 

F. Az előmeneteli  lehetőség a 
legtöbb  helyen 

sokkal nagyobb,  
mint itt        1 

sokkal kisebb, 
mint itt            5 

G. Ez a munka lélektelen robot 
             1 

nagyon sok örömet  
nyújt       5 

H. Más helyeken a 
munkakörülmények 

sokkal kellemesebbek, 
egészségesebbek, 
mint itt        1 

Sokkal kellemetlenebbek, 
egészségtelenebbek, 
mint itt       5 



Munkahelyi megelégedettség tényezői 
Mely munkahelyi tényezőn kellene javítani az alábbiak közül? 

 az üzemi étkeztetés 

 a dolgozók szállítása 

 a szociális létesítményekkel való ellátottság: öltöző, fürdő, étkezőhelyiség 

 a munkaruhával való ellátottság 

 a baleset-elhárítás 

 az egészségügyi ártalmak elhárítása 

 a fizikai igénybevétel csökkenése 

 a munka egyhangúságának csökkenése 

 munkaidő-beosztás 

 a dolgozók észrevételeit, javaslatait jobban figyelembe kellene venniük a vezetőknek 

Neme: 

Életkora 



Munkaköre (kérjük írja be): …………………………………………………….. 

Szakképzettsége: 
……………………………
……………….. 

szakmunkás 
betanított munkás 
segédmunkás 

Hány éve dolgozik jelenlegi munkakörében: 
1 évnél kevesebb ideje 
1 – 5 éve 
6 – 10 éve 
10 évnél régebben 



A dolgozó szükségletei és magatartásformái 
Az emberi szükségletek fajtái: 
1. Fiziológiai szükségletek (testi, evés, ivás, meleg ruha, lakás, 

stb.) 
2. Biztonsági (fizikai és gazdasági biztonsági szükségletek) ne 

rabolják ki, ne lopják meg, dolgozhat, nem válik 
munkanélkülivé, megőrizheti életszínvonalát, nem kell félnie 
balesettől, stb. 

3. Szociális szükséglet nem kapcsolódik anyagiakhoz.  
4. Pszichológiai szükségletek (nincs gazdasági mellékzöngéje) 

a) önértékelés, ebből alakul ki az önbecsülés saját 
teljesítménye alapján 

b) státusz, mások hogyan viszonyulnak hozzá, saját 
teljesítménye alapján tisztelik 

5. Önmegvalósulás, önkiteljesedés  



Magatartások a szükségletek veszélyeztetése esetén 
1. A félelem reális fenyegetettségre nem vezethető vissza.  
2. Frusztráció (tehetetlenség) a kitűzött célok el nem érésekor kapcsolatos 

csalódás miatt következik be.  
 Két reakció lehetséges: 

a) Alkalmazkodás az adott helyzethez, azaz saját korlátozottságának 
megértése. 

b) Védekezés, amikor a veszélyeztetettséget eltorzítjuk, kisebbítjük, 
vagy elhárítjuk. Elhárítási-reakció. 

 Formái: 
 Agresszió: sérteget másokat, a háta mögött kibeszéli a másikat, 

Indokláshoz menekülés: az ember a kudarcát látszólagos érvekkel 
indokolja. 

 Teljesíthetetlen kívánságok kompenzálása (pl.  játsszák a „jól 
informáltat”). 

 Általános izgatottság  
 Kitérni a problémák elől, de mások rovására  
 (otthon, a családján vezeti le). 



Csoportok az üzemi szervezetben 
 
Formális csoportok meghatározott feladat elvégzése 
 érdekében hozzák létre. Jellemzőjük, hogy 

rendezettek és tudatosan szervezettek. Ilyenek például 
a munkaszervezetet alkotó szervezeti egységek. 

Informális csoportok tagjai nem meghatározott feladat 
 végrehajtására állnak össze.  
 
A csoport összetartozás 
A csoport arra törekszik, hogy bizonyos vonzerőt hozzon 
létre. Tagjait meg kívánja védeni – külső 
beavatkozásoktól.  



A csoportmunka gondozása a vezetők révén 
 

Nagy jelentősége van a közös megbeszéléseknek.  
 

A munkatársak vezetésének négy alapelve 

 Valamennyi munkatársnak egyértelműen meghatározott beosztásra 
van szüksége.  

 Valamennyi munkatársnak egyéni képességének és irányultságának 
megfelelő feladatra van szüksége.  

 A munkacsoport felépítésének és a rábízott feladatnak 
áttekinthetőnek kell lennie.  

 A felelősségnek és a döntési jogkörnek egyértelműnek, 
meghatározottnak kell lenni. 



Vezetéstechnika 
1. A kapcsolat létrehozása és fenntartása 

 Ennek legfontosabb eszköze a beszélgetés.  
2. Elismerni, korrigálni 
3. Tájékoztatni, magyarázni 
4. Az adott erő kifejlesztése 

a) oktatás, szakmai továbbképzés, ismeretfejlesztés 
b) rendbontók ellen fel kell lépni 

5. Mások helyzetének megértése 

 A vezető tapintattal kezelje munkatársait. 



6. A munkatársak problémáinak kezelése 
a) A tényállás megismerése 
b) A tényállás elbírálása 
c) A cél meghatározása 

  Az intézkedés célja, hogy javuljon:   
  a teljesítmény 

     a minőség 
  a munkafegyelem 

d) A lehetséges intézkedések kiválasztása 
e) Az intézkedések megtervezése és végrehajtása 
f) Az eredmény figyelése 



A szó, mint a vezetés eszköze 

1. A beszélgetés összekötő legyen, ne szétválasztó. 

2. A beszélgetést meg kell tervezni.   

3. Félreértések. Rá kell kérdezni a partnerre, „hogy 
érti ezt?”,  

4. A meggyőzés eredményesebb, mint a 
bizonyítgatás, parancsolgatás. 

5. Mások számára kellemetlen követelések 
könnyebben elviselhetők akkor, ha megengedjük 
a munkatársaknak a döntésben való részvételt. 



Köszönöm a figyelmet! 


