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„Úgy kell formálni az ember környezetét,  

hogy az maga is emberformáló legyen.” 
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1. Előszó 

 

Az ember tárgyi, épített környezetének feladata az emberi lét szolgálata azzal a céllal, hogy 

megkönnyítse hétköznapjainkat, kiszolgálja igényeinket, óvja egészségünket. Számtalan 

módon indokolhatjuk eszközeink szükségességét, azonban mindegyikben közös, hogy valami, 

a felhasználó által várt célt szolgáljon. Ezt a célt csak akkor éri el a termék, akkor tölti be 

funkcióját, ha azt az igényeknek megfelelően alkottuk meg. Sok esetben pont ennek az 

igénynek a félreértelmezése, helytelen meghatározása az, ami elégedetlenséget eredményez. 

Vagy nem mérjük fel pontosan, hogy mire is van szükség, vagy pontosan meghatározzuk az 

elvárást, csak éppen a rá adott válasz rossz (Horváth, 2009). Az ergonómia tudománya 

pontosan erre a helyzetre ad megoldást, vagyis olyan termékvilág megalkotásában segít, mely 

megfelel a felhasználó igényeinek. 

Ezen jegyzetben az ergonómia, az antropometria tudományának alapjaival, fogalmaival 

ismerkedhetünk meg. A könnyebb, gyakorlatias ismeretek elsajátítása érdekében a jegyzet 

második felében esettanulmányok gyűjteményét találjuk. Az egyes eseteket áttekintve 

különböző termékkörök helyes, ergonómiai tervezését ismerhetjük meg. 

A fejezetek elején kulcsszavakat találunk, melyek jellemzik az adott témakör tartalmát, 

jelentőségét. A fejezetek végén ismétlő kérdések olvashatók, ezzel is segítve az olvasottak 

könnyebb elsajátítását.  
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2. Ergonómia definíciója 

 

Kulcsszavak: ergonómia, felhasználó, funkció, képesség 

Az ergonómia a körülöttünk lévő világ emberközpontúvá alakításában segít. Összetett 

tudomány, mely számos tudományterületet hív segítségül támogatói tevékenységében. 

Nézzünk néhány, az ergonómia tartalmára vonatkozó megfogalmazást.  

„Az ergonómia az a tudománycsoport, amely az emberi adottságoknak megfelelő 

munkaeszközök, tárgyak, munkakörnyezet kialakításával kapcsolatos ismereteket tárja föl 

azért, hogy az ember teljesítőképességét a legmagasabb fokon kifejthesse, továbbá az ember 

kényelmét, biztonságát, egészségének megőrzését biztosítsa.” (Szigeti, Vári, & Volczer, 1970) 

 

1. ábra: Infantino Sash Mei Tai babahordozó (Target, 2018) 

Az ábra jól szemlélteti az ergonómia definícióját. A termék, jelen 

esetben egy felköthető babahordozó, olyan kialakítású, hogy az anya 

és a baba adottságainak megfelel. A gyermek benne kényelmesen, 

biztonságosan hordozható, kialakításának köszönhetően egészséges 

testtartást biztosít a baba számára. Baba felső lábszárai közel 
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vízszintesek, enyhe terpeszben vannak, térdhajlattól térdhajlatig lábai 

alátámasztottak, gerince természetes testhelyzetet vesz fel. Az anya 

számára szintén kényelmes, hiszen kellő szélességű hevederekkel 

rendelkezik a szerkezet, így a teherátadó felületeken csökkentett a 

felületi nyomás (Babbamia, 2018).  

„Az ergonómia röviden megfogalmazva az ember és a környezet közötti kapcsolat 

tanulmányozása. Az ergonómia legfontosabb alapelve, a környezetet úgy megtervezni, hogy az 

találkozzon a felhasználó igényeivel. Egy bizonyos mértékig a felhasználó is tud 

alkalmazkodni a környezetéhez, de ennek mértéke az egyes felhasználóknál más és más lehet. 

Ebből következik a kérdés, hogy hogyan lehet áthidalni a környezet szabta követelmények és 

az emberi képesség között lévő távolságot.” (Horváth, 2009, old.: 11)  

„Az ergonómia (vagy emberi tényezők) az a tudomány, amely az emberek és a rendszer más 

elemei közötti kölcsönhatások megértésében segít, valamint elméletek, elvek, adatok és a 

tervezési módszerek alkalmazásával foglalkozik az emberi jólét és az általános rendszer 

optimalizálása, teljesítmény érdekében. Az ergonómia segít az emberekkel kapcsolatos dolgok 

harmonizálásában figyelembe véve az emberek szükségleteit, képességeit és korlátait 

(Nemzetközi Egonómiai Szövetség, 2018).” 

 „Az a tudománycsoport, amely az emberi adottságoknak megfelelő munkaeszközök (tárgyak) 

és munkakörnyezet kialakítását célozza, azért hogy a dolgozó munkáját magas 

termelékenységűvé, és ugyanakkor szellemi és fizikai fejlődését elősegítővé tegye, továbbá az 

ember kényelmét, biztonságát és egészségének megőrzését biztosítsa.” (Dulin, 1987, old.: 44) 

Megfogalmazásukban részben eltérő, de tartalmukat tekintve azonos elveket jelentenek a fenti 

meghatározások. A Nemzetközi Ergonómiai Szövetség öt területet jelöl meg, melyekre 

értelmezi az ergonómiai tevékenységet. Ezek a termék, a feladat, a munka, a szervezet és a 

környezet. Ezen területek alakítását célozza, hogy és a felhasználók képességeinek 

megfelelően tudják használni. 
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2. ábra: Nemzetközi Ergonómiai Szövetség által megfogalmazott területek 

A Nemzetközi Ergonómia Szövetség által megfogalmazott öt terület, 

melyeken érvényesülni kell az ergonómiai elveknek. Ezeken a 

területeken is a felhasználó központú tervezést kell előnyben 

részesíteni, azaz a kényelmet és a biztonságot kell előnyben részesíteni 

amellett, hogy az ember teljesítményét a legmagasabb fokon fejthesse 

ki.  

 

Ismétlő kérdések:   

Mi az ergonómia célja? 

Milyen területeken értelmezhetjük az ergonómiát? 
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3. Ergonómiai szemlélet 

 

Kulcsszavak: hatékonyság, biztonság 

Az ergonómiai szemlélet alapvetően két egymással összefüggő feladat megoldásában lehet 

segítségünkre. Egyfelől a tárgy és eszközhasználatban célunk a hatékonyság növelése, azaz a 

termékhasználatból a legtöbbet szeretné kihozni a felhasználó. Ezzel együtt a felhasználói 

igényeket is ki kell elégíteni. A két terület között szoros összefüggés van. De úgy járunk el 

megfelelően a tervezés során, ha a hatékonyság növelése nem megy a felhasználói igények 

rovására. Ha megfelelően határozzuk meg e két terület arányát, akkor járulékként humán 

fejlesztési funkciókat is betölthetünk. Fontos, hogy a problémamegoldásban mindig 

szerepeljen emberrel foglalkozó, illetve műszaki tudomány.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A ergonómia alkalmazásának fő céljai (Hercegfi & Izsó, 2007, old.: 18) 

Az ergonómiai szemlélet alkalmazása során másik hasznos gondolat, ha az ergonómiai jellegű 

problémánkat rendszerben értelmezzük. Felhasználó és tárgy (gép) között létrejövő interakció 

Hatékonyság 

Ergonómia 

Humán (készség) 

fejlesztés 

- mentális 

- szociális 

- fizikai  

Biztonság 

Komfort 

Kényelem 
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mindig egy adott környezetben jön létre. Így vizsgálatainknál az ember-gép-környezet 

egységét, rendszerét tekinthetjük (Hercegfi & Izsó, 2007). Elemzésünket két felfogás szerint 

rendszerezhetjük. Az ember és gép alrendszerét a környezet rendszerébe illeszthetjük, tehát a 

gép és ember a környezet alrendszere, vagy a három egységet (ember, gép, környezet) 

egyenrangú alrendszerként kezeljük. Műszaki területen felmerülő ergonómiai kérdéseknél az 

első elrendezés életszerűbb. 

4. ábra: Ember-gép-környezet rendszere 

 

5. ábra: Környezeti (al)rendszer hatásának kiküszöbölése (Kannacher , 2011) 

Az operatőrt és a kamerát környezeti hatás, erős napsugárzás éri, 

tehát a környezet hat a gépre és a felhasználóra. A stábtag kézi és 

monitorra szerelt árnyékolóval teszi használhatóbbá (hatékonyság 

növelése) és kényelmesebbé az operatőr munkavégzését. Ez 

ergonómiai szemléletű javítást jelent ezen a munkahelyen.  
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A rendszer elemei, alrendszerei hatnak egymásra, kölcsönhatásban vannak egymással. A 

felhasználó hat a gépre, a gép hat a környezetre, a környezet hat a gépre és a felhasználóra, a 

gép hat a felhasználóra, illetve a felhasználó is hat környezetére. Ezen hatásokat minden 

esetben figyelembe kell venni, ha egy problémát ergonómiai szemlélettel szeretnénk 

megoldani.  

 

Ismétlő kérdések:   

Milyen feladata van az ergonómiának?  

Hogyan értelmezhetjük az ergonómiát rendszerszemléletben?  
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4. Antropometria 

 

Kulcsszavak: emberméréstan, testméretek 

Az emberek, azaz a felhasználók nem egyformák. Számtalan különbség van közöttük, például 

a hajuk színe, szokásaik, érdeklődési körük. Ez a helyzet a testméreteikkel is. Mindenkinek 

más a testalkata, más testméretekkel rendelkezik, azaz ha tervezünk, „nem szabad 

átlagemberre tervezni” (Dulin, 1987, old.: 17). Az eltéréseket több tényező befolyásolja. Az 

ember fizikai jellemzői alapján fontos csoport például a: 

- nem, 
- kor, 

o növekedés és fejlődés, 
o öregedés, 

- etnikai csoport, 
- szociális helyzet, foglalkozás (Hercegfi & Izsó, 2007). 

„Az antropometria, azaz emberméréstan, az embertan segédtudománya, amely az emberi test 

méreteinek és a testrészek mozgástartományainak megállapításával foglalkozik” (Dulin, 1987, 

old.: 17). Tágabban értelmezve a fogalmat, a testméretekbe beleértjük az összes geometriai és 

fizikai jellemzőt. A jellemzőket csoportosítva három adatkategóriát adhatunk meg: statikus, 

dinamikus és kinematikus antropometriai adatok csoportját. 

 Antropometriai adatok  

Statikus adatok Kinematikus adatok Dinamikus adatok 

Páratlan mérőpontok 

(hosszúsági adatok) 

Ízületek mozgástartománya Testerő 

Páros mérőpontok 

(szélességi méretek) 

Elérési tartományok Kitartás 

Végtagok méretei Helyszükséglet Állóképesség 

Kerületi méretek   

Testtömeg   

6. ábra: Antropometriai adatok csoportosítása (Kaucsek, 2016) 



 

13 
 

A felvett emberi testméreteket a tervezők számára táblázatba foglalva teszik közzé. A 

táblázatok használatakor ügyelni kell arra, hogy az adatok mely populációra, mely 

korosztályra, illetve melyik nemre vonatkoznak. Az emberi test méretei alapvetően normális 

eloszlást mutatnak, azaz Gauss-görbével jellemezhető.  

Az adatok, illetve a populáció jellemzésénél használhatjuk a percentilis (%) fogalmát. Ez egy 

százalékos érték, amely megmutatja, hogy egy adott testméretnél a populáció hány százaléka 

rendelkezik nagyobb, vagy kisebb mérettel (Becker & Kaucsek, 1996). Az átlagos méretnél 

50 percentilisről beszélhetünk, tehát a populáció egyik fele ennél nagyobb, a másik fele ennél 

kisebb testmérettel rendelkezik. A tervezési gyakorlatban az 50 percentilisen kívül 

nevezetesként a 90 (vagy 95, tehát felső érték), illetve a 10 (vagy 5, tehát alsó érték) 

percentiliseket említhetjük. Ezen értéktartományokhoz viszonyíthatjuk a különböző 

méretezési elveket. 

 

7. ábra: Testmagasság méreteloszlása  

Az ábra egy adott populáció (átlag:1755.1, szórás:69.9) angol férfi  

testmagasság, (Peebles & Norris, 1998)) testmagassági eloszlását 

mutatja. Jól látható, hogy az 5 percentilishez tartozó testméret 1641 

mm. A populáció 95 %-a ennél magasabb, a 95 %-hoz tartozó 

méretnél, 1869,2 mm, 95 %-a alacsonyabb. A két testméret között a 

populáció 90 %-a található.  
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Méretezési elvek alatt az antropometriai adatok felhasználását, illetve az adattartományok 

figyelembe vételét értjük. Méretezésnél alapvetően két lehetőségünk van. Egyik, ha egyéni 

testméretet veszünk figyelembe, azaz konkrét személyre méretezünk egy terméket. Ennek 

több oka lehet, egészségügyi ok, speciális igény (például élsportoló esetében, vagy luxus, 

egyedi termék. Másik lehetőségünk, hogy antropometriai adatbázisok fegyelembe vételével, 

statisztikai alapon méretezünk. Abban az esetben, ha általános használatú terméket tervezünk, 

például felnőttek számára evőeszközt, akkor átlagos méretet, 50 percentilishez tartozó értéket 

veszünk. Szélsőségek elvét akkor használhatjuk, ha vagy az alsó (például 5 percentilis), vagy 

a felső határra (95 percentilis) méretezünk. Alsó határ esetében minimálisan megfelelő 

értékről beszélhetünk, tehát ha a legkisebb méretet vesszük figyelembe, akkor a populáció 

tagjainak is meg fog felelni (ennél nagyobb mérettel rendelkeznek). Felső határ esetén 

maximálisan megfelelő értékről beszélünk, tehát a felső határról veszünk adatokat. Azt, hogy 

mennyire megyünk a szélsőségek felé lefelé vagy felfelé, azt tervezői döntés. Minél jobban 

kitoljuk a választott értéket, annál nagyobb csoportrészt fedünk le, de ebből kifolyólag 

nőhetnek a termék előállítási költségei. Arra azonban minden esetben figyeljünk, hogy a 

biztonság rovására ne szűkítsük az átfogott csoportnagyságot. Állíthatóság elve alatt azt 

értjük, hogy termékünk bizonyos része, vagy részei adott tartományon belül állítható, ezzel 

fedve le a populáció méretigényinek adott részét. Méretsorozat elvének alkalmazásakor több 

méretben tervezzük, állítjuk elő termékünket, így minden felhasználó megtalálhatja a számára 

legmegfelelőbb, méretben illeszkedő terméket. A tervezői gyakorlatban találkozhatunk olyan 

esettel is, mely során az adott elvek kombinációjával adhatjuk meg a legmegfelelőbb méretet, 

azaz a legbiztonságosabb, legkényelmesebb terméket, amit egészségük megőrzése mellett 

használhatnak a felhasználók.  

Adott testméret esetén kiszámolhatjuk, hogy az adott érték milyen percentilishez tartozik, 

azaz az adott testméret esetén a populáció hány százaléka van alatta, illetve fölötte. 𝑧 = 𝑥−𝜇𝜎 , 𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑧 = 𝑡á𝑏𝑙á𝑧𝑎𝑡𝑖 é𝑟𝑡é𝑘, 𝑥 = 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡 é𝑟𝑡é𝑘 , 𝜇 = á𝑡𝑙𝑎𝑔, 𝜎 = 𝑠𝑧ó𝑟á𝑠  

Ezek alapján nézzünk néhány példát: 

ha 𝑧 = 1755,1−1755,169,9 = 0,   𝑎𝑧𝑎𝑧 0,5, 𝑣𝑎𝑔𝑦𝑖𝑠 50 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧𝑖𝑘 𝑎𝑧 é𝑟𝑡é𝑘;  
ha 𝑧 = 1869,2−1755,169,9 = 1,63, 
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  𝑎𝑧𝑎𝑧 0,9484, 𝑣𝑎𝑔𝑦𝑖𝑠  95 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧𝑖𝑘 𝑎𝑧 é𝑟𝑡é𝑘;  
illetve, ha 𝑧 = 1641−1755,169,9 = −(1,63),   𝑎𝑧𝑎𝑧 − (0,9484), 𝑡𝑒ℎá𝑡 1 − 0,9484 = 0,0516, 𝑣𝑎𝑔𝑦𝑖𝑠  5 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧𝑖𝑘 𝑎𝑧 é𝑟𝑡é𝑘.  

 

8. ábra: Adott testmérethez tartozó percentilis érték meghatározása 

A képlet megadja a z-transzformáció számítási módját. A számításhoz 

szükségünk van az adott testméretre (x), a populációra jellemző 

átlagra (𝜇) és szórásra (𝜎). A számítással z értéket kapunk, amit 

felhasználva a standard normális eloszlásból (Melléklet I.) kikeressük 

a százalékos értéket. Pozitív z érték esetén 50 percentilis fölötti számot 

kapunk, negatív esetén 50 percentilis alattit.  

Az előző számításhoz hasonlóan kiszámíthatjuk azt is, hogy egy adott percentilis értékhez 

mekkora testméret tartozik. 𝑥 = 𝑧 ∙ 𝜎 + 𝜇, 𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑥 = 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡𝑡 é𝑟𝑡é𝑘, 𝑧 =  𝑡á𝑏𝑙á𝑧𝑎𝑡𝑖 é𝑟𝑡é𝑘, 𝜎 = 𝑠𝑧ó𝑟á𝑠, 𝜇 = á𝑡𝑙𝑎𝑔  
Ezek alapján nézzünk két példát: 

ha 𝑥70 = 0,52 ∙ 69,9 + 1755,1 = 1791,448   𝑎𝑧𝑎𝑧 70 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑧 1791,4 𝑚𝑚 − 𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑠á𝑔 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧𝑖𝑘;  
ha 𝑥30 = −0,52 ∙ 69,9 + 1755,1 = 1718,753   𝑎𝑧𝑎𝑧 30 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑧 1718,8 𝑚𝑚 − 𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑠á𝑔 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧𝑖𝑘;  

9. ábra: Adott percentilishez tartozó testméret meghatározása 

Az 5 percentilishez tartozóan negatív táblázati értékkel (Melléklet I.) 

számoltunk, mivel az 5 percentilis a bal oldali grafikonrészbe esik, így 

a számítás során az átlagnál kisebb értéket fogunk kapni 

(Longconnections, 2015).  
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Ismétlő kérdések:   

Milyen típusú antropometriai adatokat különböztetünk meg? 

Melyek a főbb antropometriai méretezési elvek? 
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5. Termékergonómia területei 

 

Kulcsszavak: felhasználó, funkció, termékergonómia 

Egy egyszerűbb, de akár egy komplex tervezési feladat számos részegységből, részfeladatból 

áll. Egy épület esetén statikai számításokat végzünk, figyelembe vesszük a tűzrendészeti 

előírásokat, hidegburkoláshoz szükséges anyagmennyiséget számolunk. Ez a helyzet az 

ergonómiai tervezéssel is. Több nélkülözhetetlen elemből áll össze, melyek együttesen adják a 

felhasználónak a kényelmes, biztonságos és egészség megőrzése melletti használatot. Az 

alábbiakban tekintsünk át egy összefoglaló táblázatot, mely a fontosabb részfeladatokat 

foglalja össze a termékergonómia területén. 

Termékbiztonság Termékhasználat Termékméret 

Különleges felhasználók Felhasználói kör Kezelhetőség 

Szerelhetőség és 
karbantarthatóság 

Dokumentáció és 
csomagolás 

Ergonómiai minőség 

10. ábra: Termékergonómia részterületei (Szabó, 2002) 

A megjelölt területek szoros összefüggésben vannak egymással. Elemezzük Szabó Gyula 

elgondolása alapján (Szabó, 2002), hogy milyen tartalommal bírnak az egyes fogalmak.  

A termékbiztonságot tekinthetjük az egyik termékkel szemben támasztott 

alapkövetelménynek. A használat során elvárjuk, hogy a felhasználó biztonságban legyen. 

Természetesen a biztonság kérdése sokkal tágabb. További jogos elvárás a környezet, illetve a 

termék biztonsága is. Ne sérüljön a felhasználó, ne szennyeződjön a környezet, ne károsodjon 

a termék. Tudjuk, a biztonság egy pillanatnyi állapot, sok összetevője van. Befolyásolja 

például a rendeltetésszerű használat, a megfelelő karbantartás is. Összefoglalva tehát a 

termékkel szemben támasztott követelmény egyfelől jogszabályi követelmény, másfelől a 

fogyasztó által elvárt teljesítési szint.  

A termékhasználat a felhasználó és a termék közötti interakció módja. Milyen módon jön létre 

a kapcsolat, mi a felhasználó cselekedete, hogyan éri el célját a termékhasználattal. Összetett 
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kérdés, azonban meg tudunk határozni egy elvárási szintet. Kinek, és milyen módon legyen, 

vagy lehet könnyű, vagy éppen nehéz a termék használata. Kell-e hozzá speciális ismeret, 

tudás. Van-e életkori követelmény, támogató vagy éppen kizáró módon. Gondoljunk csak egy 

gyógyszeres csomagolás fedelére. Mivel veszélyes termékről van szó, jó, ha egy gyerek 

számára nehezen nyitható, vagyis ebben az esetben egy adott felhasználói csoport számára 

nehéz legyen a használat.  

A termékméret kérdése egyfelől antropometriai kérdés. Ennek megválaszolására pontosan 

meg kell jelölnünk a felhasználói csoportot, Tudnunk kell, hogy kik fogják használni, s a 

megfelelő csoport megjelölés után a felhasználói testméretekből megadhatjuk a termék egyes 

méretét. Azonban egy termék méretét nem csak a felhasználók testmérete határozza meg. 

Vannak például jogszabályi előírások, szabványok, esztétikai szempontok, funkcionális 

kérdések, technikai és technológiai korlátok, szilárdsági követelmények. Ezek mind-mind 

befolyással vannak a termék méretére. Összességében, illetve részleteiben.  

Felhasználói kör azon felhasználók összessége, csoportja, akik használják, használhatják a 

terméket. Itt azonban ne csak a közvetlen felhasználókra gondoljunk. Mindenki beletartozik a 

csoportba, aki valamilyen módon kapcsolatba kerül a termékkel. Természetesen nem 

feltétlenül ügyanazon a felületen jön létre a kapcsolat. Gondoljunk egy menetrendszerinti 

távolsági buszra. A termék maga a busz. Használói az utasok és a sofőr. Azonban a sor itt 

még nem ér véget. Beletartozik még a buszt építő szerelőcsapat, a használatot támogató 

karbantartó csoport, illetve tágabb értelemben véve ide sorolhatjuk még a közlekedő busz 

környezetében lévő embereket is.  

A termékkel különleges, azaz speciális felhasználók is kapcsolatba kerülhetnek. Ők a 

felhasználói kör azon része, akik valamilyen okból az átlagostól eltérő igénnyel képnek fel. 

Gyermekek, idősek… 

A kezelhetőség a korábban szereplő termékhasználattal rokon fogalom, itt azonban egy 

mélyebb termékismeretet feltételezünk a felhasználóról, s legtöbb esetben bonyolultabb 

termékről, annak kezelhetőségéről beszélhetünk.  

Szerelhetőség és karbantarthatóság használathoz, kezelhetőséghez kapcsolható támogató 

tevékenység. „A karbantartás a termékek (például gépek és berendezések, épület, jármű, 
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ruházat…) rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának fenntartására irányuló 

tervszerű, megelőző tevékenység.” (Dulin, 1987) Megfelelő tervezéssel ezen tevékenységek 

elvégezhetőségét igyekszünk biztosítani. 

Dokumentáció és csomagolás a termékhez kapcsolódó szolgáltatások összességét takarja. Egy 

adott termék birtokba és használatbavételével a felhasználó számára biztosítanunk kell a 

biztonságos és hatékony használathoz szükséges információt. Ezen információ tartalmát, 

hordozóját szintén a tervezési feladat részének tekintjük. Így van ez a konkrét csomagolással 

is. Hogyan lehet benne szállítani a terméket, hogyan tudja kibontani a felhasználó, illetve 

miként tudja azt később kezelni.  

Egy termék ergonómiai minősége öt elemből tevődik össze. Ezek a hatékonyság, biztonság, 

kényelem, költség, esztétikum. Az első három elem az ergonómia definíciójából következik 

közvetlenül, míg az utolsó kettő a felhasználó általános, termékkel szemben támasztott 

követelményeiből ered.  

 

Ismétlő kérdés:   

Mik a termékergonómia főbb területei? 
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6. A gyártmánytervezési munka területei 

 

Kulcsszavak: forma, funkció, anyag, szerkezet, méret 

Egy gyártmány, egy termék megtervezése, vagy áttervezése hosszú folyamat, számos 

összetevőből álló komplex tevékenység. Ahhoz, hogy eligazodjunk a tervezési folyamat 

sűrűjében, használhatunk egyszerűbb modellt, hogy tervezési folyamatunkban el tudjunk 

indulni, s megszülessen egy alapkoncepció, melyre a később építeni tudunk. A legegyszerűbb 

modell a forma-funkció-szerkezet-anyag-méret váz, mely tartalmaz minden olyan 

megoldandó részcélt, mely a terméktervezés folyamatában megoldandó. A további, szükséges 

tervezési feladatokat (például logisztikai kérdések, marketing feladatok…) ehhez az öt 

részterülethez lehet a későbbiekben, a tervezés előrehaladtában kapcsolni.  

Formatervezés Funkciótervezés Szerkezettervezés Anyagtervezés Méretezés 

11. ábra: A gyártmánytervezési munka területei (Orbay, 2003, old.: 27) 

A formatervezés a termék formálásának folyamata (Péter & Dömötör, 2009), azaz esztétikai 

megjelenésének megalkotása. Ezen aktív tevékenység során a termék arányait, elrendezését 

tervezik meg. A funkciótervezés során az adott termék, vagy szolgáltatás feladatait határozzuk 

meg, vagyis azokat a képességeket, melyekkel a vevői igényeket ki tudjuk elégíteni. 

Szerkezettervezés alatt a termék konkrét szerkezetének, elemei között létrejövő 

kapcsolatrendszerének megtervezését értük. A tervezés során a felhasználandó alapanyagokat, 

azaz szerkezeti-, kötő-, illetve felületkezelőanyagokat határozzuk meg. Méretezésnél a termék 

méreteit határozzuk meg, mely folyamatot több dolog befolyásolhat. A termék méreteit 

többek között befolyásolja funkciója, alapanyaga, esztétikája, felhasználójának testmérete, 

termékre vonatkozó jogszabályok és szabványok, esztétikai elvárások, szilárdsági 

követelmények, kapcsolódó tárgyak mérete, technológiai lehetőségek, környezeti tényezők.  

A tervezés során szem előtt kell tartani, hogy a fent felvázolt tervezési modell elemei 

összefüggnek egymással. Azaz, ha az egyiken változatunk, akkor valamely más terület is 

változni fog. Például ha változtatjuk a termék funkcióját, akkor változhat a felhasználandó 

alapanyag, vagyis más alapanyagot kell használnom. Továbbá megjegyzendő, hogy a fenti öt 

területnek szoros kapcsolata van a termékkel szemben támasztott ergonómiai elvárásokkal. 
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Nem mindegy, hogy egy gyermekjátéknál milyen alap-, vagy felületkezelőanyagot 

választunk, egy köztéri bútornál milyen keresztmetszetet, vagy szerkezetet határozunk meg. 

Tervezői döntések komolyan befolyásolják a termék kényelmes és biztonságos használatát, 

azaz az ergonómiai elvárások teljesülését.  

 

Ismétlő kérdések:   

Melyek a gyártmánytervezési munka főbb területei? 

Milyen kapcsolatban vannak a gyártmánytervezési területek az ergonómiával? 
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7. Tervezés speciális felhasználók számára 

 

Kulcsszavak: Rés elmélet, speciális felhasználók, képesség 

Az emberek, a felhasználók nem egyformák, minden tulajdonságukban különböznek 

egymástól. Mindenki különleges, s valamely tulajdonságában számottevően eltér az 

átlagostól. Ez az eltérés valós nehézséget jelenthet, ha egy adott helyzetben ez az eltérő 

jellemző a meghatározó (Szabó, 2002). Tervezési szempontból a felhasználói tulajdonságok 

változékonysága miatt számolnunk kell a speciális felhasználókkal is.   

Ergonómiai szemléletű tervezésben a speciális csoportokat szélesen értelmezzük, fogyatékkal 

élőket, illetve egyéb okból speciális csoportokat különbözetünk meg. Fogyatékos az a 

személy, aki „valamilyen testi és/vagy pszichés funkció, struktúra működésbeli 

akadályozottsága/ korlátozottsága miatt tevékenységében, cselekvésében, 

társadalmi/közösségi részvételében akadályozott (mozgáskorlátozott, látás-, hallás-, 

beszédsérült, értelmileg akadályozott, érzelmi sérülést mutató személy, autista, szervátültetett) 

egyén, aki az állapotához igazodó sajátos körülményeket, eszközöket, eljárásokat, segítséget 

igényel (Balogh, és mtsai., 2018).” 

Tehát a speciális csoportok: 

- fogyatékossággal élők,  

o siketek és nagyothallók, 

o vakok és gyengénlátók, 

o néma, beszédfogyatékos, 

o szellemi, értelmi fogyatékos, 

o mozgáskorlátozott, 

- egyéb csoportotok, 

o átmeneti állapotúak (terhesség, műtét utáni állapot…), 

o gyermekek, 

o idősek (Szabó, 2002). 

Azonban a fenti felsorolás nem feltétlenül teljes. A korábban jelzettek szerint a speciális 

felhasználói csoportok értelmezésébe beletartozhatnak az adott országba belépő külföldiek, 



 

23 
 

adott csoporthoz képest más szokásokkal, nyelvismerettel rendelkezők is. Gondoljunk csak 

bele, nyelvismeret hiányában mennyire elveszettek lehetünk külföldön mi magunk is. Abban 

az esetben mi is speciális felhasználók vagyunk. 

 

12. ábra: Akadálymentesített vasúti személykocsi mosdója 

Akadálymentesítés alatt például a könnyű megközelítést, a könnyű 

hozzáférést értjük. A képen látható mosdó szélesen nyitható ajtóval és 

tágas belső térrel rendelkezik, így segítő személy számára is elegendő 

hely van. A belső tér kényelmes és biztonságos használatát stabilan 

rögzített kapaszkodók is segítik.  

Tervezési szempontból az adott helyzetben megjelenő elégtelen funkcionalitás a leküzdendő 

cél. Ennek a problémakörnek megértésében segít a Rés elmélet. Adott tárgy vagy környezet 

használatánál az elvárás magasabb szintű, mint amivel a felhasználó elbír, amire képes. Ekkor 

két lehetőség van. Vagy a felhasználó képességeit növeljük, vagy a tárgy, illetve a környezet 

elvárásait csökkentjük. Ezen utóbbi megoldásba tartozik az akadálymentesítés szemléletének 

köre.  
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13. ábra: Rés elmélet (Szabó, 2002, old.: 22) 

Az ábra a felhasználó képessége és a környezet, tárgy használatához 

szükséges funkciószint-különbséget mutatja. Ergonómiai szemléletű 

tervezéssel az ábra jobb oldalán található feladatokat tudjuk 

teljesíteni, ezzel megszüntetve, vagy csökkentve a funkcionális rést. 

Tervező szempontból az az ideális, ha olyan terméket, környezetet tervezük mely lehetőleg 

mindenki számára használható. Vagyis a „speciális felhasználók számára” történő tervezés 

(design for special needs) helyett inkább a „mindenki számára” történő tervezést (design for 

all), vagy az univerzális tervezés (universal design) elvét kell követni.  

 

14. ábra: Universal design szemléletnek megfelelő stég (fotó: batortabor.hu, 2008) 
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Nem csak a munka világában, hanem a szabadidő, a sport keretei 

között is érvényesíteni kell az ergonómiai elveket. A Bátor Tábor 

Alapítványnál (Hatvan) különös gonddal ügyelnek arra, hogy 

mindenki a képességeinek megfelelően, de teljes értékben vehessen 

részt a programokon. A képen a tavi kikötőstéget látjuk. 

Megfigyelhető, hogy a csónakok és kenuk kétoldalról közelíthetőek 

meg, így két oldalról lehet segíteni a ki- és beszállást. A két rámpa 

között görgőt helyeztek el, így a vízi járművek kivételét és vízre 

bocsájtását könnyítették meg. Ezekkel a kialakításokkal könnyen 

használható, kényelmes és biztonságos környezetet teremtettek a 

tervezők.  

 

Ismétlő kérdések:   

Kiket nevezünk speciális felhasználóknak? 

Milyen elvet követve tudunk speciális felhasználók számára tervezni? 
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8. Környezeti hatások 

 

Kulcsszavak: hatás, környezet 

Előző fejezetekben láthattuk, hogy az ember-gép-környezet rendszerében az elemek hatnak 

egymásra. A fizikai környezeti tényezők erős befolyással vannak a felhasználókra, illetve a 

gépekre, tárgyakra egyaránt. Gondoljunk csak bele, mennyire hat ránk a túlzottan meleg, vagy 

éppen hideg időjárás, mennyire befolyásolja hangulatunkat, közérzetünket a zaj, vagy éppen 

egy kellemetlen szag. Vizsgálatok sora bizonyította, hogy a környezeti feltételek közvetlenül 

befolyásolják az ember tevékenységét, munkáját. Nem megfelelő környezeti feltételek a 

munkahely termelékenységét 25-30 %-kal leronthatják (Klein, 2004, old.: 389). 

A környezeti tényezők azonban más szinteken, más zónákon, más-más hatást fejtenek ki, 

illetve másképp érzékeli a felhasználó. A környezet zónáit több módon határozhatjuk meg. 

Munkaszervezés oldaláról ha a legkisebb egységtől indulunk, akkor a sor a következő: 

- munkaasztal, 

- munkahely, 

- üzemrész, csarnok, 

- ipartelep, 

- iparterület. 

Ökológiai oldalról nézve az alábbi környezeti zónákat, szinteket különböztethetjük meg: 

- szervezet, 

- populáció, 

- életközösség, 

- környezet-rendszer, 

- komplex környezet-rendszer, 

- társadalom és környezet-rendszer, 

- ökoszféra (Németh, 1993, old.: 6). 
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15. ábra: Az ember mikro-, mezo- és makrokörnyezetének viszonya (Izsó, 1997, old.: 60) 

A környezeti tényezők közül a legfontosabb a megvilágítás, vagyis a vizuális környezet 

minősége. A felhasználók a külvilágból származó információk mintegy 90 %-át a szemükkel 

érzékelik (Tószegi, 1994). A vizuális környezet minősítését három szinten értelmezhetjük. 

Első szint, hogy van-e fény, vagy nincs. A második szint a fény mennyiségét vizsgálja, míg a 

harmadik a fény minőségét. A megvilágítás két módon mehet végbe. Természetes úton, azaz 

napsugárzás által, illetve mesterséges úton. Mindkettő megoldás rendelkezik előnyökkel és 

hátrányokkal. A természetes fény előnye, hogy nem igényel erőforrást, az emberi szem 

számára a legtermészetesebb, fiziológiai szempontból optimális, viszont az éjszakák és 

nappalok változásával csak szakaszosan vehető igénybe. A mesterséges fény ezzel szemben 

irányítható, szabályozható, viszonyt megfelelő és szükséges ráfordítást (anyagi, 

infrastrukturális) igényel. A mesterséges fény három módon világíthatja be a teret. 

Közvetlenül, közvetetten, illetve diffúz formában. Első esetben az adott, megvilágítandó 

felületre a fényforrásból közvetlenül érkezik a fény. Közvetett megvilágítás esetén valamely 

közvetítő felületről verődik vissza. Diffúz megvilágításnál egy szóró felületen keresztül 

érkezik a fény. A világítótestek elhelyezését tekintve két lehetőség adott: általános és helyi 

megvilágítás. Célszerű úgy kialakítani, hogy a megvilágított terület elegendő, az adott 

funkciónak megfelelő mennyiségű fényt kapjon. Törekedjünk arra, hogy ne legyenek nagy 

árnyékok, erős kontrasztú felületek, s káprázás ne zavarja a látást (direkt vagy indirekt 

káprázás).  
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Az akusztikus környezet szintén befolyásolja a felhasználót, hat annak közérzetére, 

viselkedésére, tevékenységének minőségére. Az erős zaj, rezgés nem csak zavaró, de 

egészségkárosító is. Ezért törekedni kell arra, hogy a zaj, illetve a rezgés forrásától a lehető 

legjobban elválasszuk a felhasználót. Ez történhet valamely fizikai, tényleges elválasztóval, 

vagy védőeszközzel.  

Harmadik nagy terület a környezet klimatikus viszonya, melyet szintén figyelembe kell venni 

tervezésnél. Ide tartozik a hőmérséklet, a légsebesség (légmozgás), a páratartalom, illetve ide 

sorolhatjuk a légszennyezés és a meteorológiai tényezőket is. Ezek közül bizonyos tényezőkre 

hatással tudunk lenni bizonyos szintig, és van, amelyeket nem vagyunk képesek befolyásolni.  

 

Ismétlő kérdések:   

Milyen környezeti hatások érik a felhasználót a termékhasználat közben? 

Milyen különbségek vannak a környezeti hatások között, ha a felhasználó környezetét 

különböző szinteken értelmezzük? 
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9. Számítógéppel támogatott antropometriai értékelés 

 

Kulcsszavak: testméret, elérési tartomány 

A tervezési folyamat fontos része a méretezés. A termék mérete többek között függ a 

szilárdsági méretezéstől, a szabványoktól, az esztétikától, a rendelkezésre álló technológiától, 

illetve a felhasználó testméreteitől. A méretezést, mint minden más tervezési munkát, 

ellenőrizni kell. Ennek egyszerű módja, ha a rendelkezésre álló dokumentációt áttekintjük. 

azonban sok esetben a terv összetettsége nem teszi lehetővé a papíron való ellenőrzést. Ekkor 

modellt építhetünk, ami viszont költséges és időigényes. Ennek kiváltására fejlesztették ki a 

különböző virtuális térben alkalmazható antropometriai ellenőrző és értékelő rendszereket. 

Manapság a termék virtuális modellje rendszerint rendelkezésre áll, azt kiegészítve kaphatjuk 

az ellenőrző közeget. 

 

16. ábra: A számítógéppel támogatott antropometriai értékelés folyamata (Szabó G. , 2014) 

A rendelkezésre álló termékmodellt antropometriai adattárakon 

alapuló embermodellekkel egészítjük ki, amiket funkcionális 

testhelyzetbe mozgatunk. Az így kapott felhasználóval kiegészített 

virtuális környezet már alkalmas az elemzésre: helyszükséglet, elérési 

tartományok, látómező… Komolyabb rendszerek erőtani, egyensúlyi 

és egyéb, speciális (sugártani) teszteket is képesek elvégezni. Az 
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ellenőrzés során rögzíthetjük az állapotot, azaz a termék 

mérethelyességét eldönthetjük.  

 

17. ábra: Üzemrész antropometriai ellenőrzése (Szabó G. , 2014) 

Munkaterület antropometriai ellenőrzése. A zöld felület az elérési 

tartomány szélét jelöli. Ami ezen belül esik, azt a felhasználó 

kényelmesen eléri az adott munkaállomáson.  
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18. ábra: Fotófülke (elrendezés és főbb méretek) 

  

19. ábra: Szemmagasság és látómező ellenőrzése 

Fotófülke használata közben a funkcionális testhelyzetben 

ellenőrizhetjük, hogy a szék megfelelő magasságba állítható-e, azaz a 

fényképező objektívéhez képest megfelelő pozícióba hozható-e a 

felhasználó, annak szemmagassága. A jobboldali képen a felhasználó 

látómezejét ellenőrizhetjük, azaz megfelelő helyre helyezték-e a 

kezelőpanelt, a vezérlőszerveket.  

 

Ismétlő kérdések:   

Mi a lényege a számítógéppel támogatott antropometriai értékelésnek? 

Mi a menete a számítógéppel támogatott antropometriai értékelésnek? 
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10.  Esettanulmány: konyhatervezés 

 

Kulcsszavak: munkasíkok, fogantyúk 

A konyha az egyik legfontosabb, lakóterünkhöz kapcsolódó tér, melynek számos funkciót kell 

betölteni. Főzéssel, tárolással, s sokszor étkezéssel kapcsolatos funkcióknak kell helyet 

biztosítania. Amellett, hogy helyet teremt e funkcióknak, ergonómiai igényeket is ki kell 

elégítenie, tehát kényelmesnek és  biztonságosnak kell lennie, illetve egészség megőrzése 

melletti használatot kell biztosítania. Ezt megfelelő felszereltséggel, bútorzattal, 

elrendezéssel, anyagválasztással és világítással tudjuk elérni. 

Ahhoz, hogy a kényelmi igényeket ki tudjuk elégíteni, megfelelően kell méretezni a 

bútorzatot. Figyelembe kell venni a felhasználó testméreteit, az abból következő elérési 

tartományokat is. Számolnunk kell a használat során, a felhasználó által felvett funkcionális 

testhelyzetekkel. Olyan helyzeteket kell biztosítanunk, mely során a kényelmetlen 

testhelyzetek nem, vagy csak rövid ideig fordulnak elő.  

 

20. ábra: Kényelmes és kényelmetlen funkcionális testhelyzet (Orbay, 2003, old.: 52-53) 

Kényelmes testtartásnak a természetes testhelyzetekhez közeli 

tartásokat mondjuk, olyanokat, ahol feleslegesen nagy izommunkát 

nem végez a test, illetve az ízületek tartományainak középső 

egyharmadát használjuk. Ilyen például az egyenes alapállás, 

egyenesen leeresztett, esetleg lazán felnyúló, vagy könyökben hajlított 

karral. Ezzel szemben a mélyre hajló, guggoló testtartás kényelmetlen, 
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s hosszabb távon, s a statikus izommunkának is köszönhetően, 

fárasztó.  

 

 

21. ábra: Elérési tartományok konyhaszekrények esetében (Orbay, 2003, old.: 54) 

A sraffozott szélű területek a könnyen hozzáférhető szekrényrészeket 

szemlélteti. Ezeket a tereket kényelmes testtartásban éri el a 

felhasználó.  

A magassági méretek meghatározásánál az alaptesthelyzetből, illetve a nyúlással kapcsolatos 

testhelyzetekből kell meghatároznunk. Alapsíknak a konyhapult magasságát vehetjük. Ezt úgy 

célszerű meghatározni, hogy a felhasználó vízszintesen behajlított alkarjához képest 10-15 

cm-rel lejjebb pozícionáljuk. Ehhez képest a mosogató alsó síkja a beépített elemtől függ, ez 

optimális esetben 18-20 cm-rel lejjebb esik a munkapult síkjához képest.  A konyhaszekrény 

felső elemének alsó polcának magassága a kényelmes rálátási magasságból adódik. A 

szekrény felső polca pedig a kényelmes elérési zónában legyen.  
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22. ábra: Magasságok meghatározása konyhapult esetében (Orbay, 2003, old.: 55) 

Munkapult magassága a behajlított alkar alatt 10-15 cm-rel legyen 

(N), felső szekrény alsó síkja a kényelmes rálátás magassága adja 

(N+M). Ezt túlságosan alacsonyra nem érdemes venni, mert akkor a 

munkatér rálátását fogja akadályozni a felső szekrény. A legfelső polc 

a kényelmes elérési zónába essen (G). 

Vízszintes méretkiosztásnál egyfelől a háztartási gépek méreteit, illetve a 15 cm szokásos 

kiosztást kell figyelembe venni. Ügyeljünk arra, hogy munkavégzésre legalább 90 cm széles 

felület álljon rendelkezésre.  

A méretezésen kívül az egyes egységek, funkciók elhelyezése is ergonómiai kérdés. 

Törekednünk kell arra, hogy a konyhatechnológiának megfelelő elrendezést alkalmazzuk. 

Sajnos ez nem minden esetben lehetséges, hisz építészeti és gépészeti adottságok 

befolyásolhatják az elrendezést.  

A szekrények hozzáférése az azokon nyíló felületeken keresztül történik. Tervezés során 

gondoskodjunk róla, hogy a nyitás megfelelő irányú és mértékű legyen. A nyitáshoz 

alkalmazott fogantyú a nyitáshoz szükséges erőhatás irányába funkcionáljon. Használhatunk 

gomb, kengyel, illetve kagyló alakú fogantyúkat. Az első két megoldás általában nyíló, 

felnyíló felületekhez használandó, míg a harmadik tolófelületek mozgatására alkalmas.  
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23. ábra: Egyszerű kengyel alakú fogantyú 

Tervezésnél törekedjünk arra, hogy olyan fogantyúkat válasszunk, 

amelyek nem csak esztétikai szempontból illeszkednek a bútorzathoz, 

hanem funkciójukban is megfelelő. A képen látható fogantyú kellő 

szélességű, így a nyitás, megfogás kényelmes. 

A konyhabútor szerkezetét, annak ergonómiai szempontú megfelelését a beépített nyíló, 

mozgató és tartó vasalatok teszik teljessé. Ide tartoznak az egyszerű fiókcsúszók, a 

kivetőpántok, bonyolult tárolóvasalatok, valamint az egyéb függesztővasalatok. Ezek helyes 

megválasztása, elhelyezése, beépítése nagymértékben növeli a konyha kényelmét és 

biztonságát.  
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24. ábra: Ráütődő kivetőpánttal szerelt ajtó nyitott állapotban 

 

25. ábra: Teljes mélységben kihúzható tárolóvasalat szerelt frontelemmel 

 

26. ábra: Teljes mértékben kihúzható fiók, oldalmagasító kerettel szerelve (KBB786, 2018) 

Ezen vasalatrendszer nem csak a használatot, hanem a szerelést is 

megkönnyíti. Kialakításának köszönhetően könnyen állítható, 

variálható, későbbiekben bővíthető (magassági méretben a 

fiókosztásnak megfelelően. 



 

37 
 

 

Ismétlő kérdések:   

Milyen főbb munkasíkokat határozhatunk meg konyhatervezésnél? 

Milyen méretezési elveket követhetünk konyhatervezésnél? 
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11.  Esettanulmány: irodatervezés 

 

Kulcsszavak: tárolás, képernyős munkahely 

Irodatervezés során a belső tér kialakításánál például a bútorzat, a világítás, illetve a 

képernyős munkahely kialakítás merül fel feladatként. Tárolóbútorok kialakításánál törekedni 

kell arra, hogy a tárolóegységek képesek legyenek a szükséges mennyiségű irat, illetve eszköz 

befogadására. A tárolás során meg kell oldanunk a rendszerezhetőséget és a 

hozzáférhetőséget. A tárolók nyíló felületei biztosítsanak könnyű és kényelmes nyitást és 

zárást. 

Képernyős munkahely tervezésénél figyelembe kell venni a látásromlást előidéző tényezőket, 

a pszichés megterhelést valamint a fizikai állapotromlást előidéző hatásokat. A 

munkafolyamatokat úgy kell megszervezni (szervezetergonómiai kérdés), hogy a folyamatos 

képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces, össze nem vonható szünetek 

szakítsák meg, illetve a képernyő előtti összes napi munkavégzés ne haladja meg a hat órát.  

Minimális követelmény a megfelelő képernyő megléte, annak ergonómiai szempontú 

elhelyezése, megfelelő billentyűzet, munkaasztal és munkatér biztosítása. Ezzel az ember-

gép-környezet optimális rendszerét kell megalkotni. 

Az alábbiakban lássuk a fontosabb irodai rendszert alkotó elemekkel szemben támasztott 

követelményeket: 

- képernyő: 

o adott tevékenységtípusnak megfelelő méret, felbontás, 

o állítható talapzat, 

o megfelelő magasságú elhelyezés (a legfelső karaktersor magassága a 

szemmagassághoz képest 5°-kal lehet feljebb), 

o tekintet merőlegesen essen a képernyőre, 

o leolvasási távolság 40-60 cm között legyen, 

o direkt és indirekt káprázásmentes elhelyezés, 

- munkaszék: 

o stabilitás, 
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o szabd mozgást biztosítson, 

o könnyű állíthatóság (magasság, dönthetőség), egyértelmű működtetés, 

o igény esetén lábtámasz biztosítása, 

o jó szellőzés biztosítása, 

o tisztítható, 

- billentyűzet: 

o dönthető és különálló, 

o fénytelen felületű, 

o helyes pozicionálás (csuklóknak elég támaszkodási felület), 

o tisztítható, 

- egér: 

o matt, semleges felület, 

o tisztítható, 

o adott munkafolyamathoz illeszkedő funkciók, 

- munkaasztal, 

o munkafolyamathoz illeszkedő méret, 

o stabilitás, 

o szükség esetén dönthető és állítható kivitel (Szabó G. , 2018). 

 

27. ábra: Elérhetőségi tartományok munkaasztalon (Szabó G. , 2018) 
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28. ábra: Javasolt képernyős munkahely elrendezés (Szabó G. , 2018) 

Javasolt: állítható magasságú deréktámasz, lábtámasz, szükség esetén 

csuklótámasz. 

 

Ismétlő kérdések:   

Mik a tárolás főbb ergonómiai elvei? 

Mik a képernyő elhelyezésének főbb szempontjai? 
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12.  Esettanulmány: szerszámnyél és markolat tervezése 

 

Kulcsszavak: markolat, erőkifejtés 

Szerszámokat a különböző tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében használunk. 

A szerszám segítségével nagyobb erőt, vagy nyomatékot tudunk kifejteni, precízebbek 

leszünk, vagy csak maga a munkavégzés folyamata lesz kényelmesebb. Az alábbiakban 

nézzünk néhány kéziszerszámot. Ezen bemutatott eszközök adott, jellemző tevékenységre 

használhatóak, ennek megfelelően kialakításuk ehhez igazodik.  

 

29. ábra: Fejsze (Fiskars, 2018) 

Forma 

A fej formai kialakítása egyértelműen az ékhatás növelését szolgálja, azaz a 

vágás és hasítás feladatának hatékonyságának növelését.  

A nyél kialakítása, keresztmetszete és nagysága, az erőkifejtést és a stabil 

megfogást biztosítja. A nyél végén látható horgas vég szintén a biztonságos és 

stabil megfogást segíti.  

Funkció A szerszám elsősorban vágásra és hasításra alkalmas. 

Szerkezet 

Alapvetően két szerkezeti elem található a szerszámban, a fej és a nyél. A 

gyártás speciális technikájának köszönhetően a nyél és a fej stabil kötésben 

rögzül egymáshoz. A szerszám nyele üreges kialakítású, ezzel is csökkentve a 

nyél tömegét.  

Anyag Acél szerszámfej, polimer markolat, gumírozott megfogási felület. 

Méret 

Ezen szerszám esetében elsősorban a fej méretét, valamint a nyél 

keresztmetszeti és hosszméretét tudjuk jellemezni. A nyél kialakítása, hossza 

és keresztmetszete, az erőkifejtés és stabilitás maximálását szolgálja. Nagyobb 

erőkifejtésnél nagyobb keresztmetszet szükséges (kb. 30-35 mm átmérő), 



 

42 
 

kisebb erőkifejtésnél kisebb keresztmetszetben kell gondolkodni (10-12 mm 

átmérő). A markolat formája szintén függ az erőkifejtés nagyságától, valamint 

a funkciótól.  

Ergonómia Stabil, biztonságos fogást biztosító nyél. 

 

 

30. ábra: Olló tapadásmentes éllel (Fiskars, 2018) 

Forma 

Az olló markolatának kialakítása utal és illeszkedik a funkcióhoz. Az ívelt és 

kiszélesedő fülek megfelelő helyet biztosítanak az ujjak támaszkodására, 

elhelyezkedésére.  

Funkció 

Vékonyabb lapok vágására használható eszköz. A gyártó speciális bevonattal 

látta el a pengéket, így azok tapadásmentes felülettel rendelkeznek, így 

könnyítve meg a vágást.  

Szerkezet 
Egyetlen tengellyel rendelkező, emelő elvén (tudasbazis.sulinet.hu, 2018) 

működő mechanizmus.  

Anyag Acél és polimer. 

Méret 
Mérte illeszkedik a kéz, az ujjak méretéhez, valamint a vágóél nagysága a 

várható vágási feladatokhoz.  

Ergonómia 
Megfelelő méretű felület a füleknél, ezzel csökkentve az ujjakra ható felületi 

nyomást. 
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31. ábra: Ujjtámaszos szike (Fiskars, 2018) (Craftcritique, 2018) 

Forma 

Speciális kialakítású szike, melyet aprólékos vágási feladatokhoz terveztek. A 

nyitott támasztógyűrű stabil, ugyanakkor dinamikus támasztást biztosít a 

vágáshoz.  

Funkció Egyszerűbb, akár íves vágásokra alkalmas eszköz. 

Szerkezet 
A terméket csavaros rögzítőrendszerrel látták el. Ez stabil pengerögzítést, 

ugyanakkor egyszerű pengecserét tesz lehetővé.  

Anyag Acél penge, fém rögzítőház, polimer markolat. 

Méret Vágáshoz és egyedi, funkcionális kéztartáshoz igazodó markolat. 

Ergonómia 
Speciális formai kialakítás, aprólékos vágási művelet biztosítása, kényelmes 

fogás. 
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32. ábra: Akkumulátoros ütvefúró-csavarbehajtó (Makita, 2018) 

Forma 

Ezen eszköz formai kialakításának elemzését több oldalról közelíthetjük. 

Egyfelől lapos, keskeny kialakítása miatt könnyen szállítható, szerelési 

munkánál kényelmesen hordható tokban. A markolati részen található 

kezelőgomb akadálymentesen elérhető, formája utal a használatra.  

Funkció 
Csavarozási és fúrási műveletre szánt eszköz, vezeték nélküli kivitel növeli a 

használat kényelmi szintjét.  

Szerkezet 
Könnyen oldható kapcsolatok és kötések: tokmány, akkumulátor, irányváltás, 

funkcióváltás.  

Anyag 
Funkciónak megfelelő fém öntvények, polimer markolat, csúszásgátló 

bevonatú markolat. 

Méret 
A szerkezet az átlagos felhasználó kézméreteihez igazodik, a kezelőfelület a 

szerszám elengedése nélkül ujjal működtethető.  

Ergonómia 

Használat során, az indítógomb megnyomásakor, a munkaterület irányába 

automatikusan világítás kapcsolódik, ezzel kényelmes és biztonságos 

munkavégzést biztosít. 
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Ismétlő kérdések:  

Mik a markolattal szemben támasztott legfontosabb követelmények? 

A helyes anyagválasztással hogyan segíthető az ergonómiai igények kielégítése a 

terméktervezésben? 
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13.  Esettanulmány: gyermekjáték - játszószőnyeg 

 

Kulcsszavak: biztonság, korcsoport 

Gyermekjátékok tervezése az egyik legösszetettebb feladat. Nem csak tetszetősnek, hanem a 

lehető legbiztonságosabbnak kell lennie. A biztonság növelését számos szabvány és 

rendelkezés biztosítja, így minden tervezési feladat előtt ismerjük meg a vonatkozó 

szabályozást. A gyermekjátékot mindig adott korcsoportnak, s az adott korcsoport 

sajátosságainak megfelelően kell tervezni. Ügyelni kell arra, hogy az esetleges nem 

rendeltetésszerű használat esetén se okozzon sérülést.  

 

33. ábra: Játszószőnyeg (BabyFehn, 2018) 

Forma 
Egyszerű szerkezeti formavilág, valamint egyszerű, csecsemő számára is 

könnyen értelmezhető figurális dekoráció. 

Funkció 

Mászni még nem tudó/tanuló csecsemők számára készült játszószőnyeg, 

melyekre a gyermek számára elérhető, de le nem szedhető figurákat 

függesztettek. Abban az esetben, ha valamely kisebb játékelemet a gyermek 

megszerzi, kárt nem tud magában okozni, mert leszedhető, illetve egyéb 

fulladást okozó elemeket nem tartalmaz.  
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Szerkezet 
Kizárólag felnőtt számára szétszedhető felső keretszerkezet, melyekre 

oldható kötéssel rögzített játékfigurák illeszthetők. 

Anyag Könnyen tisztítható, nem bolyholódó felület. 

Méret 
Csecsemő méreteihez igazodó elrendezés, a szerkezet csatlakozóelemek 

felnőtt testméreteihez igazodnak. 

Ergonómia 

Puha felület kényelmes fekvést biztosít a gyermek számára, az elérhető 

játékok kellő motivációt és izgalmat jelentenek, így a tanulási folyamatot 

kellően inspirálja a játék.  

 

Ismétlő kérdések:   

 Gyermekjátékoknál mi az egyik legfőbb tervezési szempont? 

Milyen elvek befolyásolják a gyermekjáték tervezést? 
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14.  Esettanulmány: munkapad és szerszámtartó 

 

Kulcsszavak: rendszerezés, hozzáférés, funkcionalitás, stabilitás 

 

34. ábra: Munkaasztal szerszámosszekrénnyel (Beta, 2018) 

Forma 

Alkalmazkodik a munkatevékenységhez, tároláshoz, valamint a gyártó 

formavilágához. Az egyes nyitható felületek fogantyúi kényelmesen 

megfoghatók, széles kialakításuknak köszönhetően széles 

nyúlástartományból elérhetők.  

Funkció Szerelési munkához és a szerszámokhoz biztosít megfelelő felületet. 

Szerkezet 
Csavarozott kötésekkel összeállított szerkezet, melyen alakzárós 

szerszámrögzítő elemek találhatóak.  

Anyag 
Stabilitást biztosító porszórással felületkezelt acéllemez, valamint 

rétegeltlemez munkafelület kopásálló bevonattal. 

Méret 
Szerszámok méretéhez igazodó tároló, felhasználó testméretéhez illeszkedő 

munkaasztal és nyitható felületek. 

Ergonómia 
Stabil munkafelületet, így biztonságos munkavégzést tesz lehetővé. A 

rekeszekben elhelyezett szerszámok kényelmesen elérhetők, áttekinthetők, 
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rendszerezhetők. 

 

Ismétlő kérdések:   

Hogyan méretezné a munkapad magasságát a különböző szerelési funkciókhoz? 

Tárolóterek méretezésénél milyen szempontokat venne figyelembe? 
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15.  Esettanulmány: baba-mama hinta 

 

Kulcsszavak: kapcsolat, fejlesztés, játék 

 

35. ábra: Baba-mama hinta (Király, 2016) 

Forma 
Játszótéri szabványoknak megfelelően lekerekített formavilág, ezzel növelve 

a játék kényelmi és biztonsági szintjét.  

Funkció 
Közös játék élményét biztosító kültéri játszóeszköz, ahol gyermek és felnőtt 

(gyermek és szülő) együtt élvezheti a játék örömét. 

Szerkezet 

Stabil kialakítású szerkezet, ahol a tartólánc terpeszessége csökkenti az 

oldalkilengés mértékét. A gyermekek számára kialakított ülés oldaltámasszal, 

merev fallal rendelkezik, így kellő megtámasztást biztosít a gyermekek 

számára.  

Anyag Időjárásálló, kültéri használatra alkalmas polimer, felületkezelt fa és fém. 

Méret 
Adott korosztályú gyermek és felnőtt testméretéhez igazodik. Telepítés 

esetén a szükséges szabványoknak meg kell felelni. 

Ergonómia 
Biztonságos játékot biztosító eszköz, ahol az eszköz mozgása (hintázás) 

fejlesztőleg hat a gyermekre.  

Ismétlő kérdés:  

Köztéri termékeknél milyen követelményeket venne figyelembe tervezésnél? 
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16.  Esettanulmány: akadálymentesített környezet 

 

Kulcsszavak: akadálymentesítés, megközelíthetőség 

 

36. ábra: Akadálymentesített fürdőszoba (Gormex, 2018) 

 

Forma Sérülések elkerülése végett lekerekített felületek és formák. 

Funkció 
Akadálymentes (horizontális és vertikális) kialakítás, egyetemes tervezési 

elvek alkalmazása. 

Szerkezet 
Stabil rögzített kapaszkodórendszer, dönthető és állítható funkciójú elemek 

(mosdó, tükör.) 

Anyag 
Csúszásmentes felületek, felületkezelő anyagok, vizes környezetben 

használható szerkezeti anyagok.  

Méret 
Speciális felhasználói csoport számára megfelelő méretezés, speciális 

funkcionális testhelyzethez igazított méretek. 

Ergonómia A felhasználó megváltozott képességeihez igazodó, akadálymentes környezet.  

 

Ismétlő kérdések:   

Mit jelent az akadálymentes környezet? 

Milyen jellegű akadályok jelenthetnek problémát a speciális felhasználóknak? 
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17.  Bad design 

 

Kulcsszavak: veszély, tervezési hiba 

Termékvilágunk megtervezése komoly tervezői, mérnöki, kreatív feladat. Olyan termékeket 

várnak el a fogyasztók, melyek használhatóak, tehát funkciójuknak megfelelnek, az elvárt 

műszaki paramétereket teljesítik, biztonságosak, esztétikai igényt kielégítenek… Azonban a 

sokoldalú elvárásoknak nem mindig sikerül megfelelni. Olykor csak megmosolyogtatja a 

felhasználót egy-egy félre sikerült termék, azonban előfordulhat, hogy a tervezési hiba 

veszélyes terméket eredményez. Ezekben az esetekben hibás tervezésről, azaz „bad design”-

ról van szó. A következőkben nézzünk néhány példát, amelyek komoly ergonómiai 

hiányosságokkal, tervezési hibákkal bírnak. 

 

37. ábra: "Szemkápráztató" lépcsőházi kárpit (Pinterest, 2018) 

A képen látható lépcsőházi kárpit látványos, ugyanakkor rendkívül 

veszélyes, hisz a mintázatnak köszönhetően nehezen vehető észre a 

lépcső széle. 
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38. ábra: Helytelen elosztású ajtónyitó gombok (Fernandoloizides, 2018) 

Az ajtó elektromos nyitását működtető gomb azonos elhelyezésű az 

ajtó vésznyitójával. Figyelmetlenség (mindennapi hibázás) könnyen 

hibás működtetéshez vezet.  

 

39. ábra: Nem veszélyes, de megmosolyogtató céges embléma (Techverse, 2013) 
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18.  Melléklet I. 

 

A standard normális eloszlású változó eloszlásfüggvényének táblázata 

z  Φ(z) x  Φ(z) x  Φ(z) x  Φ(z) x  Φ(z) x  Φ(z) x  Φ(z) x  Φ(z) 

0.00  0.5000  0.35  0.6368  0.70  0.7580  1.05  0.8531  1.40  0.9192  1.70  0.9554  2.00  0.9772  2.60  0.9953  

0.01  0.5040  0.36  0.6406  0.71  0.7611  1.06  0.8554  1.41  0.9207  1.71  0.9564  2.02  0.9783  2.62  0.9956  

0.02  0.5080  0.37  0.6443  0.72  0.7642  1.07  0.8577  1.42  0.9222  1.72  0.9573  2.04  0.9793  2.64  0.9959  

0.03  0.5120  0.38  0.6480  0.73  0.7673  1.08  0.8599  1.43  0.9236  1.73  0.9582  2.06  0.9803  2.66  0.9961  

0.04  0.5160  0.39  0.6517  0.74  0.7704  1.09  0.8621  1.44  0.9251  1.74  0.9591  2.08  0.9812  2.68  0.9963  

0.05  0.5199  0.40  0.6554  0.75  0.7734  1.10  0.8643  1.45  0.9265  1.75  0.9599  2.10  0.9821  2.70  0.9965  

0.06  0.5239  0.41  0.6591  0.76  0.7764  1.11  0.8665  1.46  0.9279  1.76  0.9608  2.12  0.9830  2.72  0.9967  

0.07  0.5279  0.42  0.6628  0.77  0.7794  1.12  0.8686  1.47  0.9292  1.77  0.9616  2.14  0.9838  2.74  0.9969  

0.08  0.5319  0.43  0.6664  0.78  0.7823  1.13  0.8708  1.48  0.9306  1.78  0.9625  2.16  0.9846  2.76  0.9971  

0.09  0.5359  0.44  0.6700  0.79  0.7852  1.14  0.8729  1.49  0.9319  1.79  0.9633  2.18  0.9854  2.78  0.9973  

0.10  0.5398  0.45  0.6736  0.80  0.7881  1.15  0.8749  1.50  0.9332  1.80  0.9641  2.20  0.9861  2.80  0.9974  

0.11  0.5438  0.46  0.6772  0.81  0.7910  1.16  0.8770  1.51  0.9345  1.81  0.9649  2.22  0.9868  2.82  0.9976  

0.12  0.5478  0.47  0.6808  0.82  0.7939  1.17  0.8790  1.52  0.9357  1.82  0.9656  2.24  0.9875  2.84  0.9977  

0.13  0.5517  0.48  0.6844  0.83  0.7967  1.18  0.8810  1.53  0.9370  1.83  0.9664  2.26  0.9881  2.86  0.9979  

0.14  0.5557  0.49  0.6879  0.84  0.7995  1.19  0.8830  1.54  0.9382  1.84  0.9671  2.28  0.9887  2.88  0.9980  

0.15  0.5596  0.50  0.6915  0.85  0.8023  1.20  0.8849  1.55  0.9394  1.85  0.9678  2.30  0.9893  2.90  0.9981  

0.16  0.5636  0.51  0.6950  0.86  0.8051  1.21  0.8869  1.56  0.9406  1.86  0.9686  2.32  0.9898  2.92  0.9982  

0.17  0.5675  0.52  0.6985  0.87  0.8078  1.22  0.8888  1.57  0.9418  1.87  0.9693  2.34  0.9904  2.94  0.9984  

0.18  0.5714  0.53  0.7019  0.88  0.8106  1.23  0.8907  1.58  0.9429  1.88  0.9699  2.36  0.9909  2.96  0.9985  

0.19  0.5753  0.54  0.7054  0.89  0.8133  1.24  0.8925  1.59  0.9441  1.89  0.9706  2.38  0.9913  2.98  0.9986  

0.20  0.5793  0.55  0.7088  0.90  0.8159  1.25  0.8944  1.60  0.9452  1.90  0.9713  2.40  0.9918  3.00  0.9987  

0.21  0.5832  0.56  0.7123  0.91  0.8186  1.26  0.8962  1.61  0.9463  1.91  0.9719  2.42  0.9922  3.20  0.9993  

0.22  0.5871  0.57  0.7157  0.92  0.8212  1.27  0.8980  1.62  0.9474  1.92  0.9726  2.44  0.9927  3.40  0.9997  

0.23  0.5910  0.58  0.7190  0.93  0.8238  1.28  0.8997  1.63  0.9484  1.93  0.9732  2.46  0.9931  3.60  0.9998  

0.24  0.5948  0.59  0.7224  0.94  0.8264  1.29  0.9015  1.64  0.9495  1.94  0.9738  2.48  0.9934  3.80  0.9999  

0.25  0.5987  0.60  0.7257  0.95  0.8289  1.30  0.9032  1.65  0.9505  1.95  0.9744  2.50  0.9938  4.00  1.0000  

0.26  0.6026  0.61  0.7291  0.96  0.8315  1.31  0.9049  1.66  0.9515  1.96  0.9750  2.52  0.9941  4.20  1.0000  

0.27  0.6064  0.62  0.7324  0.97  0.8340  1.32  0.9066  1.67  0.9525  1.97  0.9756  2.54  0.9945  4.40  1.0000  

0.28  0.6103  0.63  0.7357  0.98  0.8365  1.33  0.9082  1.68  0.9535  1.98  0.9761  2.56  0.9948  4.60  1.0000  

0.29  0.6141  0.64  0.7389  0.99  0.8389  1.34  0.9099  1.69  0.9545  1.99  0.9767  2.58  0.9951  4.80  1.0000  

0.30  0.6179  0.65  0.7422  1.00  0.8413  1.35  0.9115          

0.31  0.6217  0.66  0.7454  1.01  0.8438  1.36  0.9131          

0.32  0.6255  0.67  0.7486  1.02  0.8461  1.37  0.9147          

0.33  0.6293  0.68  0.7517  1.03  0.8485  1.38  0.9162          

0.34  0.6331  0.69  0.7549  1.04  0.8508  1.39  0.9177          

 

  



 

55 
 

Irodalomjegyzék 

 

Babbamia. (2018). babbamia.hu. Forrás: http://babbamia.hu/jo-hordozo/  

BabyFehn. (2018). www.baby-markt.com. Forrás: https://www.baby-markt.com/fehn-ocean-

club-3-d-activity-blanket-a074263.html 

Balogh, L., Kiss, G., Orbán, K., Vári, B., Bóka, F., Meszlényi-Lenhart, E., & Mikulán, R. 

(2018). Rekreáció III. Forrás: 

http://www.jgypk.hu/tamop15e/tananyag_html/Rekreacio_III/ii22_a_fogyatkossg_fog

alma.html 

Becker, G., & Kaucsek, G. (1996). Termékergonómia és termékpszichológia. Budapest: 

Tölgyfa Kiadó. 

Beta. (2018). beta-szerszam.hu. Forrás: https://beta-szerszam.hu/Beta-C57A-5700A-

MasterCargo-munkapad 

Craftcritique. (2018). www.craftcritique.com. Forrás: 

https://www.craftcritique.com/2008/05/15/fiskars-fingertip-craft-knife/ 

Dulin, J. (1987). Ergonómiai kislexikon. Budapest: Népszava. 

Fernandoloizides. (2018). fernandoloizides.com. Forrás: http://fernandoloizides.com/wp/bad-

design-closely-placed-objects-2/ 

Fiskars. (2018). www.fiskars.eu. Forrás: https://www.fiskars.eu/products/creating/craft-

knives/fingertip-craft-knife-1003738 

Gormex. (2018). www.gormex.hu. Forrás: http://www.gormex.hu/ 

Hercegfi, K., & Izsó, L. (2007). Ergonómia. Budapest: Typotex. 

Horváth, P. (2009). Épített és bútorozott környezet ergonómiájának elemzése, ergonómia 

gyakorlati alkalmazása - PhD értekezés. Sopron: Nyugat-Magyarországi Egyetem. 



 

56 
 

Izsó, L. (1997). Ergonómia - A munkabiztonság emberi tényezői. Budapest: Országos 

Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet. Forrás: 

http://moodle.appi.bme.hu/pluginfile.php/53958/mod_resource/content/3/mvergj2a.pd

f 

Kannacher , M. (2011. július 4). revfulop.hu. Forrás: 

http://www.revfulop.hu/magyar/revfulopi-reszletes-

fotogaleria.php?info=MTV%20backstage%202011 

Kaucsek, G. (2016). Termékergonómia, termékpszichológia ábrasegédlet. Letöltés dátuma: 

2018, forrás: https://slideplayer.hu/slide/11329979/ 

KBB786. (2018). www.kbb786.com. Forrás: https://www.kbb786.com/products/blum-

tandembox-framed-pan-drawers-2 

Király, N. (2016. március 21). 1.kerulet.ittlakunk.hu. Forrás: 

https://1.kerulet.ittlakunk.hu/otthon-csalad/160321/baba-mama-hintat-adtak-

feneketlen-tonal-levo-jatszoteren 

Klein, S. (2004). Munkapszichológia. Budapest: EDGE 2000. 

Longconnections. (2015. május 19). www.longconnections.com. Forrás: Intro to Statistics: 

Part 10: Z-scores, Standardizing, and the Standard, Normal Distribution: 

http://www.longconnections.com/blog/2015/5/18/intro-to-statistics-part-10-z-scores-

standardizing 

Makita. (2018). www.makita.hu. Forrás: 

https://www.makita.hu/index.php?pg=productdetails&lib=productGeneral&id=HP330

DZ 

Németh, A. (1993). Ipari építészeti környezet és ergonómia. Budapest: Műegyetemi Kiadó. 

Nemzetközi Egonómiai Szövetség. (2018). www.iea.cc. Forrás: IEA: 

https://www.iea.cc/whats/ 

Orbay, P. (2003). Konyhatervezés. Budapest: Invest-marketing Bt. 



 

57 
 

Peebles, L., & Norris, B. (1998). Adultdata - The Handbook of Adult Anthropometric and 

Strength Measurements - Data for Design Safety. Nottingham: Departement of Trade 

and Industry. 

Péter, J., & Dömötör, C. (2009). Ipari design a fejlesztésben. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 

Pinterest. (2018). hu.pinterest.com. Forrás: 

https://hu.pinterest.com/pin/472315079659746800/ 

Szabó, G. (2002). Tervezés speciális felhasználói körök számára. Budapest: Szabó Gyula. 

Szabó, G. (2014). Tankönyvtár. Forrás: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0054_munkahelyek_ergonomiai_ellenorzese/ch03.html 

Szabó, G. (2018). A munkahelyek elrendezésének ergonómiai alapelvei. Forrás: 

http://munkavedelem.dsgi.hu/MV4_w1.pdf 

Szigeti, G., Vári, G., & Volczer, Á. (1970). Filozófiai kislexikon. Budapest: Kossuth 

Könyvkiadó. 

Target. (2018). www.target.com. Forrás: https://www.target.com/p/infantino-sash-mei-tai-3-

position-baby-carrier/-/A-14334281 

Techverse. (2013. október 8). techverse.net. Forrás: https://techverse.net/fail-bad-logos-

designs-look-awkwardly-wrong/ 

Tószegi, Z. (1994). A képi információ, Országos Széchenyi Könyvtár Füzetei, 6. szerk. 

Budapest: Országos Széchenyi Könyvtár. 

tudasbazis.sulinet.hu. (2018). tudasbazis.sulinet.hu. Forrás: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/merev-

testek-egyensulya-es-mozgasa/egyszeru-gepek 

 

  



 

58 
 

Ábrajegyzék 

 

1. ábra: Infantino Sash Mei Tai babahordozó (Target, 2018) 6 

2. ábra: Nemzetközi Ergonómiai Szövetség által megfogalmazott területek 8 

3. ábra: A ergonómia alkalmazásának fő céljai (Hercegfi & Izsó, 2007, old.: 18) 9 

4. ábra: Ember-gép-környezet rendszere 10 

5. ábra: Környezeti (al)rendszer hatásának kiküszöbölése (Kannacher , 2011) 10 

6. ábra: Antropometriai adatok csoportosítása (Kaucsek, 2016) 12 

7. ábra: Testmagasság méreteloszlása 13 

8. ábra: Adott testmérethez tartozó percentilis érték meghatározása 15 

9. ábra: Adott percentilishez tartozó testméret meghatározása 15 

10. ábra: Termékergonómia részterületei (Szabó, 2002) 17 

11. ábra: A gyártmánytervezési munka területei (Orbay, 2003, old.: 27) 20 

12. ábra: Akadálymentesített vasúti személykocsi mosdója 23 

13. ábra: Rés elmélet (Szabó, 2002, old.: 22) 24 

14. ábra: Universal design szemléletnek megfelelő stég (fotó: batortabor.hu, 2008) 24 

15. ábra: Az ember mikro-, mezo- és makrokörnyezetének viszonya (Izsó, 1997, old.: 60) 27 

16. ábra: A számítógéppel támogatott antropometriai értékelés folyamata (Szabó G. , 2014) 29 

17. ábra: Üzemrész antropometriai ellenőrzése (Szabó G. , 2014) 30 

18. ábra: Fotófülke (elrendezés és főbb méretek) 30 

19. ábra: Szemmagasság és látómező ellenőrzése 31 

20. ábra: Kényelmes és kényelmetlen funkcionális testhelyzet (Orbay, 2003, old.: 52-53) 32 

21. ábra: Elérési tartományok konyhaszekrények esetében (Orbay, 2003, old.: 54) 33 

22. ábra: Magasságok meghatározása konyhapult esetében (Orbay, 2003, old.: 55) 34 

23. ábra: Egyszerű kengyel alakú fogantyú 35 

24. ábra: Ráütődő kivetőpánttal szerelt ajtó nyitott állapotban 36 

25. ábra: Teljes mélységben kihúzható tárolóvasalat szerelt frontelemmel 36 

26. ábra: Teljes mértékben kihúzható fiók, oldalmagasító kerettel szerelve (KBB786, 2018) 36 

27. ábra: Elérhetőségi tartományok munkaasztalon (Szabó G. , 2018) 39 

28. ábra: Javasolt képernyős munkahely elrendezés (Szabó G. , 2018) 40 

29. ábra: Fejsze (Fiskars, 2018) 41 

30. ábra: Olló tapadásmentes éllel (Fiskars, 2018) 42 



 

59 
 

31. ábra: Ujjtámaszos szike (Fiskars, 2018) (Craftcritique, 2018) 43 

32. ábra: Akkumulátoros ütvefúró-csavarbehajtó (Makita, 2018) 44 

33. ábra: Játszószőnyeg (BabyFehn, 2018) 46 

34. ábra: Munkaasztal szerszámosszekrénnyel (Beta, 2018) 48 

35. ábra: Baba-mama hinta (Király, 2016) 50 

36. ábra: Akadálymentesített fürdőszoba (Gormex, 2018) 51 

37. ábra: "Szemkápráztató" lépcsőházi kárpit (Pinterest, 2018) 52 

38. ábra: Helytelen elosztású ajtónyitó gombok (Fernandoloizides, 2018) 53 

39. ábra: Nem veszélyes, de megmosolyogtató céges embléma (Techverse, 2013) 53 

 


	1. Előszó
	2. Ergonómia definíciója
	Kulcsszavak: ergonómia, felhasználó, funkció, képesség
	Ismétlő kérdések:
	Mi az ergonómia célja?
	Milyen területeken értelmezhetjük az ergonómiát?

	3. Ergonómiai szemlélet
	Kulcsszavak: hatékonyság, biztonság
	Ismétlő kérdések:
	Milyen feladata van az ergonómiának?
	Hogyan értelmezhetjük az ergonómiát rendszerszemléletben?

	4. Antropometria
	Kulcsszavak: emberméréstan, testméretek
	Ismétlő kérdések:
	Milyen típusú antropometriai adatokat különböztetünk meg?
	Melyek a főbb antropometriai méretezési elvek?

	5. Termékergonómia területei
	Kulcsszavak: felhasználó, funkció, termékergonómia
	Ismétlő kérdés:
	Mik a termékergonómia főbb területei?

	6. A gyártmánytervezési munka területei
	Kulcsszavak: forma, funkció, anyag, szerkezet, méret
	Ismétlő kérdések:
	Melyek a gyártmánytervezési munka főbb területei?
	Milyen kapcsolatban vannak a gyártmánytervezési területek az ergonómiával?

	7. Tervezés speciális felhasználók számára
	Kulcsszavak: Rés elmélet, speciális felhasználók, képesség
	Ismétlő kérdések:
	Kiket nevezünk speciális felhasználóknak?
	Milyen elvet követve tudunk speciális felhasználók számára tervezni?

	8. Környezeti hatások
	Kulcsszavak: hatás, környezet
	Ismétlő kérdések:
	Milyen környezeti hatások érik a felhasználót a termékhasználat közben?
	Milyen különbségek vannak a környezeti hatások között, ha a felhasználó környezetét különböző szinteken értelmezzük?

	9. Számítógéppel támogatott antropometriai értékelés
	Kulcsszavak: testméret, elérési tartomány
	Ismétlő kérdések:
	Mi a lényege a számítógéppel támogatott antropometriai értékelésnek?
	Mi a menete a számítógéppel támogatott antropometriai értékelésnek?

	10.  Esettanulmány: konyhatervezés
	Kulcsszavak: munkasíkok, fogantyúk
	Ismétlő kérdések:
	Milyen főbb munkasíkokat határozhatunk meg konyhatervezésnél?
	Milyen méretezési elveket követhetünk konyhatervezésnél?

	11.  Esettanulmány: irodatervezés
	Kulcsszavak: tárolás, képernyős munkahely
	Ismétlő kérdések:
	Mik a tárolás főbb ergonómiai elvei?
	Mik a képernyő elhelyezésének főbb szempontjai?

	12.  Esettanulmány: szerszámnyél és markolat tervezése
	Kulcsszavak: markolat, erőkifejtés
	Ismétlő kérdések:
	Mik a markolattal szemben támasztott legfontosabb követelmények?
	A helyes anyagválasztással hogyan segíthető az ergonómiai igények kielégítése a terméktervezésben?

	13.  Esettanulmány: gyermekjáték - játszószőnyeg
	Kulcsszavak: biztonság, korcsoport
	Ismétlő kérdések:
	Gyermekjátékoknál mi az egyik legfőbb tervezési szempont?
	Milyen elvek befolyásolják a gyermekjáték tervezést?

	14.  Esettanulmány: munkapad és szerszámtartó
	Kulcsszavak: rendszerezés, hozzáférés, funkcionalitás, stabilitás
	Ismétlő kérdések:
	Hogyan méretezné a munkapad magasságát a különböző szerelési funkciókhoz?
	Tárolóterek méretezésénél milyen szempontokat venne figyelembe?

	15.  Esettanulmány: baba-mama hinta
	Kulcsszavak: kapcsolat, fejlesztés, játék
	Ismétlő kérdés:
	Köztéri termékeknél milyen követelményeket venne figyelembe tervezésnél?

	16.  Esettanulmány: akadálymentesített környezet
	Kulcsszavak: akadálymentesítés, megközelíthetőség
	Ismétlő kérdések:
	Mit jelent az akadálymentes környezet?
	Milyen jellegű akadályok jelenthetnek problémát a speciális felhasználóknak?

	17.  Bad design
	Kulcsszavak: veszély, tervezési hiba

	18.  Melléklet I.
	A standard normális eloszlású változó eloszlásfüggvényének táblázata

	Irodalomjegyzék
	Ábrajegyzék

