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Ergonómia / Emberi tényezők

• Tudomány, mely az ember és a többi 
rendszerelem kölcsönhatásával foglalkozik, és

• szakma, mely elméleteket, elveket, adatokat és 
módszereket alkalmaz a tervezésben, az emberi 
jól-lét és a teljes rendszerteljesítmény 
optimalizálása érdekében.

ISO 26800:2011 Általános megközelítés, alapelvek és fogalmak



Az ergonómia alapelve

• Az embert állítja a középpontba az ergonómiai 
szemléletű tervezés során (ember központú), 
figyelembe véve az emberi populáció sokszínűségét 
(célcsoport) és a feladat emberre gyakorolt hatását 
(feladat orientált), csak úgy, mint a környezetet, 
amelyben a tervezés eredményét használják (környezeti 
adottságok). Végül hangsúlyozza azokat az ergonómiai 
alapkritériumokat, amelyeket alkalmazni kell a tervezés 
értékelése során (kritérium alapú értékelés).

ISO 26800:2011 Általános megközelítés, alapelvek és fogalmak



A munkahelyek kialakítása

• A munkahelyet hozzá kell illeszteni az emberhez

 munkamagasság (ülés, munkafelület, asztal) testsúly megfelel ő alátámasztása

 ülőhely szabályozhatósága

 testmozgások ( fej, karok, kezek, lábak lábfejek) 

• kerülni a felesleges vagy túlzott igénybevételt

 ülő és álló testhelyzet váltogatására lehetőség

 nagy izomerő kifejtésnél a test alátámasztása

 testhelyzet ne okozzon fáradást

• erőszükséglet legyen összhangban az ember fizikai képességével

 a résztvevő izomcsoportok feleljenek meg az erőszükségleteknek ( műszaki segédeszköz 
használata) 

 kerülni kell ugyanazon izmok hosszan tartó statikus feszültségét

• testmozgások közötti összhang biztosítása

 mozgások összehangolása ( hosszúsága, erőssége, sebessége, gyakorisága) 

 nagy pontosságot igénylő mozgások nem igényelhetnek nagy izomerőt

 mozgásfolyamatok segédeszközzel való megkönnyítése

MSZ EN ISO 6385:2017 Ergonómiai alapelvek munkarendszerek tervezéséhez (ISO 6385:2016)



A gépek gyártása és használata

10/2016. (IV. 5.) 
NGM rendelet a 
munkaeszközök és 
használatuk 
biztonsági és 
egészségügyi 
követelményeinek 
minimális szintjéről

16/2008. (VIII. 30.) 
NFGM rendelet a 
gépek biztonsági 
követelményeiről és 
megfelelőségének
tanúsításáró



A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok

• FB a legnagyobb izometrikus erő (populáció függő);

• mv a sebességi szorzószám (rántás);

• mf a gyakorisági szorzószám (művelet gyakoriság és idő)

• md az időtartam- szorzószám (műszak).

FBr = FB * mv * mf * md

(tolás, húzás, pedál)

MSZ EN 1005-3:2002+A1:2009 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 
3. rész: A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok



A gépek és a géprészek kézi kiszolgálása 
(Módosított emelési egyenlet (NIOSH RLE))

MME: ajánlott tömeghatár

CA: Aszimmetria- szorzótényező

Mref: vonatkoztatási tömeg

CM: Magassági szorzótényező

CT: Távolsági szorzótényező

CV: Vízszintes szorzótényező

CMF: Fogási szorzótényező

CF: Gyakorisági szorzótényező

MME = Mref * CM * CT * CV * CA * CMF * CF

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



A nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek 
kockázatértékelése

RMSD: ismétlődésből származó munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri
megbetegedések kockázata

NME: műveletek gyakorisága, azaz a műveletelemek percenkénti száma

TC: ciklusidő másodpercben

CTT: testtartás szorzótényező

CI: ismétlődési szorzótényező

CBT: befolyásoló tényezők szorzótényező

CE: erőkifejtés szorzótényező

CPH: pihenőhiány szorzótényező

CMI: munkaidő szorzótényező

RMSD=
NME

TC * CTT * CI * CBT* CE * CPH * CMI

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



Összetett ergonómiai Kockázatértékelés (CERA)



CERA - Composite Ergonomic Risk Assessment

• A módszer az MSZ EN 1005 szabványsorozatnak megfelelően az alábbi 
tényeket értékeli, az egyszerűbb esetekre :

 Testhelyzet,

 Kézi anyagmozgatás,

 Erőkifejtés,

 Ismétlődő mozdulatok,
• Kiegészítve

 Szubjektív kényelmetlenségértékeléssel,

 Munkahelyi előzményekkel,

 Fejlesztési ötletekkel.



http://cera.munkavedelmitovabbkepzes.hu/

http://cera.munkavedelmitovabbkepzes.hu/


Mi befolyásolja a wMSD kockázatát?

Munkahely-
elrendezés

Eszköz-
használat Teher jellege Teher

megfogása

Munkaszervezet

Feladat követelmények

Erőkifejtés Testhelyzet Ismétlődés
és időtartam Rezgés

Személyi tényezők

A dolgozó

Hosszú távú Rövid távú

Fáradság
(kipihenhető)

Hosszútávú
igénybevétel

szöveti leváltozásoik

HMM Nem gyakorol
visszafordíthatatlan
hatást a dolgozóra

Befolyásoló
kockázati tényezők

Módosító kockázati
tényezők

Kockázati tényezők
(közvetlen terhelés)

Test válasza

Hatás a dolgozóra

igénybevétel

Módosító kockázati
tényezők

Pozitív hatás


