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ERGONÓMIA



AZ ERGONÓMIA FOGALMA
 
 Az ergonómia szót 1857 Wojciech Jastrzebowski, lengyel tudós alkotta a gö-
rög ergon (munka) és nomos (törvény) szavakból. (Jastrzebowski, W., 1857). A 
munka itt a lehetô legtágabban értelmezendô, nem csupán a fizikai munkára 
és a szerszámokra vonatkozik, hanem felöleli  az összes olyan emberi cselek-
vést, mely az embert emberré teszi: a szûkebben értelmezett munkát, a szóra-
kozást, a gondolkodást, sôt a hitet is. 

  Az tesz bennünket emberré, hogy törekszünk új le he-
tôségeket teremteni a termelékenység, a biztonság, mi-
nô ség, eszközhasználat terén azzal, hogy magunkhoz il-
lesztjük a termékeket, az eszközöket, a feladatokat, a rend-
szereket, és a környezetet.

 McCormick fenti definíciója elôször kimondja az ergo-
nómia lényegét: az emberközpontúságot, azt, hogy a 
tervezésben az emberi tényezôket (Human Factors) 
elsôdlegesen figyelembe kell venni. Majd az ergonómia 
kettôs célja jelenik meg: a funkcionális hatékonyság nö-
velése (például nagyobb kihozat, gyorsabb munkavégzés, 
kevesebb selejt, jobb minôség, jobb sporteredmény, szóra-
koztatóbb játék stb.) úgy, hogy az emberi ráfordítás (pél-
dául igénybevétel, megbetegedés, sérülés, fáradtság, ide-
geskedés, szemégés, fájdalom, bosszúság) nem halad meg 
egy elfogadható szintet. Már itt meg kell jegyeznünk, 
hogy az emberi tevékenység szükségszerûen „emberi rá-
fordításokkal” jár, tehát pl. a munkában a munkahelyen 
és otthon is elfáradunk, a sportolástól megizzadunk, és a 
játék is igényel idôt és járhat sérüléssel.

  Annak ellenére, hogy az ergonómia alkalmazásának egyik célja a funkcioná-
lis hatékonyság növelése, napjainkban az ergonómiai tevékenységet inkább a 
hosszú távú gondoskodáshoz, a emberi ráfordítások csökkentéséhez kapcsolják.

HÉTKÖZNAPI ERGONÓMIA

 Az ergonómia szó – mivel a fentiek alapján pozitív értéket képvisel – az élet 
számos terén megjelenik. Sokszor tényleg kifejezi a kényelmet, biztonságot, 
hatékonyságot, de néha csak egy szó, ami mögül a tartalom hiányzik.

  A fogalmat csak távolról ismerôknek az „ergonómia = szék, ülés”. Bár ez 
jelenetôs leegyszerûsítése a dolgoknak, mégis kifejezô. Például egy irodai mun-
kaszék magában is több ergonómiai érdekességgel bír: méretei és a felhaszná-
ló méretek megfelelése, a kezelôszervek elrendezése és a felhasználó mozgás-
tartománya, a kezelôszervek kialakítása és a felhasználó által elvárt mû ködési 
módok. A szék azonban a munkahely részeként is felfogható, és ekkor a test-
tartás, a mozgások, a szerszámok elérése, az erôkifejtô képesség, a térbeosztás 
meghatározója lesz. Ezen túlmenôen szék szinte minden életterünkben jelen 
van, különbözô célokra különbözô kialakításai létezik, és itt a felhasználói sa-
játosságok mellett a tevékenység sajátosságai jutnak szerephez. Teljesen más-
milyen egy ideális irodai munkaszék, kávéházi szék vagy fotel.
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„Az ergonómia f  fókusza az emberi lény figyelembe-

vételére irányul az ember alkotta olyan tárgyak, léte-

sítmények és környezet tervezésében, melyet emberek 

„használnak” az élet különböz  területén.

Az ergonómia célkit zése a mesterséges tárgyak, léte-

sítmények és környezet tervezésében kétrét : egyrészt 

annak a funkcionális hatékonyságnak a növelése, 

amellyel az emberek használják ket, másrészt 

bizonyos humán értékek (pl. egészség, biztonság és 

elégedettség) meg rzése vagy fejlesztése a folyamat 

során. Az utóbbi cél alapvet  fontosságú a humán jólét 

szempontjából.

Az ergonómia központi megközelítése az emberek jel-

lemz ire és viselkedésére vonatkozó releváns ismeretek 

következetes alkalmazása az emberek által használt 

tárgyak, létesítmények és környezet tervezésében.”

(McCormick, E.J., 1976, o 4.)
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  A számtalan kerékpártípus szintén jó példája a funkció és felhasználó függô, 
optimális termékkialakításnak. A terepjellemzôkhöz (távolság, szintkülönbsé-
gek, talaj) és az emberi testméretekhez maximálisan illesztett termékrôl van 
szó, ahol a váz méretei teljesen illeszkednek az erôkifejtéhez ideális testtartás-
hoz, testméretekhez. Az áttétel, illetve ennek megválaszthatósága (sebesség 
váltás) az egyenletes terhelést és teljesítményt biztosítják.

  
 Ipari környezetben (az egész munkahely kialakítás mellett) a kéziszerszámok 
illetve gépek ergonómiai kialakítása szokott „ergonómikus” lenni. A szerszám-
nyelek, a kezelôszervek elrendezése tapasztalhatóan befolyásolja a dolgozó tel-
jesítményét, illetve azt a fáradást, kellemetlenséget, kényelmetlenséget, amely 
az eszköz használatával jár. Ezeknél az eszközöknél az ergonómiai kialakítás 
hangoztatása tehát tudatosítja a hozzáadott értéket, ezért is találunk oly sok 
ergonómikus orvosi mûszert, háztartási eszközt vagy barkács gépet.

  
 Az ergonómia a „felhasználó barát” szoftverekben úgy jelenik meg, hogy a 

szoftver érthetô, könnyen kezelhetô, és egyszerûen meg lehet vele csinálni azt, 
amire szolgál, úgy hogy közben nem okoz felesleges fejtörést, túlmunkát és 
bosszúságot.

 A közlekedési eszközök (repülôk, autók) fejlesztôi általában az élen járnak az 
er go nómiai fejlesztésekkel. A jármûvek méretezésében alkalmazott antro po-
met riai értékelô-modellezô módszerek teszik lehetôvé a kezelôszervek kényel-
mes mûködtetését, a biztonságos kilátást és az elegendôen nagy teret. A jár-
mû  vek üléseinek tervezése azért is fontos, mert itt szinte teljesen beszûkül (az 
egyéb ként ülés közben is elengedhetetlen) mozgás lehetôsége, a legkevésbé ká-
ros helyzetben kell szállítani a vezetôt és utasait. A jármûülések további fontos 
funkciója a rezgések, rázkódások csökkentése. A modern jármûveken az újfajta 
gépészeti megoldásokból adódó szabályozási lehetôségek (például automata 
váltók kézi beavatkozással, vagy az összes kerék hajtása elektromotorral), és a 
szaporodó kényelmi funkciók vezérlése a kezelôszervek elrendezésének újra-
gondolását igényli.

  A távközlés robbanásszerû fejlôdése korábban elképzelhetetlen eszközök to-
tális elterjedéséhez vezetett. A mobiltelefonok világában jól tetten érhetô a 
mûszaki alaplehetôségek fejlôdése, majd ezek olyan formálása, hogy az a hasz-
nálati igényeknek jobban megfeleljen. Kiderült, pl., hogy a méreteken nem 
kell a végtelenségig csökkenteni, mert a gombokat külön-külön is meg kell 
tudni nyomni. A felhasználók jó része már szándékosan az egyszerûbb, alap 
készüléket választja, visszautasítva számtalan funkció megtanulását.

AZ ERGONÓMIA SZEMLÉLETE

 Az emberi tényezô tudatos, tervezett, következetes figyelembevétele jellemzi a 
mai ergonómiai tevékenységet, összevetve a korábbi intuitív alkalmazásoktól. 
Az ergonómia alkalmazását akkor mondhatjuk tudatosnak, ha azonosítjuk a 
felhasználót az ember – technológia viszonyban, és következetesen keressük a 
megfelelés követelményeit és lehetôségeit. A jó szándékú intuitív fejlesztést az 
ergonómiai tevékenységtôl pl. úgy különböztethetjük meg, hogy az utóbbinál 
az eredmény (termék, munkakörnyezet stb.) könnyen adaptálható másik fel-
használói csoport számára. A szükséges átalakításokat, korlátokat az alkotók 
eleve ismerik, míg az elôbbinél egy helyi optimum jön létre, és a fejlesztôk 
nem is számolnak azzal, hogy más környezetben az adott dolog esetleg hasz-
nálhatatlan lesz. Példa az intuitív fejlesztésre a helyi lakosság részére (például 
olasz piacra) fejlesztett cipô, melyet más országban értékesítve az nem lesz jól 
használható, mert a hossz-bôség arány kedvezôtlen (szorít), vagy a méretsor 
nem megfelelô (nincs elég nagy a fazonból, nem azok a méretek fogynak leg-
jobban, amibôl a szortimentben a legtöbb van). A tudatos ergonómiai tervezés 
ezzel szemben a felhasználók adatait már eleve figyelembe veszi, például nap-
jainkban már a japán autók tervezésénél is a célpiacnak megfelelô testmére-
tekkel modellezik és ellenôrzik a jármû adatait.
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AZ ERGONÓMIA RÖVID TÖRTÉNETE

 A mai ergonómia fejlôdésének újabb és újabb olyan események adtak lendüle-
tet, amelyek egy-egy technikai rendszer esetében arra engedtek következtetni, 
hogy ott a biztonságos, hatékony emberi használat lehetôsége, a felhasználói 
tulajdonságoknak való megfelelés nem biztosított.

  Ilyen figyelemfelkeltô eseményt jelentett a II. Világháború vége felé a nevadai 
sivatagban bekövetkezett repülôgép szerencsétlenség sorozat. Az események 
szisztematikus vizsgálata arra derített fényt, hogy a repülôgépek kialakításában 
a mûszaki problémák (repülési sebesség, hatótávolság, magasság, szállított tö-
meg stb. növelése) leküzdése mellett nem szenteltek elég figyelmet a pilóták 
adottságainak. Olyan gépeket hoztak ugyanis létre, melyeket kritikus helyze-
tekben még a legjobb pilóták sem tudtak kezelni. A balesetek végsô oka tehát az 
ember-gép kapcsolat nem megfelelése, azaz ergonómiai probléma volt. A mai er-
gonómia történetét innen, a II. Világháború utáni idôszaktól számítjuk.

  A klasszikus ergonómia korában a gépet kezelô operátor (pilóta) és a gépi 
berendezés (repülôgép) biztonságos, hatékony együttmûködését kellett meg-
teremteni, elsôsorban a kijelzôk (mûszerfal) és a kezelôelemek (fogantyúk, 
pedálok) tervezésével. Az információ megjelenítés tervezése (mûszertartalom 
egységesítés, láthatóság, leolvashatóság, rendezés stb.) és a kezelôelemek jobb 
kialakítása (botkormány, elrendezés stb.) lehetôvé tette, hogy az ember ismét 
uralni tudja a technológiai eszközt. 

  A gépek kialakításához, a méretek és az elrendezés meghatározásához elen-
gedhetetlen volt az emberi méretek pontos megismerése, az adatok gyûjtése. 
Ebben az idôben kezdôdött meg az antropometriai (ember-mérettani) adatbá-
zis kiépülése, és méretezési ajánlások kidolgozása ( pedálra, markolatra). 

  Ennek az idôszaknak az eredményei napjainkban teljesen természetes mó-
don vannak jelen környezetünkben, például minden mûszeren (sebességmérô 
az autóban) az értékek balról jobbra nônek, minden vízcsapot ugyanarra kell 
tekerni a kézmosáshoz. Az antropometriai (késôbb kiegészülve a bio-mec ha-
ni kaival) tervezés napjainkban is jelentôs szereppel bír, így erre késôbb vissza-
térünk.
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1.1. ÁBR A
Ember-gép-környezet 
modell

1.1.

 
Szervezet

 Munkatárs 
Csoport

  Szociális környezet

 Levegőtisztaság Fizikai környezet Klímatényezők
 Megvilágítás Higiénés környezet Létesítményi környezet
                                    Zaj, rezgés

Jelzőelem Kezelőelem

Munkatárgy termék
anyag

energia
információ

Gépi műveletek

Információfelvétel Cselekvés, kivitelezés

MUNK AKÖRNYEZET

EMBER

MUNK AESZKÖZ

Feldolgozás



  Az 1960-as évektôl a gazdasági fejlôdés kulcsává a termelési rendszerek fej-
lesztése, a termelési hatékonyság növelés került. A kor meghatározó irányzata 
a rendszerszemlélet volt, és a termelési rendszerek egyik eleme: az ember. A 
rendszerelméletnek megfelelôen az ergonómiai tevékenység az „ember” mint 
alrendszer és kapcsolatainak kutatására irányult. A rendszerszemlélet ma is 
meghatározó eleme az ergonómiai felfogásnak, ezzel biztosítjuk azt, hogy tel-
jes körû a vizsgálat, és számításba van véve (legalábbis tudatosan kerül kizárás-
ra) minden egyes tényezô és kapcsolat. A rendszerelméleti megközelítés teszi 
lehetôvé, hogy az egyes tényezôk egységesen, mégis a szükséges mélységbe 
kerüljenek elemzésre.

  Amikor a rendszerelméletet alkalmazzuk a termelési rendszerekre kiderül, 
hogy az ember-gép kapcsolat nem önmagában áll, hanem egy környezetbe 
ágyazódik, azaz ember-környezet kapcsolattal is kell számolnunk. A környe-
zet egyszerûbb esetben az ember-gép-környezet rendszermodell szerinti fi-
zikai környezeti hatásokra (zaj, világítás, klíma, levegôminôség), és szociális 
tényezôkre (csoport, szervezet) bonthatók.

  A fizikai környezet emberre gyakorolt hatásainak vizsgálata, e hatások mé-
rése, kezelése, tervezése napjainkban is izgalmas terület, ilyen a komfort-elmé-
let a klimatikus környezet tervezésében. Bár már ebben a idôben is megjelenik 
a munkacsoport és -szervezet elemzése, ez késôbb jut igazán nagy szerephez.

  A 70-es években a nyugati gazdaságot az automatizálás, a piaci potenciál 
növekedése, a globalizáció jellemzi. Olyan termelési potenciál jön létre, mely 
egyrészt piaci versenyt támaszt, másrészt alkalmassá tehetô több termékválto-
zat (esetleg egyedi termékek) gyártására is. Ennek megfelelôen az ergonómiai 
feladat – az ember-környezet szisztematikus illesztés – kiterjedt a hétköznapi 
életre, a termékek kialakítására is.

  A felhasználó-központú termékfejlesztés eredményeképp világossá vált, 
hogy a jó termék biztonságos, hatékonyan használható, kényelmes mindamel-
lett, hogy esztétikus és elfogadható a költsége is. Ebben az idôben megszület-
tek azok a módszerek, amelyek a felhasználói tulajdonságok figyelembevételét 
a lakossági célú termékek esetében is lehetôvé tették.

  A termék-ergonómia nagy elônye az, hogy a termék használóját alaposab-
ban behatárolva (kisebb csoportot megcélozva) a felhasználói sajátosságok 
(szokások, igények, preferenciák) jobban megismerhetôk és kielégíthetôk.

  A 80-es évektôl az informatika és telekommunikáció térnyerése olyan élet-
helyzetet – a korábban elképzelhetetlen számítógép használatot – alakított ki, 
melyben az ember-gép kapcsolat jellemzôen kognitív (az ember megismerési 
folyamataihoz történô) illesztést kívánt. Napjainkban már a jobb informatikai 
fejlesztôk alapvetô ismeretei közé tartozik az a tudás (HCI – Human Computer 
Interaction, azaz ember-számítógép kapcsolat), melyet kezdetben információs 
ergonómiaként mûveltünk. A személyi számítógépek terjedése tömegessé és 
elkerülhetetlenné tette a mindennapi számítógép használatot. Ez a kihívás 
megkövetelte annak kidolgozását, hogy milyen funkciókkal, milyen megje-
lenítéssel, kijelzôkkel, ki és beviteli eszközökkel biztosítható az információs 
technika és a felhasználók hatékony együttmûködése. Mára nagy részben ki-
alakultak és elterjedtek azok a megoldások (például van súgó és F1 gombra 
indul), melyek lehetôvé teszik (azok számára, akikben kialakulhatott egy alap-
ismeret) a számítógép hétköznapi, magától értetôdô használatát.

  A 80-as években komplex technológiai rendszerek is kicsúsztak a kezünkbôl, 
és ez olyan világra szóló eseményekkel bosszulta meg magát, mint a bhopali 
vegyi, a Three Mile Island-i vagy csernobili nukleáris katasztrófák. Ezek az 
események ismét ember-technológia meg nem felelésre vezethetôk vissza, de 
ezeknél már igen bonyolult technológiai rendszerek és operátor csoportok 
kapcsolatáról van szó. Kiderült, hogy ebben a rendszerben az operátor jelenti 
a gyenge láncszemet, és ezzel az emberi hibázás és megbízhatóság, ezek becslé-
se és növelése került a kutatások központjába. A szocio-technikai rendszermo-
dellben gondolkodva részletesebben elemzik a biztonságot meghatározó szer-
vezeti- és csoporttényezôket. A biztonsági feltételek betartása az egyszerû fe-
gyelmezési kérdéstôl a biztonsági kultúra felfogás irányába mozdul: a bizton-
ság csak a biztonságot értéknek tekintô szervezetekben teljesedhet ki.

  A kockázat-alapú megközelítés tömeges elterjedését a 90-es években az tette 
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lehetôvé, hogy létrejöttek azok az adatfeldolgozó kapacitások, és összegyûltek 
azok az információk, melyek a veszélyforrások rendszerezését és a kockázati 
értékek meghatározását megalapozták. A munka világában ez alapmódszer a 
biztonságos és egészséget nem veszélyeztetô munkakörülmények fenntartá-
sában, de sok helyen külön kockázat-alapú ergonómiai fejlesztôprogramok is 
futnak.

  A munkából eredô halmozódó mozgásszervi megbetegedések (WCTD-Work 
related accumulative trauma disorder, WMSD-Work-related Musculo Skeletal 
Disorders) azért kaptak ismét fokozott figyelmet, mert az összeszerelô mun-
káknál, illetve a számítógépes munkavégzésnél a rossz testtartás, az erôkifejtés 
és a magas ismétlôdési szám (gépelésnél billentyû lenyomások száma) miatt 
alattomosan alakulnak ki lassan gyógyuló egészségkárosodások (például ín-
hüvelygyulladás, teniszkönyök).

  Az ezredforduló elôtt erôsödött annak a veszélye, hogy a piacon lévô ter-
mékhez bárki hozzájuthat, így a tényleges felhasználó és használati mód nem 
ellenôrizhetô (ellenben pl. egy harcászati alkalmazásnál szinte teljeskörû, vala-
mint ipari esetben eôs az ellenôrzés lehetôsége). Mivel a gondos ergonómiai ter-
vezés ellenére továbbra is jelentôs veszélyekkel kell számolni, itt új kihívásként 
a tényleges (sôt a lehetséges és elképzelhetetlen) használati módok felderítése, 
és tervezése jelenik meg. A kézzelfogható, az intelligens (azaz mikroprocesszo-
ros például mikrohullámú sütô, mobil telefon) és szoftvertermékek fejlesztésé-
ben a használhatósági (usability) értékelés egyaránt központi szerepet kapott, 
amely a tényleges felhasználói viselkedés megismerésére irányul, így ezen is-
meretek a használhatóság és biztonság megteremtését is szolgálják. A tényleges 
viselkedés kutatását az is indokolja, hogy a megkérdezéses módszerekkel a la-
kosság telítôdött, így kevésbé megbízható eredményeket szolgáltatnak. A ter-
mék-biztonság megteremtése szorosan kapcsolódik a felhasználói dokumentá-
ció tartalmához és formájához, illetve a termékfelelôsségi és fogyasz tóvédelmi 
kérdésekhez.

  Az ezredforduló után a könnyû információ elérés a legjobb gyakorlatok 
bemutatását, megismerését és követését segíti. Lehetôvé válik az ergonómiai 
ismeretek megszerzése, és adott problémákban azonnali megoldások megis-
merése. Rendelkezésre állnak útmutatók, (standard) értékelôlapok egyedi vizs-
gálatok lefolytatásához csakúgy, mint komplex ergonómiai programok lebo-
nyolításához. A különbözô CAD (Computer Aided Design – Számítógéppel 
támogatott tervezés) tervezô rendszerek egyre jobban tartalmazzák az ergo-
nómiai modulokat, illetve létrejöttek önálló ergonómiai modellezô és értékelô 
rendszerek.

  A mûszaki fejlôdés hatására a vizsgálódási terület folyamatosan alakul, a 
technikai fejlôdésbôl származó új kihívásokra újabb kutatási irányok megjele-
nésével válaszol, miközben a már kidolgozott területeken a súlypont eltolódik, 
esetleg ezeket más tudományterületen – például az emberi erôforrás menedzs-
ment, marketing, minôségbiztosítás – mûvelik tovább.

A FELHASZNÁLÓI KÖR

 Egy sikeres termék távoli piacon pusztán méretei miatt is használhatatlannak 
bizonyulhat. Például egy magyar gyártmányú személygépkocsit a távol-keleten 
értékesítve a vezetôk nem fognak kilátni a jármûbôl, nem fogják elérni a pe-
dálokat, kellemetlen magasságban kell tartaniuk kezüket a kormányon, kivéve 
akkor, ha a tervezôk eleve a helyi lakosság adatait veszik alapul a tervezésnél.

  A felhasználói kör, azaz a tervezési célcsoport, a vásárlási folyamatban meg-
jelenô szerepek „kezdeményezô – befolyásoló – döntéshozó - vásárló – hasz-
náló” alapján is levezethetô, (Kottler,  230. oldal) hiszen a felhasználói kör a használó 
szerep betöltôit takarja. 

  A termék megvásárlása, a vásárlási döntés után a használó a megvásárolt 
termékkel magára marad, ezen a ponton dôl el, hogy a korábbi termék-hi-
tek mennyire feleltek meg a tényleges terméktulajdonságoknak. Ez az igazság 
pillanata (vagy évei) amikor a termék technológiai jellemzôinek, funkciona-
litásának, formai és esztétikai megoldásainak akár extrém használati körül-
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1.2. ÁBR A
Tervezôi megközelítések 
Cushman nyomán
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mények között is igazolni kell az eladás elôtt állítottakat. A használatbavétel 
pillanatától kizárólag a használói jellemzôinek kell a terméknek megfelelni 

– de annak teljes mértékben.
  Egy termék felhasználói köre több szerepbôl tevôdik össze a termék életcik-
lusának, illetve használati módjának megfelelôen. A termék elôállítása, szállí-
tása, értékesítése, beüzemelése, használata, karbantartása, szétszerelése során 
számos ember-termék kapcsolatot azonosíthatunk, amelyek humán oldala 
szintén felhasználónak tekinthetô.

 A fejlesztôk a kijelölt felhasználói kör meghatározásait (pl. életkor: 20-40 év, 
nem: nô stb.) primer és szekunder módon is felhasználják. A primer felhasz-
nálást ebben az esetben az adatgyûjtések mintáinak kiválasztása jelenti, amire  
egyaránt szükség van az adattárakban még nem szereplô adatok mérésékor, 
vagy a fejlesztés során végrehajtott tesztelésekkor.

  Hagyományosnak a szekunder módot tarthatjuk, ez a tervezéshez szüksé-
ges adatok meglévô adattárakból, útmutatókból történô kigyûjtését jelenti. 
Ekkor a több bontásban rendelkezésre álló adattárból a felhasználói körnek 
legjobban megfelelô adatok kiválasztása történik meg. Klasszikus példa erre az 
antropometriai adatok (pl. testmagasság, vállizület hajlási szögei, pedálnyomó 
erô) felhasználása, hiszen ezek pl. nemzet, életkor, generáció, nem bontásban 
is rendelkezésre állnak. 

  A „Procrustes ágya” megközelítéssel egy adott felhasználó igényének ki-
elégítésére van lehetôség. Ez legrosszabb esetben egy kiadódó érték, azaz a 
technológia vagy más külsô tényezô határozza meg a terméktulajdonságot, 
a felhasználói jellemzôket teljességgel mellôzi (fekete a termék színe, mert 
ilyen festékünk volt).

  Gyakran elôfordul, hogy a tervezôk – a legjobb  szándéktól vezérelve – olyan 
változatot dolgoznak ki, mely számukra ideális. Ebben az esetben is elkövetik 
azonban azt a hibát, hogy a valós felhasználókat nem kérdezik, nem nézik meg, 
így ismét kevesek számára használható termék képzôdik (a szoftverfejlesztôk 
ritkán végeznek könyvelést saját készítésû ügyviteli programjaikkal).

  A felhasználói jellemzôk tudatos szem elôtt tartásának legkézenfekvôbb 
módja az átlagra tervezés. Ekkor olyan termékjellemzôt alakítunk ki, amely 
a felhasználók jelentôs részének – az „átlagfelhasználónak” – felel meg (pl. 
töltôtoll, vendéglátó-ipari szék).

 Az alacsonyabb és a magasabb elnevezés a testmagasságok figyelem be vé te lébôl 
származik. Lényege, hogy valamely termék tulajdonság egy értéktôl kezdve 
minden felhasználónak megfelelô. Az elnevezésbôl adódó példa az ajtó (me-
lyen a belmagasságánál alacsonyabbak meghajlás nélkül jutnak át), de gondol-
hatunk egy adott megvilágítási értékre, egy berendezés teljesítményére is.

  A szabályozható termék olyan diszkrét vagy folytonos állítási lehetôséggel 
rendelkezik, mely alkalmassá teszi egy szélesebb felhasználói kör számára is 
(ilyen termék például az állítható szék). 

  Variációkról akkor beszélünk, ha az eltérô felhasználói igényeket több ter-
mékváltozat gyártásával biztosítjuk (például cipô, konfekció ruha). Itt a fel-
használói jellemzôket több tartományra osztjuk, ezeket szolgáljuk ki egy-egy 
termékváltozattal.

  
 A szabályozható és a variációk megközelítések egyaránt a felhasználók széles 
körét lefedik, azonban az elôbbinél minden egyes darab megfelel szinte min-
den használónak, az utóbbinál a használatba vétel (vásárlás) elôtt kell válasz-
tani.

L AKOSSÁGI TERMÉKEK MINÔSÉGE

 Ha felhasználókat termékek értékelésére-jellemzésére kérjük, akkor a kapott vá-
laszok öt fô csoportba sorolhatók. Ezek közül a biztonság – hatékonyság – kénye-
lem (komfort) tényezôket tartjuk ergonómiai minôségi szempon toknak, miköz-
ben nem tagadhatjuk a költség és az esztétikai tényezôk jelentôségét sem.

ERGONÓMIA



  A fókusz-csoport módszerrel és felhasználói megkérdezéssel meg tudjuk 
határozni az adott termékre vonatkozó ergonómiai minôségi szempontokat. 
Meghatározhatjuk ezek fontosságát és azt, hogy az egyes termékváltozatok 
mennyire teljesítik ezeket a követelményeket.

  Értékelemzési megközelítéssel ideális esetben az elégedettség közel a fontos-
sági értékkel egyezik. Az eredményeket (eltéréseket) külön vizsgálva a fontos-
ság és elégedettség négy területre oszlik.

NAGY FONTOSSÁG - NAGY ELÉGEDETTSÉG

 A felhasználók számára jelentôs szempontból a termék az ide kerülô szem-
pontokból jó minôsítést kapott. Ezek olyan erôsségek, amit a felhasználók is 
elismernek, igényelnek. Ezeket a termék jellemzôket szinten kell tartani, a to-
vábbi javításuk versenyelônyt eredményezhet.

KIS FONTOSSÁG - KIS ELÉGEDETTSÉG

 Olyan szempontok kerülnek ebbe a területbe, melyet a válaszadásba bevont 
felhasználók nem tartanak jelentôsnek. Ez abból is adódhat, hogy a termé-
ket azonos szempontrendszer alapján több felhasználói körben is értékel-
tük, és ezek preferenciái eltérnek, vagy a fókusz-csoport tagjai nem értettek 
egyet, vagy egyszerûen a többi szempont még fontosabbnak bizonyult. Az 
alacsony fontosságú szempontokat a széleskörû elégedettségi felmérés elôtt 
egy elôvizsgálattal célszerû kiszûrni. A fontosság- elégedettség pontok ebben 
a tartományban a termék helyes kialakítását mutatják, hiszen nem tartalmaz 
felesleges dolgokat.

NAGY FONTOSSÁG - KIS ELÉGEDETTSÉG

 Az ide kerülô szempontok hiányosságra utalnak, valami rosszabbul jelenik 
meg a termékben, mint a felhasználók elvárnák. A grafikonon a nagyító a to-
váb bi vizsgálat és továbbfejlesztés fontosságát reprezentálja.

KIS FONTOSSÁG - NAGY ELÉGEDETTSÉG

  Az ebbe a tartományba kerülô szempontok alapján a szükségesnél jobb érté-
kelést elérô terméket ergonómiai szempontból nem ítélhetjük el, nem javasol-
juk a minôség rontását. Ez a túlteljesítés származhat a fontosság túlbecslésébôl, 
vagy lehet egy technológiai-mûszaki megoldás másodlagos hozadéka is. Cél -
sze rû azonban ezt az erôsséget kiaknázni, és a fontosságát felértékelni a fel-
hasz nálók tudatában, a tulajdonság reklámozásával, hangsúlyozásával a cso-
ma goláson.

  Az ergonómiai szempontok értékelése után szempontonként stratégiát vá-
laszthatunk, hogy „a kis fontosság – kis elégedettség tartományon kívül„ a ter-
méket hogyan juttatjuk a „nagy fontosság – nagy elégedettség” tartományba.
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 Az antropometriai adatok felhasználása a tervezés során az ergonómiai felada-
tok között több módon is lehetôvé teszi a testméretek figyelembe vételét:

– Termék jellemzô méreteinek meghatározásához, például asztalmagasság, nad-
rágmélység, seprûnyélhossz, a lyukak helye a nadrágszíjon.

– Nyílások minimális méreteinek meghatározásához, például ajtómagasság, vész-
kijárat átmérô, szerelônyílás szélesség.

– Megfogási alak és méret meghatározásához, például marok-telefon forma, csa-
varhúzónyél, kengyel.

– Kezelôelemek távolságának meghatározásához és pozicionálására, például a 
furulya furatainak helye, egy nyomógomb átmérôje, a kilincs magassága.

– Kijelzôk pozicionálására, például a mûszerfalon a sebességjelzô helye, a kar-
órán a nap megjelenítése, a lift emeletjelzôjének magassága.

– Az optimális – elfogadható – elfogadhatatlan (elviselhetetlen) terhelési értékek 
meghatározása a feladat végrehajtásának gyakoriságában, idôkorlátjában jele-
nik meg, például mennyi ideig állhat a légionárius a napon teljes menetfelsze-
relésben, hányszor szállhat be és ki az autószerelô a kocsikból naponta, milyen 
gyakran emelhet kalapot a portás.

– Az erôkifejtési és nyomatékkorlátok meghatározása a termék mûködtetéséhez 
szükséges erôk méretezését segíti, pl. cementes zsák tömege emeléskor, befôttes 
üveg kupakjának ellenállása felnyitáskor, a csomagolás szakítószilárdsága a 
feltépésekor. Egy lehetséges modellen áttekintjük az antropometriai mérete-
zés, illetve ellenôrzés elemeit.

TESTHELYZET

 Testhelyzet alatt az ember testrészeinek egymáshoz és környezethez viszonyí-
tott elhelyezkedését értjük. Az embernek vannak természetes (gyakori) test-
helyzetei – pl. állás, ülés, oldalfekvés –, és képes hosszútávon kényelmetlen 
testhelyzetekre is, pl. elôre nyúlás, függeszkedés, lábujjhegyen nyújtózkodás. 
Hatásmentes környezetben (ûrben lebegve) egy jellegzetes testhelyzet ala-
kul ki, ebben a helyzetben a feszítô és hajlító izmok egyensúlyát a gravitá-
ció sem befolyásolja. Ez a kényelmesnek ítélt testhelyzet közel megfelel az 
autóvezetôtesttartásának.

  A munkavégzés során csakúgy, mint a termékek használatakor meg kell te-
remteni a természetes testhelyzet lehetôségét. Álló és ülô helyzetben egyaránt 
a természetes testtartás megköveteli a végtagok szimmetrikus, törzs-közeli 
helyzetét, az enyhén elôrebillenô fejet, a talpak talajon nyugvását. Kerülendô 

– a fej és törzs elôredôlése, 
– a felemelt felsôkart igénylô testhelyzet,
– a csavart és aszimmetrikus testhelyzet,
– a mozgástartomány szélsô helyzeteit tartósan igénylô testhelyzet,
– az érzékeny szövetek igénybevétele a test megtámasztására.

 A statikus terhelés (pl. vigyázzállás) hosszasan vesz igénybe egy-egy izomcso-
portot, ezzel gátolva a vérkeringést. A testhelyzetek váltogatásával kialakuló 
dinamikus terhelés során az izmok rövidebb ideig feszülnek meg, és így fo-
lyamatos a test vérellátása. A tervezés során kerülni kell a statikus terhelést, és 
lehetôleg biztosítani kell a testhelyzetek váltogatását a tevékenység – akár az 
ülés – során.
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2. Méretezés



  Bio-mechanikából ismert, hogy az erôkifejtést gátolhatják a környezeti aka-
dályok, nagyobb az erôkifejtô képesség, ha a felhasználó szabadon választhat-
ja meg a számára optimális testhelyzetet. Ebbôl kiindulva a terméktervezés 
során lehetôvé kell tenni a testhelyzet szabad megválasztását a környezeti aka-
dályok eltüntetésével és a kezelôszervek áthelyezhetôségének megoldásával. A 
termékek zöménél az antropometriai méretezés részeként fel kell deríteni azt 
a testhelyzetet, mely a felhasználók zömének optimális az adott feladat szem-
pontjából.

HASZNÁLÓ - TERMÉK KAPCSOL ATI FELÜLETEK 
 A testhelyzet meghatározása után viszonylag egyszerûen azonosíthatók a 
felhasználói felület térbeli pontjai. A hajszárítóknál a markolati részek és a 
kapcsolók mellett ide tartozik a villásdugók külsô felülete, a tartozékok bizo-
nyos felülete, esetlegesen a villamosvezeték. Egy összetettebb termék esetén a 
kapcsolati felületek azonosítása a használatot jelentô tevékenység elemzésével 
azonosíthatók.

BALESET MEGELÔZÉS ÉS KÉNYELEM FELTÉTELE

 A méretezés következô állomása a kapcsolati felületek egymáshoz viszonyí-
tott helyzetének meghatározása. A termékhasználat szempontjából optimális 
testhelyzet és a felhasználó termékkel kapcsolatban felületei meghatározzák 
a térben a terméken méretezésre szoruló távolságokat. Ezt úgy kell elképzel-
ni, mintha a termékhasználatot jelentô testhelyzetbe beállított felhasználón 
a termékkel kapcsolatban lévô bôrfelületet bekennénk fluoreszkáló anyaggal, 
majd elsötétítenénk. Ebben a helyzetben kell a világító felületeken és között a 
kényelmet meghatározó távolságokat egymáshoz illetve egy bázishoz (pl. ta-
laj) három dimenzióban azonosítani.

ANTROPOMETRIAI ADAT

 Eddig munkánkkal sikerült összegyûjteni a termék ergonómiai szempontból 
meghatározó méreteit, a következôkben meghatározzuk a méretezéshez szük-
séges méreteket, legelôször azonosítjuk a releváns antropometriai adatokat. 
Ennek a lépésben a lényege a termék méreteket és a felhasználói méretek ösz-
szerendelése, itt mondjuk ki azt, hogy a mely termék méretet mely testméret 
alapján kell meghatározni.

  A méretek meghatározásakor a statikus adatok zöme egyszerûen felismerhetô, 
a hibát gyakran a mozgásokkal, mozgástartományokkal vagy erôkifejtéssel 
összefüggô méretek mellôzése jelenti.

PERCENTILIS ÉRTÉK

 A termékméretek meghatározásához a releváns testméret ismeretében meg 
kell határozni azt, hogy közelebbrôl mely adatra van szükség. Korábban már 
körülírtuk a felhasználói kört, azonban a testméretek csoporton belül is eltér-
nek, vannak kisebb/nagyobb, gyengébb/erôsebb személyek. Az antropometriai 
adatok normális eloszlást követnek, a kiválasztott értéket a percentilis (pt) ér-
tékkel jellemezzük. Abban az esetben, ha az átlagos értéket választjuk egy mé-
rethez, akkor az 50 pt értéket, ha szélsôséges értéket választunk, akkor 3-5 pt 
vagy 95-97 pt értéket határozunk meg.

  A percentilis értékek meghatározását a baleset megelôzés és kényelem fel-
tételeinek teljesítése érdekében a korábban ismertetett tervezôi megközelítések 
alapján végezzük. Mivel az állíthatóság a konstrukció bonyolításához, a va-
riációk a termékváltozatok szaporodásához vezet, ezeket a gyakorlatban csak 
néhány értéknél alkalmazhatjuk. Az erre vonatkozó döntést a tervezés korai 
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szakaszában célszerû meghozni, mert az itt alkalmazott megoldás befolyásolja 
a többi méretet. A méretek zömét az alacsonyabbra / magasabbra és az átlagra 
tervezés elvnek megfelelôen határozzuk meg.

RUHÁZATI ÉS BIZTONSÁGI KORREKCIÓ

 A termékhasználat körülményeinek ismeretlenségébôl és a percentilis értékek 
használatából adódó bizonytalanságot korrekciós tényezôkkel vesszük figyel-
membe. A korrekciós tényezôt abszolút értékben határozzuk meg, és ezt a 
késôbbiekben adjuk a táblázatból kikeresett értékekhez. A ruházati korrekció 
nagy jelentôségû például vészkijáratok méretezésénél, ahol a nagypocakú sze-
mélynek is át kell férnie nagykabátban is.

ANTROPOMETRIAI MÉRÉSEK

 Az emberi test mérése senkit sem hagy érintetlenül. Fogyókúrák, terhesség 
alatt nap mint nap mérjük testtömegünket, az ajtófélfába jelöljük a gyerek 
magasságát minden születésnapján, esetleg fekve-nyomásban fitogtatjuk ké-
pességeinket.

  Az egyszerûbb termékekhez szükséges adatok az izületekhez kötött hosszú-
sági és szélességi méretek. A testmagasság, vállszélesség, ujjhossz vagy fejhossz 
mérése nagyméretû tolómérôvel, az un. antropométerrel vagy tapintókörzôvel 
történik.

  A kerületi méreteket acél mérôszalaggal mérik, itt azonban már a mérés vég-
rehajtása több hibával járhat, hiszen kevésbé meghatározott a mérés helye, és a 
mérôszalag szorítása, gondoljunk csak a mellbôség vagy karkerület mérésére.

  A test összetételére lehet következtetni a szintén szabványos mérôpontokkal 
meghatározott bôrredô-méréssel, mely egy meghatározott erôvel összecsípett 
bôrredô vastagságát adja.

  A test statikus állapotára vonatkozóan még számos további mérési eljárás 
is ismeretes, vizsgálják például az ülô ember ülepének nyomáseloszlását az 
ülôlapon, és létezik pl. szem- és hajszín skála is.

  A mozgásban lévô szervezet mérése nagyobb kihívást jelent. Az elérési tar-
tományok térbeli felületek meghatározását igényli, az izületek mozgásszögei-
nek mérését a csontokon lévô szövetek nehezítik. Sokszor a látótér biztosítása 
is az antropometriai tervezés része, ehhez látómezôre vonatkozó kutatások 
szolgálnak adatokkal.

  Az izommûködéssel összefüggô adatok mérése a független változók nagy 
száma miatt jelent hosszadalmas feladatot. Jelentôsége miatt alaposan tanul-
mányozták pl. a lábhoz illesztett kezelôszerv, a pedál lenyomásához kifejthetô 
erôk nagyságát. Itt a méréseket kellett végezni különbözô pedál kialakításokkal, 
megtámasztási módokkal, a pedál és a vizsgálati személy egymáshoz viszonyí-
tott különbözô helyzeteiben, ide értve a közelséget, magasságot, szögeket, test 
szimmetria síktól mért távolságot. Érezhetô, hogy ez olyan mérésszámot jelent 
már egy adat meghatározásához is, amely idôigénye miatt csak kisebb mintára 
korlátozódhat.

ANTROPOMETRIAI ADATTÁRAK

 Az adatokat általában táblázatos formában közlik. A táblázatot akkor lehet fel-
használni, ha a szükséges nemre, populációra és életkorra vonatkozik, és friss 
adatokat tartalmaz.

  Az átlagérték (x) megfelel az 50 percentilis értéknek (P
50

), e mellett a 3 vagy 
5 percentilis (P

3
, P

5
), illetve 97 vagy 95 (P

97
, P

95
) percentilis értéket szokták 

közölni. Bizonyos helyeken az átlagérték (x) mellett a szórásértéket (S) adják 
meg, a percentilis értékeket a normális eloszlás tulajdonságai alapján az alábbi 
képletekkel számíthatjuk:



 P
3  

=x-1,88 . S

 P
5   

=x-1,64 . S

 P
50

=x
 P

95
=x+1,64 . S

 P
97
=x+1,88 . S

 Az adatokat szemléletesebb formában is megjelenítik a könnyebb felhasználás 
érdekében. A HumanScale lapjaiban egy tárcsa elforgatásával állítható be a kí-
vánt populáció, és ezzel kerülnek a kivágott ablakokban helyükre az adatok.

  Sokszor találkozhatunk azzal a megoldással, hogy az értelmezô ábrán tün-
tetik fel az adatokat is. Az OSCAR antropometriai atlaszban például az átlag és 
szórásértékek szerepelnek, külön a férfi és nôi populációra.

  Magyarországon az MSZ EN 547-3:1998 szabvány tekinthetô anropometriai 
szabványnak, bár több szabvány is tartalmaz antropometriai alapokra épülô 
termék méret elôírásokat. Ez a szabvány európai vizsgálatokból származó bizo-
nyos antropometriai méret (összesen 28 adatot) közöl, tartalmazza például a 
test magasság értéket a 95 és 99 percentilishez (1881 mm és 1944 mm), a „Kéz fej-
hosszúság a hüvelykujjig” 5 percentilis értéket (88 mm).

 Az antropometriai adatok egy része elektronikus formában is elérhetô, a vi-
lághálón érdemes keresni távoli populációk vagy speciális jellemzôk adatait. 
Nagy önálló terület az antrpomtriai modellezés is, ezt itt nem részletezzük. 
Vannak kifejezetten antropometriai adattárak. Ezekben könnyen kiválasztha-
tó a szükséges adat, beállíthatók a percentilis értékek, ruházatok, különbözô 
korrekciós tényezôk. A számítógépes rendszerek által szolgáltatott anyag köny-
nyen elkészíthetô és beilleszthetô a tervezési dokumentációba.

  A tervezés során sokszor elôfordul, hogy a szükséges adatot nem sikerül 
adattárakból megszerezni, ilyenkor saját adatgyûjtéshez kell folyamodni. 
Ilyenkor össze kell vetni a szükséges pontosságot és a méréseink hibáit. Saját 
mérések után szükséges, de egyébként is célszerû a méretezést is ellenôrizni a 
tesztelések során.

TERMÉK MÉRET

 A méret meghatározás befejezéseként megtörténik a biztonság és kényelem 
feltételeit jelentô adatok kikeresése a táblázatokból a populáció leírásnak és 
percentilis értéknek megfelelôen. A korrekciós tényezôk alkalmazása után 
rendelkezésre állnak a termék antropometriai szempontból optimális méretei 
illetve mérettartományai. Erre alapozva új termék esetén elvégezhetjük a ter-
mék méreteinek meghatározását, vagy meglévô termék értékelésére használ-
hatjuk a termék valódi méreteinek megmérése után.
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 A tervezett és a valós termékhasználat különbségének megismerésére alakul-
tak ki a termékhasználat értékelô módszerek (usability tools). Tágabb értelme-
zésben ide sorolják a termékhasználat megismerésével, kitalálásával kapcsola-
tos, vagy ezt segítô módszereket is. 

  Ez a megközelítés a termék használhatóságára teszi a hangsúlyt, azaz a ter-
mékek minôségét a következô terméktulajdonságok alapján értelmezi: (Stanton, 

Baber, 1996.)

– Tanulhatóság: a rendszernek lehetôvé kell tennie, hogy a felhasználó egy 
adott idôn belül egy elfogadható teljesítményt érjen el

– Hatásosság: A felhasználói kör egy meghatározott százalékának elfogadható 
teljesítményt kell nyújtania a feladatok egy adott körében, megadott környe-
zeti körülmények között

– Attitûd: Az elfogadható teljesítmény eléréséhez szükséges humán ráfordítás-
nak – fáradtság, stressz, frusztráció, kényelmetlenség és elégedettség – elfogad-
hatónak kell maradnia

– Rugalmasság: A terméknek alkalmasnak kell lennie az eredetileg specifikáltak 
mellett egy sor feladat ellátására

– A termék észlelt hasznossága vagy használhatósága: „a termék használati 
értékének legjobb mutatója az, hogy használják-e”

– Feladat megfelelés: a használható terméknél a rendszer által biztosított funk-
ciók illeszkednek a felhasználó igényéhez és elvárásaihoz

 A termékhasználat értékelés a felhasználó tényleges viselkedésébôl indul ki, 
így a fejlesztônek a viselkedés elemzésébôl kell visszafejtenie azt, hogy mitôl 
volt sikeres vagy sikertelen a termékhasználat. Ebbe 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 dolgoz-
tak ki, melyekkel a termék használatot lehet befolyásolni, és megteremteni a 
szükséges adatok megszerzésének lehetôségét. Ezeknek a módszereknek fel-
használása ma jelentôs versenytényezônek számít, ezért irodalmi forrásokból 
a régebbi módszerek alaposabban, az újabbak csak részben, elméleti alapjaik-
ban ismerhetôk meg.
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3. Helyes működés



ERGONÓMIA



 A tervezôi megközelítésekre visszatekintve ki kell emelnünk, hogy bármelyik-
kel is dolgozunk, mindig maradnak olyanok, akik nem tudják a terméket hasz-
nálni. Minden tulajdonság alapján találhatunk különleges felhasználókat, 
például vannak 210 cm magas emberek, mozgássérültek, extrém ízlésvilágúak, 
idôsek, kirívóan költekezôk. Ritkán tartalmaz a cipô méretsorozata 47-es szá-
mot, de a nagylábon élô hölgyek is hamar kiismerik, melyik országban na-
gyobb a nôk lába általában, és ennek megfelelôen hol gyártanak 42-es méretet 
minden fazonból. 

 A speciális felhasználói igények tervezôi megközelítés az adott jellemzô alap ján 
szélsôséges értékekkel bíró (azaz az eloszlás szélén lévô) felhasználókat célozza. 
Elterjedése a 90-es évektôl erôsödött, a gyerekek jelentette hatal mas piac és 
az idôsek által képviselt vásárlóerô felismerése, valamint az esélyegyenlôségre 
irányuló társadalmi folyamatok hatására. Fokozott igény jelentkezett a 
különbözô csoportokra, rétegekre vonatkozó ismeretekre, és ezek alkalmazási 
lehetôségeire az élet minden területén (lakossági termékek, épített környezet, 
munkafeltételek). Ebben az idôszakban alapozódott meg a tervezés speciális 
felhasználói körök számára (design for special needs) és alakult át késôbb az 
egyetemes tervezés (universal design) koncepcióvá.

  Ebben az idôben külön termékváltozatok készültek, pl. gyengén látók, sike-
tek számára. Ez az irányzat a specialitás megismerésével és a termékek ennek 
megfelelô fejlesztésével alapként fogadta el a „másságot”. Példaként tekintsük 
a lépcsôt, amely hagyományosan a szintkülönbség áthidalására szolgált. A kü-
lönleges igényekre tervezés követôi felismerik, hogy kerekesszékkel a lépcsô 
nem leküzdhetô, ezért kiegészítésként építenek egy rámpát. Az elgondolás sze-
rint az épek a lépcsôn, a kerekes székesek a rámpán közlekednek.

  A mindenki számára alkalmas tervezés eszméje olyan termékekben gondol-
kodik, melyet egyaránt használhatnak a különbözô fogyatékossággal bírók és 
az épek. Ez a megközelítés a korábbi megkülönböztetô szemlélettel szemben 
integráló jellegû, a hasonlatosságot és az elfogadást hangsúlyozza. A minden-
kinek megfelelô tervezés követôi olyan megoldást próbálnak kieszelni, amely 
alternatívát kínál, és mindenki maga döntheti el, milyen módon használja a 
terméket, azaz a használat módját az egyén esetileg választja meg, és nem egy 
elôzetes besorolás történik. A példát folytatva ez a megoldás lehet egy olyan 
feljáró, mely fele-fele arányban lépcsôt és rámpát tartalmaz. A rámpát nem 
csak kerekesszékkel fogják igénybe venni, hanem ezen húzzák fel a görgôs 
bôröndöt, tolják a babakocsit vagy andalognak a lábuk alá nem figyelô szerel-
mesek. Mivel ezt a kialakítást már nem csak a „rászorulók”, hanem mindenki 
használja, megszûnik a megbélyegzô, kirekesztô szerepe.

  A mindenki számára alkalmas tervezés nagy elônye az, hogy a korábban 
speciálisnak nevezett igények kielégítésével újabb lehetôséget biztosit min-
denki számára, és olyanak is élhetnek az új funkciókkal, akik egyébként nem 
tartoznak az eredetileg alapul vett fogyatékossági csoportba.

 A fogyatékosság a mindenki számára alkalmas tervezés megközelítés szerint 
egy állandósult állapot, mely tartósan fennmarad, ellentétben a betegséggel, 
mely rövid idô alatt elmúlik, vagy rosszabb esetben fokozódik. A fogyatékos-
ság ilyen állapotként történô felfogásával elfogadjuk a fogyatékos embereket a 
társadalom teljes értékû tagjának és olyan termékeket bocsátunk rendelkezé-
sükre, mellyel lehetôleg megkülönböztetés nélkül tudnak beilleszkedni.
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4. Különleges felhasználói 
  csoportok
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 Ergonómiai szempontból a speciális felhasználói kört tágan értelmezzük, és az 
alábbi csoportokat soroljuk ide:

– Siketek és nagyothallók
– Vakok és gyengén látók
– Néma, beszédfogyatékos
– Szellemi (értelmi) fogyatékos
– Mozgáskorlátozottak
– Gyerekek és idôsek
– Átmeneti állapotok

 Ebben a besorolásban az általában elfogadott fogyatékossági csoportok mellett 
az átmenetileg megváltozott képességûek szerepelnek, itt gondolhatunk a né-
hány hétig begipszelt lábak, vagy a terhességbôl adódó nehézségekre.

  A specialitásnak különbözô változatait különbözô módon érzékeljük a min-
dennapokban. Az életkort tekintve teljesen természetes, hogy különbözô ter-
mékek készülnek a gyerekek vagy idôs emberek számára, és megint mások az 

„átlagos” felnôtteknek. Az életkorral bekövetkezô változások annak ellenére, 
hogy teljesen elfogadottak és megszokottak, mégsem tükrözôdnek kellôképp a 
termékek világában. A gyerekek számára készülô ruhák méretválasztéka csak 
az utóbbi idôben vette fel a gyerekek méreteit, az egyébként is romló látású 
idôsek számára készülô apró betûs könyvekbe pedig be van programozva az 
olvasási nehézséggel járó bosszúság.

  A felhasználói tulajdonságok gyakorisági diagramján szemléltetésképpen 
valamely funkcionalitást (látás, hallás, mozgás, gondolkodás, beszéd) ábrázol-
juk, úgy, hogy a funkcionalitás balról jobbra nô. Az ábrán ezúttal feltüntettük 
egy feladatból származó funkcionális követelményt is, melytôl nagyobb funk-
cio  nalitással bíró (az ábrán jobbra esô) felhasználók képesek a termék hasz-
ná latára. Ha az egyén funkcionalitása elmarad a feladatból származó köve tel-
mé nyektôl, azaz rés marad a követelmény és a képesség között (mint az ábrán 
je lölt esetben), akkor ô ebbôl a szempontból fogyatékosnak tekinthetô.

  A rés megszüntetésének egyik módját az egyénre összpontosító intézkedé-
sek jelentik, azok, amelyekkel az egyén képességét, funkcionalitását lehet ja-
vítani. Ide sorolhatók az orvosi kezelések, terápiás megoldások, vagy egyéni 
segéd eszközök.

  A feladatból származó követelmények csökkentésére irányuló beavatkozá-
sok például a környezetalakítás, a tárgyi világ könnyebben kezelhetô kialakí-
tása (akadálymentesítés), a társadalmi elfogadás.

  Az utóbbi évtizedek erôfeszítésének köszönhetôen kezdenek eltûnni a fizi-
kai, tudati és szociális akadályok, és egyre integrálóbb megközelítéssel értel-
mezzük a fogyatékosságot. Jelenleg a fogyatékosságot a fejlett világ elsôsorban 
a társadalmi elfogadás kérdésének tartja. Ezért kell a tárgyi és emberi kör-
nyezet alakítóinak ismerniük az egyetemes tervezés elveit, és megszerezni a 
különleges csoportokra vonatkozó ismereteket.

  Az ergonómia munkahelyi alkalmazásának célja biztosítani a dolgozó – fel-
adat – munkakörülmények megfelelését, hogy lehetôvé váljon a munka biz-
tonságos, hatékony végzése, a humán ráfordítás elfogadható szintjén. Ennek 
egyik útja a munkakörnyezet fejlesztése (eszközök, elrendezés, környezet), de 
játékteret biztosít a dolgozók kiválasztása és fejlesztése, illetve a munkafeladat 
tervezése is.
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  A teljes, értékes élet része az önellátás, azaz kiemelt esélyegyenlôségi kérdés 
a részvétel a munka világában. A munkahelyek esetében az egyetemes tervezés 
elveinek érvényesitése az ergonómiai követelmények magasszintû kielégitését 
követeli meg. A rehabilitációs munkahelyek kialakításánál kötelezôen alkal-
mazandó elvek, elôírások az ergonómiai módszertan mellett a munkavéde-
lemre és az akadálymentesítésre vonatkozó szabályozásból származtathatók. 
Az akadálymentes munkahely egyrészt építészetileg akadálymentes (mozgás-
sérült WC, rámpa, indukciós hurok, stb.) másrészt az egyéni munkahely olyan 
kialakítású, hogy megfelel az ott dolgozók (felmért, meglévô, megmaradt) ké-
pességeinek.

  Az általános munkahelyfejlesztés annyiban speciális a rehabilitációs mun-
kahelyeken, hogy itt az egyébként is alkalmazott eszközöket (pozicionálók, 
rögzítôk, kéziszerszámok stb.) intenzívebben kell igénybe venni, hiszen ese-
tünkben ezek akadálymentesítési célt is szolgálnak. Ezen eszközök azonban 
megtalálhatók olyan más, magas színvonalú munkahelyeken is, ahol ezt a a 
minôség, termelékenység, biztonság, munkaegészségügy céljai indokolják. A 
munkahelyek ilyen jellegû fejlesztése megfelel az egyetemes tervezés megkö-
zelítésnek.
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  A dolgozó sajátosságainak megfelelô támogató technikák alkalmazása a 
munkafeltételek fejlesztésének másik útja, azaz olyan eszközök biztosítása, 
mellyel a feladatból származó (most már csökkentett) követelmények és a sze-
mély funkcionális képességei közti rés is áthidalható. Ilyen például a számító-
gépes munkavégzésnél a felolvasó program.

 Az emberi lét egyik meghatározója a környezet alakítása, eszközök létrehozása, 
tárgyak teremtése és használata annak érdekében, hogy az minél jobban meg-
feleljen az érintettek sajátosságainak, elvárásainak, szokásainak, céljainak.

  Az ergonómia olyan ismeret, szemlélet és gyakorlat, mely a biztonságos, ha-
tékony, kényelmes használat feltételeinek következetes, módszeres kialakítását 
szolgálja. Cél az, hogy a tárgyak különbözô jellemzôi (pl. méret, funkciona-
litás) megfeleljenek a felhasználók jellemzôinek. Az idôk során egyre ponto-
sabb és részletesebb ismeret halmozódott fel az egyre pontosabban behatárolt 
felhasználói csoportokról. Mára mindenki számára egyértelmûvé vált, vagy 
kell, hogy váljon az, hogy a korábban különlegesnek tartott igények nem fel-
tétlenül fogyatékosságok, és a technika lehetôvé teheti a csökkent funkciona-
litással élôk számára is a teljes életet
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