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Bevezetés 

A tudományos probléma megfogalmazása 

A folyamatos erőfeszítések ellenére továbbra is meghatározó egészségi és kiemelkedő költségterhet 
jelentenek a váz-izomrendszeri - azaz hát, nyak és felső végtagi – megbetegedések. A legutóbbi, 
2010-es Európai Munkakörülmény felmérés alapján magyar helyzet az Európai Unió (EU) 
összehasonlításban is kedvezőtlen, de különösen ijesztő az iparban dolgozók helyzete, mely az 
összehasonlításban a legrosszabbak közt szerepel. A munka-testhelyzet viszonylag kis kitérésekkel 
hasonló megítélést kapott, de folyamatosan nő a munkaidő kézi anyagmozgatással vagy ismétlődő 
kéz- vagy karmozdulatokkal töltött aránya. Magyarországon az ipari munka a dolgozók  

• 29,3 %-a szerint fárasztó vagy fájdalmas testhelyzettel jár (2000: 32,8 %; 2005: 27,1 %),  

• 47,7 %-a szerint a munkaidő legalább negyedében súlyos terhek vitelével vagy 

mozgatásával jár (2000: 35,4 %; 2005: 39,0 %) 

• 59,4 %-a szerint ismétlődő kéz- vagy karmozdulatokkal jár. (2000: 45,1 %; 2005: 47,8 %) 

(EWS 2010). 

A kockázatok felerősödő munkavállalói észlelése az iparági átrendeződés – pl. az elektronikai 
összeszerelő vagy autóipari beszállítók térnyerése – mellett az ergonómiai kockázatokra irányuló 
fokozott figyelemnek is tulajdonítható lenne, ha az európai 28 %-os átlaghoz képest a magyar 
vállalatok nem csak sereghajtóként 8 %-ban vonnának be ergonómiai szakembereket a biztonságos 
és egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények létrehozásába. (ESENER 2010) 

A legújabb európai kutatások is bizonyítják, hogy a váz-izomrendszeri - azaz hát, nyak és felső 
végtagi - megbetegedések továbbra is meghatározó egészségi és költség problémát jelentenek, és 
jelentőségük növekvőben van. Ezt jelzi az is, hogy a munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel összefüggésben az európai vállalatoknál a váz- és izomrendszeri 
megbetegedések a három legtöbb aggodalmat okozó tényező között szerepelnek. 

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia kiemeli a 
munkahelynek az egyéni szükségletekhez való jobb hozzáigazítását, illetve a fontosabb ergonómiai 
elveknek a munkahelyek tervezése és a munkaszervezés terén történő tényleges alkalmazásának a 
fontosságát. (Közösségi stratégia 2007-2012) 

A harckészültség fenntartása érdekében kulcsfontosságú, hogy a katonák fizikai képessége lehetővé 
tegye feladataik ellátását. Ennek megfelelően természetes minden olyan törekvés, mely a katonai 
feladatok megismerésére, az ellátásukhoz szükséges fizikai képességek meghatározására, a 
feladatok ellátására alkalmas személyek kiválasztására és a fizikai erőnlét fenntartására irányulnak. 

Különösen jelentős a fizikai kondíció megőrzésének kérdése többek közt azért is, mert a magyar 
lakosság általában, így a katonai szolgálatra jelentkező fiatalok is egyre kedvezőtlenebb erőnléttel 
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rendelkeznek. A fizikai képességmegőrzés fontosságát indokolja az is, hogy a sorkatonai rendszert 
kiváltó szerződéses katonaságnál az életkorral járó fizikai képességcsökkenéssel kell számolni. 
Ebben a témában a Doktori Iskolában 2003-ban Eleki Zoltán védte meg disszertációját „A magyar 
katonákkal szemben támasztott fizikai követelményrendszer vizsgálata, és az optimalizálás 
lehetőségei” (Eleki Zoltán 2003) címmel. 

Az állomány fizikai képességének biztosítása azonban nem csak a harcképesség megőrzése 
szempontjából kritikus, hiszen a szolgálatból adódó fizikai terhelés békeidőben is sérülésekhez, 
megbetegedésekhez is vezethet. A túlzott erőkifejtés vagy az ismétlődő mozdulatok következménye 
baleset, sérülés lehet, ami betegállományhoz, súlyosabb esetben a szolgálati alkalmasság 
elvesztéséhez vezethet. 

Dr. Sandra Sándor 2007-ben „A katonai alkalmasság és a mozgásszervi betegségek kérdései” című 
disszertációja a fizikai terhelések fegyvernemi eltéréseire is rámutat, kiemelve, hogy a 
kiválasztásnál a fizikai terhelések különbözőségeit is figyelembe kell venni. Az általa bemutatott 
„gyakorlati ergonómia modellje” és a javasolt egészségügyi adatbázis előrevetíti a fizikai terhelések 
szisztematikus értékelését, illetve a szolgálati megbetegedések statisztikai elemzését és az 
eredmények visszacsatolását a feladatok tervezésébe. (Sandra Sándor, 2007) 

Az ergonómiai kockázatok kezelése jogszabályi követelmény is, hiszen a munkavédelemről szóló 
többször módosított 1993. évi XCIII. törvény (54. § (2) bekezdés) kimondja, hogy "a munkáltató 
köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és 
biztonságát veszélyeztető kockázatokat". (1993. évi XCIII. törvény) 

„A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés 
végrehajtásához” (MK 2006/4) veszélyforrások között a „Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés 
tényezők” között említi a nehéz testi és a túl intenzív vagy egyhangú munkát. Ennek a 
veszélycsoportnak az értékelését a „25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések 
kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről” 
(25/1998. (XII. 27.) EüM) alapozza meg, a korábban alkalmazott „Közlekedés- és Postaügyi 
Miniszter 2/1972 KPM számú rendelete a Közlekedési Balesetelhárító és Egészségvédő 
Óvórendszabály IV. Anyagmozgatás, anyagtárolás című fejezetének kiadásáról” (2/1972 KPM) 
hatálytalanítása után. 

Kutatási célkitűzések 

Kutatási témám középpontjában az anyagmozgatásból, illetve az ismétlődő mozdulatokból eredő 
fizikai terhelés kockázatainak minőségi és mennyiségi megítélésére használható módszer 
kidolgozása áll, elsősorban az „MSZ EN 1005 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye” 
(MSZ EN 1005-1:2001+A1:2009) szabvány alapján, majd ezen módszer alkalmazhatóságának 
vizsgálata és igazolása. 
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A kutatás fő célkitűzése annak igazolása, hogy a katonai szolgálatból származó fizikai terhelés 
értékelése megvalósítható, és a mozgásszervi megbetegedések kockázata számszerűsíthető. 

A kutatás során az alábbi részcélok megvalósítása: 

• a katonai szolgálattal kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedések veszélycsökkentési 

gyakorlatának vizsgálata nemzetközi viszonylatban, 

• a szolgálatból adódó fizikai megterhelés és igénybevétel vizsgálatára alkalmazható 

módszerek összegyűjtése, és a módszerek fejlődési összefüggésének feltárása, 

• szabványokra építve javaslat kidolgozása ki a hazai gyakorlatban is alkalmazható korszerű 

vizsgálati módszerre, 

• a fenti módszer alkalmazhatósági feltételeinek, előnyeinek és hátrányainak 

meghatározása. 

Kutatási hipotézisek megfogalmazása 

Kutatási hipotézisem és alhipotéziseim a következők: 

H: Létrehozható módszertan a hazai körülmények közt a munkából vagy a katonai szolgálatból 
származó fizikai terhelés értékelésére 

H1 A fizikai megterhelés vizsgálatára nem egyedi módszerek, hanem módszer együttesek 
használata vezethet eredményre. 

H2 Az EN 1005 szabványsorozat a hazai gyakorlatban is alkalmazható korszerű vizsgálati 
módszer alapjául szolgálhat 

H3 A létrejövő módszer bizonyos feltételekkel alkalmazható a munkából vagy a katonai 
szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésére 

Kutatási módszerek 

A kutatási módszer az előkészítő szakaszban és a nemzetközi helyzet elemzéséhez irodalmi 
feldolgozás, dokumentum és adatelemzés volt. Ezt követően a „Kritikus infrastruktúra védelmi 
kutatások” TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR pályázat alprojekt vezetőjeként, a „Munkahelyi ergonómiai 
kockázatok csökkentésének lehetőségei” kiemelt kutatási terület vezetőjeként munkatársaimmal 
vizsgálati módszertant dolgoztam ki, és végeztük el az értékelő-ellenőrző vizsgálatokat. 

A dokumentumelemzés része a különböző polgári és katonai ergonómiai programokra és 
módszerekre vonatkozó szabályozások és publikációk összegyűjtése, feldolgozása. Az irodalmi 
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feldolgozás egyik eredménye az ergonómiai programok polgári és katonai környezetben is alkalmas 
magyar nyelvű leírása. A dokumentumelemzésre épül az ergonómiai módszerek fejlődési 
összefüggéseinek meghatározása. 

Külön elemzem az MSZ EN 1005 szabványsorozatot a belső összefüggések feltárására. Azonosítom 
a kockázati tényezőket, a minősítő paramétereket, a minőségi és mennyiségi kockázatértékelés 
elemeit. A szabványban lévő értékelési módszereket formai átalakításokkal úgy átalakítom, hogy 
mind a négy értékelési területre – testhelyzet, erőkifejtés, kézi anyagmozgatás, ismétlődő 
mozdulatok – azonos formában legyen alkalmas a kockázati szint meghatározására. 

Az eddigi lépések kimenetei mellett a munkahelyi ergonómiai kockázatértékelésben szerzett 
tapasztalatom és a meghatározó hazai szakemberekkel folytatott konzultáció alapján határozom meg 
egy ergonómiai kockázatbecslő rendszerrel támasztandó követelményeket. 

A követelmények alapján kidolgozom az Összetett Ergonómiai Kockázatbecslés (Composite 
Ergonomic Risk Assessment, a továbbiakban: CERA) vizsgálati módszert, és ipari körülmények 
közt próbavizsgálatokat hajtok végre. A próbavizsgálatok során valós munkahelyek ergonómiai 
értékelése történik a CERA és más releváns ergonómiai módszerekkel. A tapasztalatok alapján 
történik a módszer továbbfejlesztése és a használati útmutató elkészítése. 

Eredmények, azok felhasználhatósága 

Munkám nyomán a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: MH) is használható, a fizikai terhelés 
és igénybevétel csökkentést szolgáló egy új eszköz jött létre. A kutatási eredmények felhívják a 
figyelmet a katonai szolgálat során a fizikai terhelés és igénybevétel csökkentésének jelentőségére. 
Igazolják ezen tevékenység létjogosultságát és megalapozzák a szabályozási környezet olyan 
módosítását, mellyel kötelezően beépül a gyakorlatba az egészségmegóvásnak ez a módja. Ezzel 
közvetetten javul a katonai hivatás vonzereje, javul a katonák életminősége, emelkedik, valamint 
tovább fenntartható a fizikai harcképesség. 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a kutatómunkámhoz hozzájárultak. Ki 
kell emelnem Prof. Dr. Berek Lajos témavezetését, a kutatási körülmények megteremtésében  
Dr. Horváth Sándor dékánúr elévülhetetlen szerepét. A szakmai munkában hálával tartozom 
Mischinger Gábornak, és a „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR 
pályázat „Munkahelyi ergonómiai kockázatok csökkentésének lehetőségei” kiemelt kutatási terület 
összes megvalósítójának. 
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1. Ergonómiai tevékenységek a katonai szolgálat biztonsága érdekében 

Az ergonómia (vagy emberi tényezők) az a tudomány, mely az ember és a többi rendszerelem 
kölcsönhatásával foglalkozik, és az a szakma, mely elméleteket, elveket, adatokat és módszereket 
alkalmaz a tervezésben, az emberi jól-lét és a teljes rendszerteljesítmény optimalizálása érdekében. 
(MSZ EN ISO 26800:2011) Az EU munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
közösségi stratégiának (Közösségi stratégia 2007-2012) megfelelően készül a váz-izomrendszeri 
kockázatokra vonatkozó összekapcsolt szabályozás, mely újabb lendületet adhat az ergonómia 
munkára történő alkalmazására. 

Az ergos (munka) és nomos (törvények) szavakat a XIX. század közepén W. Jastrzerbowski vonta 
össze. Az ergonómia egy rendszerközpontú tudomány és gyakorlat, mely az emberi tevékenység 
minden területét lefedi, és egy egészleges megközelítéssel veszi figyelembe a fizikai, a 
megismeréssel kapcsolatos, a társas, a szervezeti és környezeti és az egyéb meghatározó tényezőket. 
Az alkalmazási területek nem egymástól függetlenek, folyamatosan fejlődnek, újak jönnek létre, és 
a régiek az új kilátásoknak megfelelően alakulnak. 

Az ergonómia főbb területei: 

A fizikai ergonómia az emberi testfelépítés, a méretek, a fizikai és bio-mechanikai jellemzők és a 
fizikai tevékenység kapcsolatával foglalkozik. Ide sorolhatjuk a munka közbeni testtartást, kézi 
anyagmozgatást, ismétlődő mozdulatokat, munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri 
megbetegedéseket, munkahely elrendezést, biztonságot és egészséget. 

A kognitív ergonómia a megismerési folyamatokkal – az érzékeléssel, észleléssel, emlékezettel, 
gondolkodással, következtetéssel és a mozgásos válaszok megtervezésével, illetve végrehajtásával 
valamint mindezeknek az ember és a többi rendszerelem közötti kapcsolatra gyakorolt hatásával 
foglalkozik. Ide tartozik a szellemi igénybevétel, döntéshozatal, ember-számítógép kapcsolat, 
emberi megbízhatóság, munkahelyi stressz, illetve ezek hatása az ember-gép rendszer 
megtervezésére. 

A szervezeti ergonómia az egymással kooperáló emberekből és a velük interakcióban álló komplex 
technikai eszközökből álló ún. szocio-technikai rendszerek optimalizálásával foglalkozik, ide értve 
a szervezeti felépítést, irányelveket és folyamatokat. Ehhez a területhez tartozik a vállalati 
kommunikáció, az emberi erőforrás kezelése, munkatervezés, munkaidő-tervezés, csoportmunka, a 
munkavállalók bevonása a fejlesztésbe, közösségi ergonómia, együttműködő munka, új típusú 
munkavégzés, virtuális szervezetek, távmunka, minőségbiztosítás. 

Az ergonómia három fő optimalizációs célja: a hatékonyság, a biztonság és a kényelem biztosítása. 

Az ergonómia röviden fogalmazva olyan interdiszciplináris tudomány és gyakorlati terület, amely 
az ember fizikai, kognitív és szociális adottságainak (lehetőségeinek és korlátainak), valamint a 
mesterséges környezetnek a lehetőség szerinti legoptimálisabb megfeleltetésével foglalkozik. 
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A mai ergonómia története a II. Világháború idején kezdődik. A műszaki fejlődés hatására a 
vizsgálódási terület folyamatosan tágul, a technikai fejlődésből származó új kihívásokra újabb 
kutatási irányok megjelenésével válaszol, miközben a már kidolgozott területeken a súlypont 
eltolódik, esetleg ezeket más tudományterületen - pl. emberi erőforrás menedzsment, marketing, 
minőségbiztosítás, biztonságtechnika - művelik tovább. 

A’90-es évek meghatározó irányzata a kockázat-alapú megközelítés, ennek megfelelően terjedt el 
a munkahelyi kockázatkezelés. A kockázat-alapú ergonómiai fejlesztőprogramok fő fókuszává a 
halmozódó mozgásszervi megbetegedések (az angol szövegekben a területhez tartoznak: Work 
Related Musculoskeletal Disorders, a továbbiakban: WMSD's; Cumulative Trauma Disorder, a 
továbbiakban: CTD; Repetitive Strain Injury, a továbbiakban: RSI) kezelése vált, mely különösen 
hangsúlyos összeszerelő munkáknál, számítógépes munkavégzésnél és a kézi anyagmozgatásnál. 

Az ezredforduló után meghatározó az ergonómiai ismeretek könnyű (csak nyelvi akadályokat 
ismerő) elérése, melynek része a legjobb gyakorlatok bemutatása, követése, az ergonómiai 
ismeretek megszerzése, és adott problémákban azonnali megoldások megismerése, ergonómiai 
útmutatók, (standard) értékelőlapok egyedi vizsgálatok lefolytatásához csakúgy, mint komplex 
ergonómiai programok lebonyolításához. Nagyon fontos, hogy a különböző ergonómiai 
számítógépes alkalmazások és a tervező rendszerek ergonómiai moduljai az ismeretek azonnali 
alkalmazását teszik lehetővé. 

Az Ember-Gép rendszer a szűkebb értelemben vett ergonómia tárgya, míg a teljes Ember-Gép-
Környezet rendszer a tágabb értelemben vett ergonómia vizsgálati terepe. Ebből adódóan a tágabb 
értelemben vett ergonómia területe természetszerűleg részben átfedést mutat a 
munkaegészségtannal, a munkalélektannal és a vezetéstudomány (menedzsment) bizonyos 
részeivel. A tárgy részbeni átfedése ellenére azonban az ergonómiát sajátos specifikus szemlélete 
még akkor is megkülönbözteti ezen határtudományoktól, ha azokkal részben megegyező 
módszereket is használ. 

Napjaink ergonómiai kihívásait az idősödő társadalom – az időskori munkavégzés, az 
újraértelmezett életpálya modellek –, a sérülékeny csoportok kezelése – pl. munkahelyi 
rehabilitáció – és a lelki jól-lét jelenti. 

Tudható, hogy az optimális terhelést természetes testtartás és az egyenletes ütemű munkavégzés 
jelenti. Sajnos a gyakorlatban gyakran előfordulnak a képen látható helyzetek, ami már a 
testhelyzetből származó kockázat miatt is káros, viszont a rossz testhelyzet a többi – erőkifejtés, 
emelés, gyakran ismétlődő mozgások – kockázatát is fokozza. Az 1. ábrán a tipikus ergonómiai 
problémákra a katonai szolgálatnál megragadható példák szerepelnek. Nagy erőkifejtésre példaként 
egy löveg talpszár kiemelés mozdulatát mutatja (a). Kézi anyagmozgatásra példaként egy csoportos 
anyagmozgatási helyzetet, egy fegyverláda szállítása szolgál (b). Ismétlődő mozdulatok például az 
URAL tehergépkocsi motor szerelésekor fordulnak elő (c). Nagyon gyakori a munka közben a hibás 
testtartás, és itt is szinte minden képen tetten érhető, ám jelentősége miatt külön képen is szerepel 
egy pótkerék mozgatása közben megjelenő természetellenes testtartás (d). Az ember számára fizikai 
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terhelést jelent a testhelyzet megtartása, és fokozott – sokszor indokolatlanul nagy igénybevétellel 
járhat – egy teher puszta tartása is, példaként a vontatórúd pozicionálása látható (e). Az ergonómiai 
problémák közé szokták sorolni a túl meleg vagy túl hideg környezetet, és a rezgést. A kézre ható 
rezgésre példa egy légkulcsos szerelés (f). 

1.1. A fizikai terhelés és igénybevétel kockázatkezelési szabályozása a katonai szolgálat során 

Nem vitatott, hogy csak egészséges és jó fizikai képességekkel rendelkező katonák alkalmasak a 
különböző szolgálati feladatok ellátására és a kitűzött célok elérésére. A megfelelő fizikai kondíció 
biztosításhoz az Észak Atlanti Szövetség Szervezete (North Atlantic Treaty Organization, a 
továbbiakban: NATO) tagállamok hadseregeiben – így a Magyar Honvédségnél is – a katonai 
pályára és különleges feladatokra jelentkezők eseti, illetve a teljes állományra kiterjedő, 
meghatározott rend szerinti időszakos alkalmasság vizsgálatokat végeznek. A fizikai képességek 
fenntartásának további eszközének az egészségfejlesztést, valamint az egészséget károsító tényezők 
elleni megelőző intézkedések végrehajtását tekinthetjük. 

Elsődleges feladat a beosztásokhoz és a különböző szolgálati feladatokhoz kapcsolódó fizikai 
terhelésprofilok meghatározása. Az egyes munkakörök speciális részfeladataiban különböző 
összetételben jelenik meg az erő, a gyorsaság, továbbá a lazaság-hajlékonyság képessége, sőt a 
koordinációs képességek is. A terhelésprofilok meghatározásán alapul a fizikai kondíció fejlesztését 
és szinten tartását szolgáló eljárások kidolgozása, meghatározása és ezek szakembereken keresztül 
történő gyakorlati alkalmazása. (Kovács Péter 2005) 

A különböző fegyvernemeknél eltérőek az egészségi követelmények, így az egyik beosztáshoz 
alkalmatlan személy egy másikra teljesen alkalmas lehet. A katonával szemben támasztott egészségi 
követelmények pontosabb meghatározása szükséges az adott fegyvernemekhez. (Sandra Sándor, 

2007)  

Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy amíg az egészségi állapot adott, addig a fizikai 
teljesítőképesség csak a rendszeres testedzéssel tartható, fejleszthető, alakítható. A jó fizikai és 
pszichés állóképesség, valamint a jó megjelenés joggal várható el minden NATO és természetesen, 
így minden magyar katonától is. (Juhász Zsolt 2008) A szolgálati feladatok végrehajtásához 
szükséges fizikai kondíció elérése és szinten tartása megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszert 
követel meg. A szükséges tárgyi feltételrendszer fejlesztése alapvető feladat, amely az eredményes 
alkalmazás vonatkozásában szétválaszthatatlan a személyi feltételrendszertől. (Kovács Péter 2005)  

A hadra fogható állomány terhelés- és teljesítmény-élettani mutatóit befolyásoló közvetlen 
tényezőket Kovács Péter a belső környezeti és külső környezeti tényezőkre tagolta. A közvetlen 
belső környezeti tényezőknek tartja az egészségi (pl. egészségügyi státusz), a pszichikai (pl. 
személyiség tulajdonságok és motiváció) és a fizikai, azaz teljesítmény-élettani (pl. 
teljesítőképesség, edzettség) csoportokat, míg közvetlen külső környezeti tényezők az elméleti, 
elvont (pl. terhelési protokoll) a gyakorlati, tárgyi (pl. öltözet) illetve a személyi (pl. vizsgálatot 
végrehajtó szakember) csoportja. (Kovács Péter 2005) 
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a. erőkifejtés 

 

b. kézi anyagmozgatás 

 

c. ismétlődő mozdulat 

 

d. hibás testtartás 

 

e. teher megtartása 
 

f. rezgés 

Forrás: saját képek NKE hallgatók közreműködésével 

1. ábra Ergonómiai alapproblémák illusztrációi 
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Az MH illetékes egészségügyi szervezete, együttműködve a Honvédelmi Minisztérium illetékes 
munkavédelmi szervével, folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a személyi állomány 
egészségi állapotát veszélyeztető, a munkavégzésből származó fizikai, fiziológiai, pszichés és 
mentális terheléseket, valamint a munkakörnyezeti fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, 
ergonómiai, kóroki tényezők hatását. (20/2002. (IV. 10.) HM) 

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat rendelőn kívüli tevékenységei közé tartozik a fentieknek 
megfelelően a közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a foglalkozás-
egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában. Ezen veszélyforrások közt 
jelenik meg az ergonómiai tényező: “A személyi állomány a feladatból és munkaköréből adódóan 
rövidebb, hosszabb időre egyéni védőeszköz állandó vagy tartós viselésére kötelezett. A katonai 
felszerelés (repeszálló mellény, fegyver) viselése plusz megterhelést jelent. Izom és vázrendszer 
„karbantartása” és a megterhelésnek megfelelő felszereléssel történő ellátás a kockázatot 
csökkenti.” (Békési L. 2007) 

Megállapítást nyert, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni az egészségügyi felderítésre, az 
előzetes kockázatanalízisre, mert az eredmény jelentősen befolyásolja az előkészítés és a felkészítés 
minden egyes mozzanatát. A környezeti és munkahigiénés vizsgálatok mellett különös gondot kell 
fordítani az ergonómiai, balesetmegelőzési és pszichés tényezőkre. Fel kel kutatni a hadműveleti 
területen is alkalmazható kockázatcsökkentési módokat, hogy a parancsnokok eszköztárát 
bővíthessük. Az intézkedések közt jelent meg az oktatás, továbbképzés, mely egyik fókuszának a 
munkaegészségügynek kellene lennie, azaz foglalkozás-egészségügy - munkahigiéne (beleértve 
munkaélettan, ergonómia, foglalkozási orvostan, toxikológia, higiéné). (Békési L. 2007) 

1.2. Jogi szabályozás 

Az ergonómia fogalma az EU és a hazai jogi szabályozásban különböző célokkal fordul elő. 
Pusztán a felsőfokú képzésekben évente több ezren tanulnak ergonómiát önálló tantárgyként annak 
köszönhetően, hogy sok szakmában a képzési követelmények közt ez megjelenik. 

A Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény) foglalkozik az ergonómiai eredetű foglalkozási 
megbetegedésekkel, a megelőzési intézkedésekkel, illetve a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet az 
alkalmassági vizsgálattal. 

Az ergonómia a létesítési előírásokban is megjelenik: „a munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, 
telepítése, továbbá a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell 
venni. A munkáltató felelős azért, hogy a munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a 
munkavállaló közötti kapcsolatrendszer kialakítása során az ergonómia és az ergonómiai 
szempontok érvényesüljenek.” (1993. évi XCIII. törvény) Továbbá: „a munkaeszköz, a munkahely 
(munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti kapcsolatrendszer kialakítása során az ergonómia és az 
ergonómiai szempontok munkaegészségügyi értelmezésével kapcsolatban a vonatkozó 
jogszabályban foglaltak figyelembevételével kell eljárni.” (3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM) 
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A Munkavédelemi törvény megköveteli, hogy a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség 
esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokat, majd intézkedéseket tenni a veszélyek megszüntetése vagy a kockázatok elfogadható 
szintre csökkentésére. 

„A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés 
végrehajtásához” (MK 2006/4) a veszélyforrások között a „Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés 
tényezők” között említi a nehéz testi és a túl intenzív, vagy egyhangú munkát. Ennek a 
veszélycsoportnak az értékelését az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás 
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló rendelet (25/1998. (XII. 27.) EüM) is 
támogatja, a korábbi a „nők 20 kg-ot, férfiak 50 kg-ot emelhetnek” (2/1972 KPM) megközelítést 
messze túlhaladva.  

A Munkavédelmi törvény szerint munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak 
abban az esetben szabad, ha az az egészséget nem veszélyezteti és a biztonságos munkavégzés 
követelményeit kielégíti, továbbá rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön 
jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító 
egyéb dokumentummal, meghatározott esetekben megfelelőségi tanúsítvánnyal. 

A 2006/42/EK irányelv meghatározza a gép fogalmát, mely szerit a gép alapvetően az olyan, nem 
közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel felszerelt vagy felszerelésre szánt, 
összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és 
amelyeket valamely meghatározott felhasználás céljából kapcsoltak össze. (16/2008. (VIII. 30.) 

NFGM) Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy az ergonómia tudománya – saját felfogásunkkal 
megegyezően - teljesen általános értelemben használja a „gép” kifejezést, és „gépnek” tekint 
minden ember alkotta objektumot a golyóstolltól az atomerőműig. 

Az irányelv a megfelelőségi nyilatkozatot helyezi középpontba, hangsúlyozva a gyártó felelősségét 
a tervezés, gyártás, kialakítás, forgalomba hozatal során. A gép tervezése során követelmények 
teljesítésének egyik célszerű eleme a honosított harmonizált szabványok megismerése és 
alkalmazása, hiszen ezzel a szabvány által lefedett alapvető biztonsági és egészségvédelmi 
követelmények teljesítettnek tekinthetők. 

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

(VIII. 30.) NFGM) és az egyéni védőeszközök követelményei (18/2008. (XII. 3.) SZMM) között is. 

1.3. A Magyar Honvédségben alkalmazásban lévő jogi szabályozás 

Az ergonómiai elvek a fentiekhez hasonlóan jelennek meg a honvédségi (1/2009. (I. 30.) HM), 
rendvédelmi (15/2000. (V. 26.) BM) és egyéb speciális szabályozásokban. 

A fizikai képességek megóvása a Magyar Honvédségnél a szolgálatból adódó sérülések, 
megbetegedések megelőzésében is megjelenik. Bár a Munkavédelmi törvényhez képest a Magyar 
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Honvédségnél kivételesen indokolt esetben eltérő követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat 
meg a miniszter, meg kell teremteni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
feltételeit. Ezen belül a munkáltató köteles többek közt (1993. évi XCIII. törvény) 

• az emberi tényező figyelembevételére a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 

munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű 

munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a 

munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta 

igénybevétel elkerülésére, 

• egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítására, amely kiterjed a munkafolyamatra, 

a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a 

munkakörnyezeti tényezők hatására, 

• megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme 

érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a 

munkakörülmények folyamatos javítására. 

Az MH létesítményt, építményt, technológiát, munkahelyet üzembe helyezni abban az esetben 
szabad, ha az megfelel a tervezett használat követelményeinek, a munkavédelmi előírásoknak, és 
rendelkezik a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat végrehajtását igazoló - megfelelő 
eredménnyel rendelkező - jegyzőkönyvvel, továbbá az előírt üzemeltetési dokumentációval. Ezen 
feltételek teljesítését a használó honvédelmi szervezet állományilletékes parancsnoka által kijelölt 
bizottság vizsgálja, de a bizottságba a használó honvédelmi szervezet képviselőin túl az MH 
létesítmény üzemeltetését végző gazdálkodó szervezet és a befogadó honvédelmi szervezet 
képviselőjét is be kell vonni. A vizsgálat során a bizottság az építmények, a beépített, és a telepített 
technológiák, munkaeszközök, hadfelszerelési anyagok, biztonsági berendezések alkalmasságát a 
funkcionális működés egészére kiterjedően vizsgálja. A vizsgálatokkal egyidejűleg kell végrehajtani 
a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot a Munkavédelmi törvénynek megfelelően (1/2009. 

(I. 30.) HM). 

A kockázatértékelést végző köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az 
alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő 
terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző 
intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a 
munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése 
munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a 
kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni. (1993. évi XCIII. 

törvény)  
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1.4. A fizikai terhelés és igénybevétel értékelése külföldi hadseregekben 

Az Amerikai Egyesült Államokban (United States of America, a továbbiakban: USA) a 
Foglalkozásegészségi és Munkabiztonsági Törvény (Public Law 91-596) határozza meg a 
munkavédelmi tevékenységek jogi kereteit, létrehozva többek közt a Nemzeti Foglalkozásegészségi 
és Munkabiztonsági Intézet (National Institute for Occupational Safety and Health, a továbbiakban: 
NIOSH,) és Foglalkozás-egészségügyi és Munkabiztonsági Hatóság (Occupational Safety and 
Health Administration, a továbbiakban: OSHA) szervezeteket is. Ebben a munkavédelmi kutatási és 
szabályozási környezetben szövetségi intézetek működése mellett az egyes tagállamok jelentős 
önállósággal bírnak, és különböző mértékben szabályozzák a területet. A munkavédelem és 
ergonómia polgári szférában elérhető ismeretei jó alapot adnak a Védelmi Minisztérium 
fennhatósága alatt a munkavédelmi tevékenység több szintű, jóval részletesebb szabályozásához. 
(Szabó Gyula 2012). 

Az USA hadseregben magas szinten foglalkoznak az ergonómiai kockázatokkal, melyek olyan 
munkatevékenységek vagy munkafeltételek vagy ezek kombinációi, melyek munkához kapcsolódó 
mozgásszervi megbetegedést okoznak, vagy már korábban is létező megbetegedést fokoznak. 

A munkahelyi kockázatokhoz tartoznak többek közt az ismétlődő, erőltető, tartós erőkifejtések, 
gyakori vagy nehéz emelések, tolás, húzás, vagy nehéz tárgyak szállítása, statikus vagy kellemetlen 
testtartás, helyi- vagy egésztest rezgés, hideg környezet, gyenge világítás. A munkahelyi 
kockázatokat fokozhatják a munkaszervezet olyan sajátosságai, mint a munka-pihenési rend 
helytelen megválasztása, eltúlzott gyakoriság és / vagy munkaidő, szokatlan munka, feladatok 
egyhangúsága, gépi munka, darabbér. (DoD 6055.1) 

A foglalkozási mozgásszervi megbetegedések kockázatai lehetnek: statikus vagy természetellenes 
testtartás, korlátozó munkahely (elégtelen munkatér), nem megfelelő szék / megtámasztás, nagy 
gyakoriság és / vagy nagy sebességű munka, ugyanannak az izomcsoportnak az ismételt használata, 
kisebb, gyengébb izmok ismételt használata, erőkifejtés, különösen természetellenes testhelyzetben, 
szerszámkialakítás, rezgés, gépkiszolgálás, közel maximális ismétlési gyorsaság, hidegben vagy 
nedves térben végzett munka, időjárási szélsőségek, nehéz emelések, hibás munkamagasság. 
(USACHPPM)  

Az USA hadseregben a szolgálati szabályzatnak megfelelően a katonai foglalkozás-egészségügyi és 
biztonsági program részeként ergonómiai programot folytatnak. A program célja: (PAM 40-21) 

• a munkahelyi sérülések megelőzése, 

• a munkából származó mozgásszervi megbetegedések orvosi és kapcsolódó költségeinek 

csökkentése, 

• a fegyveres erők harcértékének megőrzése. 
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A munkából származó mozgásszervi megbetegedések korai felismerése és megelőzése a kapcsolódó 
költségek csökkenése mellett lehetővé teszi a katonai és polgári munkaerő védelmét és megőrzését, 
mivel (PAM 40-21) 

• megelőzi vagy szabályozza a munkából származó mozgásszervi megbetegedéseket és 

sérüléseket az expozíció kiküszöbölésével vagy csökkentésével, 

• illeszti a feladatot és a munkahelyet a munkavállaló képességeihez és korlátaihoz, így 

csökken a fáradtság, hibázás, veszélyes beavatkozás valószínűsége, 

• a munkavállalók eredő termelékenysége nő, 

• csökken a munkavállalók kártérítési igénye és a kapcsolódó költségek, 

• fokozza az egység harcértékét. 

Ismerünk USA hadseregben a fent meghatározott előírás alapján megvalósult konkrét programokat 
is, pl. a „raktár hadművelet”, amelyben az ergonómiai kockázatokat határozták meg, majd a 
munkából származó mozgásszervi megbetegedések csökkentésére tettek javaslatot, majd hajtották 
végre a megelőző intézkedéseket. (Naval Facilities)  

Egy másik program három célt tűzött ki, melyek: 

• a halmozódó mozgásszervi megbetegedések leírása (típusok, esetek, arányok és 

előzmények), 

• a sérülésekről információt szolgáltatni a parancsnokságnak, 

• a parancsnokság támogatása abban, hogy visszaszorítsák a sérüléseket és csökkentsék a 

halmozódó mozgásszervi megbetegedések miatt kiesett időket. 

A vizsgálat során foglalkoztak a műszaki (eszközök, szerszámok, munkahely és környezeti 
kialakítás), szociális (munkakör tervezés, képzési kultúra, vezetői stílus és kommunikáció) és 
szabályozási (szabályzatok, írásos útmutatók) elemekkel. (Rice 2002) 

1.4.1 A NIOSH ergonómia tevékenysége 

Egészségügyi tárcán belül a Betegségmegelőzés és -Kontrol Központ (Centers for Disease Control 
and Prevention, a továbbiakban: CDC) részeként működik a NIOSH. A NIOSH elsődleges feladata 
a munkavédelmi kutatás, ismeret-felhalmozás, és az elméletei ismeretek átültetése a gyakorlatba. A 
NIOSH ennek megfelelően útmutatókat, és kötelező érvényű ajánlásokat dolgoz ki, tesz közzé, és 
küzd a munkahelyeken felmerülő egészségi és biztonsági veszélyekkel. 

A NIOSH tevékenységét 1996 óta a Nemzeti Foglalkozási Kutatási Tervben (National Occupational 
Research Agenda, a továbbiakban: NORA) foglaltak határozzák meg, melyek egyrészt az egyes 
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ágazatokra (pl. mezőgazdaság, építőipar, egészségi és szociális ellátás, kereskedelem stb.) másrészt 
jellegzetes problémákra (pl. hallásvédelem, pszicho-szociális megbetegedések, ergonómia) 
irányulnak. (web NIOSH) 

A NIOSH tevékenységének aktuális prioritásai a foglalkozási ártalmak kezelése, a tervezésen 
keresztül megvalósuló prevenció, és a munkabiztonság, egészségmegőrzés és egészségfejlesztés 
egységes munkahelyi programja. A NIOSH külön foglalkozik a készenléti és az azonnali reagálású 
tevékenységek – pl. tűzoltók, biológiai-vegyi események mentesítői, terrortámadás után vagy 
bűnügyi helyszínen dolgozók – egészség-megőrzési kérdéseivel. 

A kézi anyagmozgatás során elfogadható terhelés számítására 1981-ben jelent meg az első NIOSH 
képlet, melyet az 1994-es NIOSH módosított emelési egyenlet (NIOSH 94-110) követett. Ez a 
munka jelenti napjainkban is a kézi anyagmozgatás kockázatértékelő módszereinek alapját, például 
a gépek és a géprészek kézi kiszolgálása szabványét (MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009) is, de 
általános (NIOSH 2007-131) és ágazat-specifikus (NIOSH 2006-117) anyagmozgatási útmutatók is 
készültek. 

A munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedések 1997-es keltezésű összegző tanulmány 
(NIOSH 97-141) mérföldkövet jelent a nyak, a derék és a felső végtagok munkával kapcsolatos 
megbetegedéseinek epidemiológiai kutatásában. Ez a munka foglalja össze az egyes testrészek 
halmozódó mozgásszervi megbetegedéseinek kockázati tényezőit. A gyakorlati alkalmazás 
érdekében párhuzamosan megjelent egy összegző tanulmány az ergonómiai programok elemeiről, 
működtetéséről, eszközeiről (NIOSH 97-117). 

A NIOSH ergonómiai kutatása a fentiek mellett kiterjed a kéziszerszámok kiválasztására, és a 
képernyős megjelenítős eszközökkel történő munkavégzés kockázatcsökkentésére. 

1.4.2 Az OSHA ergonómia tevékenysége 

Az OSHA a munkaügyi tárcán belül működik. Az OSHA feladata a munkavédelmi szabványok 
kidolgozása, ellenőrzések végrehajtása, tanácsadás és helyszíni konzultáció. 

Az USA jogalkotói szerint (Bush 2001) egy kötelező általános ergonómiai szabvány aránytalanul 
nagy terhet jelentene a munkáltatóknak a kétséges egészséghaszon fejében, így az OSHA szakma-
specifikus útmutatókat bocsát ki (pl. vegyesboltra (OSHA 3192-05N), szárnyas-feldolgozásra 
(OSHA 3213-09N), idősotthonra (OSHA 3182) stb.), illetve a helyi szabályozások alapján jár el. A 
Hatóság kiemelten kezeli az ergonómiai tevékenységet, és rendszeresen célzott vizsgálatokat 
folytat, és fokozottan ellenőrzi a nagy arányban váz-izomrendszeri megbetegedéseket jelentő 
munkáltatókat. 

Az OSHA ergonómiai weboldalain az útmutatókhoz vizsgálati módszerek, esettanulmányok, 
képzési anyagok és egyéb anyagok is hozzáférhetők. 
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1.4.3 Az USA Védelmi Minisztérium ergonómiai tevékenysége 

A fegyveres erőkre hatályos parancs (DoD Safety and Occupational Health (SOH) Program, 
NUMBER 6055.1) szerint minden szervezeti egységben biztonsági és foglalkozás-egészségügyi 
tevékenységet kell végezni, melynek fő elemei: (DoD 6055.1) 

• a biztonsági és foglalkozás-egészségügyi program követelményi és folyamatai, mely a 

tájékoztatás, nyilvántartások, eseménykivizsgálások, személyi feltételek mellet a 

kockázatkezelési tevékenység kötelezettségeit tartalmazza, 

• az egyéni védőeszköz program követelményei és folyamatai, 

• a beszállítói személyzetre és műveletekre vonatkozó szabályok, 

• az ergonómiai program követelményei és folyamatai, 

• a kockázati szint meghatározása, 

• teljesítményértékelés. 

Az ergonómiai programnak legalább az ergonómiai beavatkozás hat alapelemét kell tartalmaznia, 
melyek: 

• munkahelyelemzés,  

• kockázat-megelőzés és csökkentés,  

• egészségmenedzsment,  

• képzés,  

• értékelés és  

• beszerzés.  

Az ergonómiai tevékenység célja ebben a felfogásban úgy beavatkozni a munkakörülményekbe, 
hogy az ne idézzen elő vagy hozzon felszínre munkával kapcsolatos mozgásszervi megbetegedést. 

A Védelmi Minisztérium mellett a különböző haderőnemek illetékes szerveinek bevonásával 
működő ergonómiai munkacsoport szerint az ergonómiai program célja a megbetegedések és 
sérülések megelőzése és csökkentése a munkavállalók munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri 
megbetegedéséhez és sérüléséhez vezető tényezők kockázatának megszüntetésével vagy 
csökkentésével. Ilyen tényezők a természetellenes testhelyzet, ismétlődés, kézi anyagmozgatás, 
erőkifejtés, mechanikai nyomás, rezgés, szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, káprázás, elégtelen 
megvilágítás, munka időtartama. Az ergonómiai program eredménye: (web Ergoworkinggroup) 
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• a munkavállaló fizikai képességeihez és korlátaihoz illeszkedő munkahely kialakítással 

csökken a fáradtság, hibázás vagy veszélyes cselekedetek esélye, 

• csökkenő hiányzás és fluktuáció, 

• az átfogó termelékenység és minőség javulása, 

• csökken a munkavállalók kártérítés igénye és az ehhez csatlakozó egyéb költségek, 

• növekvő hadrafoghatóság. 

A Védelmi Minisztérium ergonómiai munkacsoport a programok megvalósítását a honlapján 
elérhető értékelő eszközökkel, információs anyagokkal, képzésekkel és a rendszeresen megjelenő 
hírlevéllel segíti. 

A katonai szolgálattal kapcsolatos megbetegedések elkerülését szolgálják az egészségügyi 
vizsgálatok is. A vonatkozó előírás (DoD 6055.05-M) megköveteli, hogy a vizsgálat tartalmának és 
a vizsgálati eljárás meghatározásakor többek közt a munkahelyi kockázati tényezőket is figyelembe 
kell venni, ide értve a fizikai, kémia, biológiai, radiológiai és egyéb expozíciók mellett az 
ergonómiai kockázati tényezőket is. 

Az ergonómiai elvek érvényesítésének módja a beszerzések során az ember-rendszer integráció 
(Human System Integration, a továbbiakban: HSI), amivel a váz-izomrendszeri megbetegedések és 
sérülések megelőzése már a beszerzésnél érvényesül a beszerzések végrehajtására vonatkozó 
parancs alapján (DoD 5000.02). A HSI egy átfogó menedzsment és műszaki stratégia annak 
érdekében, hogy az emberi teljesítmény (a tervezéstől a létszámra, képességekre és képzésre adódó 
követelmények), a biztonság, és az egészségvédelem szempontjai az egész rendszer tervezési és 
fejlesztési folyamata során érvényesüljenek. 

Az itt támasztott ergonómiai követelmények érvényesítését minden haderőnemre vonatkozóan az 
emberi tényezőkre tervezés követelményeiről szóló szabvány írja elő. Ez a szabvány részletesen 
tartalmazza a berendezések ember-gép felületeinek jellemzőit, ide értve, pl. a létesítmények, 
rendszerek és a berendezések elrendezéseit, a kijelzők és kezelőszervek kialakítását. Bár ez a 
szabvány szolgál a kockázatelemzések alapjául is, nem csak a biztonságot, hanem a magas szintű 
hadrafoghatóságot, a magas teljesítményt, hatékonyságot is szolgálja. Az ergonómiai elvek 
alkalmazásának célja a tervezés során az emberi tényezők figyelembevételét előíró szabvány (MIL-

STD-1472F) és a kapcsolódó kiegészítő útmutató (MIL-HDBK 759C) szerint: 

• az operátor, valamint a felügyelő és karbantartó személyzet szükséges teljesítményének 

biztosítása, 

• a szükséges tapasztalati és személyi adottságok, valamint a betanítási idő csökkentése, 

• az ember-gép rendszerek szükséges megbízhatóságának elérése. 
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1.4.4 Szárazföldi haderő (US Army) 

A Szárazföldi haderő szabályzat szintű, rendszeresen felülvizsgált biztonsági programmal 
rendelkezik, (AR 385-10), mely biztosítja a hadsereg erőforrásaink világviszonylatban történő 
megóvását. A kockázatcsökkentés elsődleges módszere az összetett kockázatkezelés (composite 
risk management, a továbbiakban: CRM), mely a működés közben előforduló összes kockázat 
szisztematikus, egységes értékelését és kezelést írja elő. A program irányítója a haderő 
harckészültségi és biztonsági központját (U.S. Army Combat Readiness/Safety Center, a 
továbbiakban: USACR/SC) irányító szárazföldi haderő biztonsági igazgató. Ő felelős többek közt 
az ipari üzembiztonság, robbanóanyag, vegyi-, biológiai-, radiológiai biztonsági programok mellett 
a munkahelyekre vonatkozó foglalkozási biztonság és egészség programok működéséért. 

A foglalkozási biztonság és egészség program hazai és külföldön megköveteli a munkavédelmi 
követelmények érvényesítését a katonai berendezések, rendszerek, műveletek és munkahelyek 
kialakításánál. Minden katonai vezető kötelessége olyan folyamatokat működtetni, melyek 
biztosítják a hadsereg biztonsági és egészségvédelmi követelményei közt az ergonómiai 
követelmények teljesülését. 

A végrehajtási utasítás részletesen szabályozza (PAM 385-10) a munkahelyi biztonsági 
programokat is. Bár ezek elsősorban a nem-katonai műveletekre vonatkoznak, felhasználhatók az 
összetett kockázatkezelés végrehajtásához is. 

Az ergonómia program megvalósításában szerepet kapnak a beruházások biztonsági felelősei, az 
ergonómiai egységek parancsnokai az ergonómiai tervek elkészítésével és végrehajtásával, a helyi 
vezetők a területükön az ergonómiai szemlélet érvényesítésével, az érintettek az utasítások 
végrehajtásával. 

Az ergonómiai program kidolgozását és végrehajtását az ergonómiai csapat végzi. Fő eszközeik: 

• az a folyamat, mely lehetővé teszi, hogy a munkahelyi kockázatértékeléssel együtt az 

ergonómiai felmérés is megtörténjen, 

• munkahelyelemzés, 

• probléma és veszélyazonosítás, 

• veszélyes munkahelyek részletes elemzése, 

• ergonómiai kockázatok megelőzése vagy csökkentése. 

A probléma és veszélyazonosítás információ forrásai: 

• helyszíni megfigyelések, 

• az egészségügyi szolgálat jelentései, 
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• balesetek és megbetegedések jelentései, 

• bizonyos kockázati tényezők jelenléte, például: 

• ismétlődő mozdulatok, 
• statikus vagy természetellenes testhelyzetek, 
• a törzs szélsőséges dőlése vagy hajlása, 
• a csukló szélsőséges dőlése vagy hajlása, 
• a kar és a váll folyamatos emelés, pl. fej feletti munkánál, nagy erőkifejtés, 
• bizonyos izomcsoportok túlzott terhelése,  
• szűk munkatér, 
• rossz ülőfelület, 
• ezek kombinációja. 

Az ergonómiai veszélyek megelőzését az utasítás részletesen szabályozza. Az alábbi megoldásokat 
kell alkalmazni (prioritási sorrendben): 

• a veszélyes folyamat kiküszöbölése, 

• mérnöki megoldások, azaz az eszközök megfelelő átalakítása, 

• a veszélyes eszközök, folyamatok helyettesítése veszélytelennel, 

• a munkafolyamat megváltoztatása, pl. gyakoribb karbantartás, 

• a munkavégzés módjának megváltoztatása, új fogások, a helyes testtartás elsajátítása, 

• adminisztratív intézkedés, pl. az időtartam, gyakoriság, vagy terhelés korlátozására, több 

szünet, tevékenységcsere előírása, 

• a sérült személyek könnyített szolgálatra rendelése, 

• a sérülések korai jelentése a súlyosbodás elkerülése érdekében. 

A SOH bevezetésére a Szárazföldi haderőnél a „megelőző orvoslás szabályzat” 2005-ös 
módosításával került sor. A megelőző orvoslás keretében működő programok, és ellátások közé 
tartozik a környezet-egészségügy és a járványügy mellett a foglalkozás-egészségügy – ezen belül 
önállóan is az ergonómia – program. Célja a foglalkozási sérülések és megbetegedések 
előrejelzésére, azonosítsa, értékelése, kommunikációja, mérséklése és ellenőrzése, mind a szolgálati 
helyükön mind a bevetés során. (AR 40-5) 

A végrehajtási utasítás (PAM 40–11) megfogalmazza a foglalkozás-egészségügyi program célját: 

• a katonák fizikai, mentális és pszichológiai illesztése a feladatukhoz, 

• a katonák megóvása a munkakörnyezetből adódó káros hatásoktól, műveleti területeken, 

laktanyákban, ipari és irodai környezetben, 

• a foglalkozási sérülések megfelelő ellátása, 
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• a katonák foglalkozási megbetegedéseiből származó személyi és gazdasági veszteségének 

csökkentése, 

• a katonák foglalkozási megbetegedéseiből származó csökkent hadrafoghatóság 

megelőzése a katonai műveletek teljes skáláján. 

Az ergonómiai programra vonatkozó szabályozás (PAM 40-21) meghatározza a szükséges főbb 
folyamatokat, melyek: 

• ergonómiai politika kiadása, és ergonómiai terv kidolgozása, 

• ergonómiai felelős kijelölése, 

• a megbetegedések korai felismerési folyamatának kialakítása, 

• a szükséges ergonómiai ismeretek megszerzése képzéseken, 

• az ergonómiai követelmények érvényesítése a beszállítói szerződésekben és 

beszerzéseknél, 

• ergonómiai bizottság felállítása a munkavédelmi bizottságon belül. 

Az ergonómiai bizottság feladatai: 

• aktív és passzív megfigyelés alapján a munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri kockázati 

tényezők azonosítása, 

• a feltárt kockázati tényezők között a prioritások meghatározása, 

• beavatkozások tervezése és megvalósítása, 

• dolgozói és vezetői képzések nyújtása, 

• együttműködés az egészségügyi személyzettel, 

• a beavatkozások dokumentálása és az eredmények értékelése. 

A szárazföldi haderőnél a beszerzési szabályzat az általános beszerzési követelmények közé sorolja 
a környezeti, biztonsági és foglalkozás-egészségügyi kockázatkezelést, és olyan mechanizmust ír 
elő, mely lehetővé teszi az érintett szakterületek részvételét a beszerzési folyamatban. (AR 70-1) 

Az ember-rendszer integráció érdekében hajtják végre az élőerő és személyzeti integráció 
(Manpower and Personnel Integration, a továbbiakban: MANPRINT) folyamatokat. A MANPRINT 
nem más, mint a rendszer teljesítmény optimalizálása és a teljes élettartam során a minimális 
üzemeltetési költségek érdekében az összes vonatkozó információ és szempont – ide értve a 
munkaerő, képzés, műszaki, rendszerbiztonság, az egészségügyi kockázat és katona túlélés – 
integrálása a rendszertervezési, fejlesztési és beszerzési folyamatba. (AR 602-2) 
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Az elmúlt években végrehajtott átszervezéssel létrejött Katona-egészségügyi Parancsnokság (U.S. 
Army Public Health Command, a továbbiakban: USAPHC) mely a szabályzatokkal összhangban 
látja el a munkavédelmi és egészségügyi tevékenységet, ide értve többek közt a kockázat-értékelést, 
foglalkozás-egészségügyet és ergonómiát. A parancsnokság területi szervei mellett központi 
munkacsoportokat is létrehoztak, így egy ergonómiai munkacsoport is működik, s mely támogatást 
nyújt az egységek ergonómiai programjainak megvalósításához. A munkacsoport lapjain elérhetők 
a vonatkozó szabályzatok, különböző tény-lapok, és plakátok is találhatók. (web AMEDD) Az 
ergonómiai programok megvalósítása szempontjából kiemelkedő jelentőségű az Ergonomics in 
Action Tech Guide 220 kiadványsorozat, (TG 220) mely a gyakorlatban könnyen alkalmazható 
módon, példákkal is illusztrálva mutatja be az elveket, az értékelési módszereket, a megelőzés, és a 
kockázatcsökkentés módszereit. 

1.4.5 Haditengerészet (US Navy) 

A Védelmi Minisztérium SOH parancsának megfelelően a Haditengerészetnél külön kézikönyv írja 
le az úszó egységek biztonsági és foglalkozás-egészségügyi programját (OPNAV 5100.19E), ennek 
hatályos 2007-ben kiadott változata előírja ugyan, de nem tartalmazza az ergonómiai programot. A 
Haditengerészet biztonsági és foglalkozás-egészségügyi kézikönyve (Navy Safety And 
Occupational Health Program Manual, OPNAV) (OPNAV 5100.23G w CH-1) a parti műveletekre 
vonatkozóan már 2005-ben kiegészült az ergonómiai program részletes szabályozásával. Ennek 
megfelelően 

• az ergonómiai program sikere megköveteli a vezetői elkötelezettséget, 

• az ergonómiai programhoz elengedhetetlen az érintettek és képviseleteik bevonása, 

• a folyamatfejlesztésnél és a munkatevékenység elemzésnél egyaránt fel kell tárni az 

ergonómiai kockázatokat, 

• a veszély kiküszöböléstől kezdve az adminisztratív megoldásokig különböző beavatkozási 

megközelítések vannak, és ezekkel adott sorrendben kell próbálkozni, 

• a program végrehajtásához szakértelem kell, melyet a felelősöknek adott képzéseken meg 

kell szerezniük, 

• a program végrehajtásában az egészségügyi személyzetnek is részt kell venni, illetve a 

különböző beosztásokhoz felelősségek tartoznak az ergonómiai programban. 

A kézikönyv ergonómiai program fejezete a megvalósításhoz szükséges mellékleteket is tartalmaz: 

• fizikai kockázati tényezők ellenőrző listája, 

• számítógépes munkahely ellenőrző lista, 

• ergonómiai források, 
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• ajánlott ergonómiai képzések, 

• a váltóműszak ergonómiai kérdései. 

A fizikai kockázati tényezők ellenőrző listája (Physical Risk Factor Ergonomic Checklist, az 
OPNAV 5100/20) (OPNAV 5100/20) az ergonómiai veszélyek felismerésére és figyelmeztetési 
illetve a beavatkozási kockázati szint meghatározására szolgál, az alábbi területeken: 

• rossz testtartás, 

• kézre ható rezgések, 

• gyakran ismétlődő mozdulatok, 

• nagy erő megfogáskor, vagy kézzel végzett munka során, 

• nehéz, gyakori vagy rossz testhelyzetben végzett emelés. 

A Haditengerészetnél megvalósuló ergonómiai programokra példa egy raktárközpont ergonómiai 
felülvizsgálata és fejlesztése. Az összesen 160 személyt – közük katonák, polgári alkalmazottak és 
beszállítók – érintő tevékenység célja a hajók ellátásához szükséges készletek fogadása, tárolása, 
rendezése és behajózása. A raktárban előforduló váz-izomrendszeri megbetegedések hatására 
lefolytatott ergonómiai értékelés megállapította, hogy az állványzaton magasban végzett munka, a 
hajolások, emelések nagy ergonómiai kockázatot jelentenek, és beavatkozásra van szükség. A 
megoldást személyemelő és tehermozgató berendezések beszerzése jelentette (Naval Facilities). 

A biztonsági és foglalkozás-egészségügyi programok megjelennek a Haditengerészet biztonsági 
szabályzatában is, mely előírja a beszerzés során is az ergonómiai szempontok figyelembevételét, és 
meghatározza az egyes beosztásokhoz tartozó felelősségi köröket. (OPNAVINST 5100.24B) 

A beszerzésre vonatkozó haditengerészeti parancs (INST 5000.2D) egyaránt megköveteli a 
munkavédelmi, illetve az ember-rendszer integráció követelmények teljesülését. Ez utóbbit a 
Haditengerészetnél a hajózó személyzet ember-rendszer integráció parancs (Navy Personnel Human 
Systems Integration, NAVPRINT) szabályozza részleteiben (OPNAVINST 5310.23), meghatározva 
azokat az eljárásokat és dokumentum tartalmakat, amelyeket a beszerzés során végre kell hajtani, 
illetve ki kell dolgozni. 

Az ergonómiai, munkavédelmi és a beszerzési folyamatok pontosabb összehangolását célozta a 
Védelembiztonsági Vizsgálóbizottság és a Haditengerészet közös projektje, az Emberi 
tulajdonságokra tervezés és ergonómiai kockázatelemzés folyamat (Human Engineering and 
Ergonomic Risk Analysis Process, a továbbiakban: HEERAP). A HEERAP megkönnyíti a 
tervezésből származó személyi sérülések kockázatainak azonosítását, elemzését és csökkentését, 
melyre alapozott tervezés eredménye a működtethetőség, karbantarthatóság, lakhatóság, 
szállíthatóság / hordozhatóság, telepíthetőség / felépíthetőség. (HEERAP 2008) 
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Az eljárás lényege, hogy egy személyi sérülés kockázatelemzést követően egy személyi sérülés 
kockázati mátrixot töltenek ki, melynek tartalma: 

• a megvalósítandó funkciók, 

• maga a feladat, 

• ember-gép kapcsolatok, 

• ez ergonómiai kockázatok, 

• a veszélyek forrásai, 

• veszélycsökkentési stratégiák. 

A HEERAP projekt során rendkívül részletes elemzést folytattak, és a Haditengerészet területén 
több száz veszélyhelyzetet dokumentáltak a fenti rendszerben. 

1.4.6 Ergonómia az Egyesült Királyság fegyveres erőinél 

Egyesült Királyság (United Kingdom, továbbiakban: UK) fegyveres erőinél a különböző 
fegyvernemeknél egységesen kezelik a munkahelyi egészség és biztonság kérdését a Védelmi 
Minisztérium által kiadott kézikönyv (Health & Safety Handbook JSP375) alapján. Ez az állandóan 
frissülő on-line kiadvány átfogó módon és részleteiben is meghatározza, a politikaalkotástól kezdve 
a felelősségi körökön át a speciális nyomtatványokig tartalmazza a munkahelyi egészség és 
biztonság megvalósításához szükséges dokumentációt. (MoD JSP 375). 

A harmadik kötet első és második fejezete tartalmazza az átfogó szabályozást, meghatározva azokat 
az elemeket, melyet minden egységnek, minden körülmény közt teljesíteni kell: 

• szervezet, felelősség, 

• együttműködés és kapcsolattartás, 

• hozzáértés biztosítása, 

• tervezés és megvalósítás, 

• teljesítménymérés, 

• az eredmények értékelése, 

• megfelelőség ellenőrzése (audit). 

A harmadik kötet további fejezetei a veszélyes – pl. zárt terekben, magasban, vagy nyomás alatt 
végzett – munkák biztonsági előírásait írják le. 
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A Tervezés és megvalósítás első eleme a kockázatértékelés, melyet minden munkáltatónak el kell 
végeznie munkavállalóira, illetve a működése során érintettekre vonatkozóan. A kockázatértékelést 
részletesen a második kötethez tartozó helyszíni kockázatértékelés (23. Site Risk Assessment) 
(MoD 375-23) és a munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi kockázatértékelés (39. Health and 
Safety Risk Assessment) (MoD 375-2) tájékoztatók tartalmazzák, előírva a követelményeket, a 
kockázatértékelési eljárásokat, a felelősségeket, a kockázatértékelés öt lépését. Ebben a 
tájékoztatóban a kockázatértékelés területei is szerepelnek, melyekre a kézikönyv második kötetét 
alkotó további tájékoztatók tartalmazzák, többek közt a kézi anyagmozgatásra (MoD 375-2), vagy a 
felső végtagi sérülésekre (MoD 375-52) vonatkozóan. Folyamatban van a tájékoztatók mellékleteit 
alkotó értékelőlapok átdolgozása és a Védelmi Minisztérium új biztonsági sorozataként 
megjelentetése, példa erre a kézi anyagmozgatási értékelő lap (MOD Form 5012). 

A kézikönyv első kötete nem hatályos, a negyedik kötet a felügyeleti és audit folyamatokat 
tartalmazza. 

A beszerzésben az ergonómiai elvek érvényesüléséért az Emberi tényezők a rendszerek tervezői 
számára katonai szabvány felel (MoD 00-250). A szabvány megközelítésében a védelmi képesség 
három összetevője – a folyamatok, az ember és a berendezések – közül az utóbbi kettő kapcsolatát 
fedi le az emberi tényezők integrálása. A szabvány harmadik része tartalmazza a részletes technikai 
útmutatókat, így a rendszerbiztonságra (10. szakasz), a munkagépekre (15. szakasz) és a munkahely 
kialakításra (13. szakasz) vonatkozóan. 

1.5. Következtetések 

A hadrafoghatóság javítása érdekében további intézkedésekre van lehetőség a katonák fizikai 
képességének és a műveleti követelmények magasabb szintű illesztésén keresztül. 

Korábbi kutatások már igazolták a fizikai alkalmasság-vizsgálat hangolásának szükségességét, ezen 
belül az egyes beosztásokhoz és fegyvernemekhez tartozó fizikai követelmények pontosabb 
meghatározását. Ennek a követelmény-pontosításnak egyik információforrása a létesítmények, 
építmények, technológiák, munkahelyek munkavédelmi célú rendszeres kockázatértékelése, a 
szolgálat során megjelenő biztonságot és egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása. 
Kockázatkezelés egyik eszköze a munkavállalók kiválasztási követelményeinek meghatározása, a 
fizikai kondíció fenntartása, de valójában a műszaki megoldásokat kell előnyben részesíteni. Ez a 
sérülésveszélyek kiküszöbölését, továbbá a létesítmények, építmények, technológiák, munkahelyek 
használatához, működtetéséhez szükséges fizikai erőkifejtésből (időtartam, intenzitás, gyakoriság, 
testhelyzet stb.) származó követelmények csökkentését jelenti. 

A MH munkavédelmi előírásait elemezve kiemeltem, hogy szükséges és kötelező a munkahelyek 
előzetes és rendszeres értékelése a mozgásszervi megbetegedések kockázatainak azonosítására és 
megelőző intézkedések végrehajtására. 
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Mivel a NATO releváns tevékenysége elsősorban arra irányul, hogy az ergonómiai követelmények 
az eszközfejlesztés és beszerzés során érvényesüljenek. A nemzetközi helyzetet USA és UK 
példákon mutattam be, mert ezek tekinthetők jellemző és fejlett megközelítéseknek a NATO 
területén, és ezekhez hasonlót dolgozott ki pl. Ausztrália, Kanada, Olaszország. Az Orosz 
Föderációban a nyilvánosan hozzáférhető katonai forrásai arra utalnak, hogy ott a pszicho-szociális 
veszélyek kezelése a meghatározó, és nincs központi program a váz-izomrendszeri kockázatok 
kezelésére. 

Az USA és az UK fegyveres erőinél folyó ergonómiai erőfeszítéseket áttekintve megállapítható, 
hogy két területen: az egészség és biztonság terén, illetve a beszerzésekben érvényesülnek az 
ergonómiai, illetve az ember-rendszer integráció elvei. 

A két ország fegyveres erőinek munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szabályozása 
lényegesen eltér: míg az USA megközelítés az egységes folyamatok működtetését, ezen belül 
ergonómiai programok folytatását helyezi középpontba, addig a UK a helyzettől függő, részletes 
szabályozást tartalmazza. 

A közös a két ország tevékenységében, hogy az ergonómiai kockázatok kezelésére részletesen 
kidolgozott, következetes eljárások, módszerek állnak rendelkezésre, és ezek alapján érdemi 
eredmények születnek az egészségmegőrzés és harcérték növelése érdekében. 

A munkából származó mozgásszervi megbetegedések előrejelzésére korszerű megközelítések állnak 
rendelkezésre, és a polgári alkalmazásokból és szövetséges hadseregekből egyaránt ismertek az 
alkalmazási módszertanok, gyakorlati eredmények. 
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2. A munkából vagy katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelése 

2.1. Az ergonómiai fejlesztési program 

A munkahelyi ergonómiai program célkitűzése a váz-izomrendszeri foglalkozási sérülések 
kockázatának csökkentésére irányuló megoldások, módszerek kidolgozása, ezen belül: 

• a célszerű beavatkozási pontok és megoldások azonosítása (vizsgálati módszertan 

meghatározása és munkahelyek feltérképezése), 

• eredmények összegzése, megelőzési javaslatok, 

• eszközök fejlesztése a megelőzésre, prototípusok előállítása. 

A feladatok megfogalmazásából látható, hogy munkahely kialakítási - fejlesztési folyamat minden 
elemére sor kerül a fejlesztési program során. Ez azért nagyon értékes, mert közismert, hogy az 
ergonómiai elvek alkalmazása a tervezési folyamat során lényegesen egyszerűbb, olcsóbb, mint 
utólagosan, ha hibásnak bizonyuló kialakítások javítására van szükség. 

Egy megvalósult fejlesztésünkben az ergonómiai programot a 2. ábra szerint vittük végbe. Első 
lépés egy ergonómiai team létrehozása, majd számukra egy bevezető ergonómiai képzést tartottunk. 
(Szabó, Gyula Mischinger Gábor, Moharos István Mochnács Mihály 2010) 

A munkahelyek ergonómiai szűrővizsgálatát több módszer párhuzamos alkalmazásával 
végezhetjük: 

• a szakértői vizsgálatot a kutatócsoport végezi ellenőrző listák és értékelő lapok 

segítségével, a helyszínen készült videók és fényképek felhasználásával, 

• kérdőíves felmérés a munkavállalók körében. 

Az adatokat az ergonómiai team vitatja meg, majd az eredményeket a vezetéssel együtt értékelve 
kerül sor a fejlesztési programban megvalósítandó fejlesztések meghatározására. 

A fejlesztési javaslatokat prioritási listában összefoglalva, megtörténik a kijelölt feladatok 
koncepcionális megoldási javaslatainak kidolgozása, majd ezek közül – ismét munkavállalói 
bevonással –a megvalósítandó fejlesztések kiválasztása. 
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Fejlesztések
megvalósítása

Fejlesztések és a
program értékelése

Prioritási lista

További források:
Munkabalesetek kivizsgálása
Foglalkozási megbetegedések
kivizsgálása
Új munkahelyek / átalakítások
vizsgálata
Dolgozói bejelentések
Különböző szemlék
megállapításai

Főbb elemei
Dolgozói megkérdezés
Foglalkozás egészségügyi
adatok
Szakértői vizsgálat

Jellegzetes tagok
Munkavédelem
Termelésfejlesztés
Termelésirányítás
Foglalkozás egészségügy
Emberi erőforrás kezelés
Szakértő
Operátorok, közvetlen állomány

Menedzsment feladatok
Politika meghatározás
Célkitűzés
Vezetői elköteleződés
Vezetői szemlék tartása
Forrás biztosítás

Ergonómiai program működtetése
Ergonómiai fejlesztések
megvalósítása
Ergonómiai elvek érvényesítése,
pl. közreműködés
termelésfejlesztésben
Együttműködés foglalkozás
egészségüggyel,
munkavédelemmel
Ergonómiai adatok gyűjtése

 
Forrás: saját ábra 

2. ábra Ergonómiai fejlesztési program beindítása 

2.2. Ergonómiai vizsgálati módszerek 

A sokszor véletlenszerűen megjelenő módszerek, fordítás / vagy adaptálás után, esetlegesen 
felkészült kezekbe kerülve jogszabályi vagy szakmai szempontok alapján nem feltétlenül 
alkalmasak az ergonómiai kockázatok elvárt (például az útmutatóban (MK 2006/4) meghatározott 
szintű) minőségi (és mennyiségi) megítélésre, hiszen már maga a módszer kiválasztása is külön 
feladat. 

Ideális esetben a rendelkezésre álló módszerek közül a szakemberek az alkalmazási lehetőségek és 
a vizsgálati cél alapján választanak. Úgy tűnik, hogy – a költség, képesség, sokoldalúság, az 
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általánosság és a pontosság szempontjából  – az általános, megfigyelés alapú értékelések felelnek 
meg leginkább a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakembereknek, mert korlátozott 
időkeretben korlátozott erőforrások felhasználásával kell intézkedési tervhez prioritásokat 
meghatározniuk. (David, G. C. 2005) 

A fizikai igénybevétel értékelésére számos módszer használható, ezek közül ritkán találkozunk 
energiaforgalom méréssel, erőméréssel vagy számítógépes modellezéssel. A szűrésre használt 
módszerek próbálják egyszerre értékelni a testtartást, erőkifejtést, ismétlődési gyakoriságot, 
kiegészítve néhány környezetre és a teherre vonatkozó paraméterrel. 

Az ergonómiai kockázatok értékelésére Magyarországon több szűrő / problémaazonosító módszer 
terjedt el az elmúlt évtizedekben, pl. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour 
Organization, ILO) ellenőrző listája (Thurman, J. E. et al. 2008), a REBA (Hignett, S. and 

McAtamney, L. 2000), a RULA (McAtamney, L. & Corlett, E.N. 1993), a MAC (Monnington S, 

Quarrie C, Pinder A, Morris L. 2003), a NIOSH-féle módosított emelési egyenlet (NIOSH 94-110), 
a BRIEF (BRIEF™ Survey 1993), a QEC (Li G, Buckle P. 1999), a JSI (JOB Stress Index) (Moore, 

J.S., and Garg, A. 1995), stb. 

A módszertani alapokat tekintve lényeges, hogy az epidemiológiai megközelítésű összegző 
tanulmányok megállapításai alapján egyetértés van abban, hogy a munkával kapcsolatos váz-
izomrendszeri megbetegedéseknél az érintett testrészek a nyak, váll, könyök, inak, kéz / csukló és a 
hát. (Lanfranchi, J.-B., A. Duveau 2008) 

Hasonlóképpen általánosan elfogadott módon a felelősnek tartott munkahelyi fizikai kockázati 
tényezőket kötik testtájaknak megfelelő betegség csoportokhoz: (National Research Council 2001) 

Hát megbetegedések 
 

Felső végtagi megbetegedések 

• kézi anyagmozgatás 
• gyakori hajolás és 

csavarás 
• nehéz fizikai terhelés 
• statikus munka 
• egésztest- rezgés 

• ismétlés 
• erő 
• ismétlés és erő 
• ismétlés és hideg 
• rezgés 

A 3. ábrán a halmozódó mozgásszervi megbetegedések kockázatát befolyásoló tényezők láthatók, 
abban a rendszerben, ahogy az ausztrál tagállamok kézi anyagmozgatásra vonatkozó szabályozásai 
tartalmazzák (Queensland). Alapvetően ezek a kockázati tényezők jelennek meg az USA és az EU 
szabályozásban is, így a hatályos kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági 
követelményeiről szóló rendeletben is (25/1998. (XII. 27.) EüM).  
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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 

Nem gyakorol 
visszafordíthatatlan 
hatást a dolgozóra 

Befolyásoló 
kockázati tényezők 

Módosító kockázati 
tényezők 

Kockázati tényezők 
(közvetlen terhelés) 

Test válasza 

Hatás a dolgozóra 

Módosító kockázati 
tényezők 

Halmozódó 
mozgásszervi 

megbetegedések 
 

Forrás: Saját ábra az ausztrál tagállamok kézi anyagmozgatásra vonatkozó szabályozásai alapján 

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

2.2.1 Szakértői vizsgálat (munkahelyi bontásban) 

A vizsgálat előkészítését egy szakértői bejárás alapozza meg, melyhez ellenőrző listákat (pl. 
Thurman, J. E. et al. 2008.) használhatunk. Ezt követően történik meg a munkatevékenység videó 
rögzítése, az ergonómiai team bevonásával egy videó rögzítési módszertan figyelembevételével. A 
későbbiekben az elemzések elsősorban a felvételeken alapulnak, azonban sokszor szükség lehet 
adatpontosításokra a felvételek azonosításához, termelési mennyiségek, tömegadatok 
meghatározásához. A tevékenységekből kiindulva egy géphez kapcsolódóan több munkahely 
elemzésére is sor kerülhet, sőt többször egy munkahelynél több eltérő tevékenység önálló 
elemzésére is szükség lehet. 

2.2.2 Munkavállalói felmérés 

A munkavállalói felmérés rendszerint egy széleskörű kérdőívvel történik, melyet a munkavállalók 
önállóan, anonim töltenek ki. A visszaérkező kérdőíveket az egyes területekre statisztikai és 
szövegelemezési módszerekkel dolgozzuk fel. A válaszok alakulását bontásban akár demográfiai 
(pl. életkor) akár szervezeti (pl. részleg) változók mentén akkor mutatjuk be, ha a releváns 
statisztikai próbák szignifikáns különbséget igazoltak. 

A munkavállalói felmérés eredményeit az ergonómiai teammel és a vezetői work-shop-on is 
megvitatjuk. Jellemzően a vizsgált területek: 
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• általános jellegű kérdések, 
• egyéni munkahelyre vonatkozó kérdések, 
• anyagmozgatás, 
• testhelyzet, 
• biztonságra vonatkozó kérdések, 
• eszközökre vonatkozó kérdések, 
• zaj, hőmérséklet, levegő, világítás, 
• fizikai, pszichés panaszok, 
• tágabb környezet, 
• összesített kérdések. 

2.2.3 Kellemetlenség értékelő lap 

Ez a módszer a munka hatására kialakuló fiziológiai elváltozások megismerésére, megelőzésére 
illetve előrejelzésére szolgál. A munkavállalók betanítás után maguk is kitölthetik, de kikérdezés 
útján is használható. Azonos munkahelyen, különböző munkavállalókkal, rendszeres időközönként 
felvéve statisztikailag kiértékelhető eredményt ad. 

 

 
Forrás: saját ábra 

4. ábra Saját fejlesztésű kellemetlenség – fájdalom értékelő lap 

Első lépésként a műszak végén a munkavállalóknak egy ember-figurán be kell jelölniük azokat a 
testtájakat, ahol fájdalmat, fáradtságot éreznek. Ezt követően testtájanként háromfokozatú skálán 
kell értékelniük a kényelmetlenség nagyságát az alábbi jelölésekkel: 

1: nincs kényelmetlenség érzése 

2: kissé kényelmetlen 

3: nagyon kényelmetlen 
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Munkahelyenként összesítve a megjelölt testtájakat, illetve a számszerű értékelések statisztikai 
feldolgozásával képet nyerhetünk az adott munkahely fizikai kialakításának hatásairól. A tünetek 
azonosítása után az okok felderítésének, majd a korrekciónak kell következnie. 

Összes          Ülve               Állva         Felváltva

 
Forrás: saját ábra 

5. ábra Kellemetlenség és fájdalom megítélése különböző testhelyzetekben 

 
Forrás: ErgoMaster http://www.nexgenergo.com/ergonomics/ergomast.html 

6. ábra Web-alapú Kellemetlenség – fájdalom értékelő lap  

Alkalmazási példaként szerepeljen, hogy a módszerrel 2003-ban 450 fő részvételével végeztünk 
felmérést, és az ábrán látható eredmények is szemléltetik a váltogatott munka közbeni testhelyzet 
előnyét az álló, de még az ülő testhelyzethez képest is. Minél sötétebb az egyes testtájak színezése, 
annál gyakoribb, intenzívebb, és a munkában zavaróbb a munkavállalók megítélése szerint a 
munkának tulajdonított kellemetlenség-fájdalom. 

Az eredmények képszerű bemutatásához a korábban kidolgozott „pálcika” módszerünkkel emeltük 
ki a testhelyzeteket. A módszer lényege, hogy a meghatározó izületeket a munkahelyi fényképeken 
összekötjük, így kiemeljük a testtartást a képen. A vonalakkal a testtartások kiemelkednek a képből, 
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ezzel segítik a hibás helyzetek felismerését, hosszútávon a szakemberek szemléletének és 
problémafelismerő készségének fejlődését. 

2.2.4 Pálcika módszer 

 
Forrás: saját ábra 

7. ábra Példa helytelen testtartásra „pálcika” 

 
Forrás: saját ábra 

8. ábra Rossz testhelyzet és erőkifejtés együtt 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.024



35 

       
Forrás: saját ábra 

9. ábra Karnyújtás előre, oldalra, támaszkodás 

2.2.5 Nyomáseloszlás vizsgáló eszközök ergonómiai alkalmazása 

A munkavégzés során különböző fizikai terhelések azonosíthatók egyrészt a munkavállaló, 
másrészről a környezet, a munka tárgya vagy a szerszámok között. A külső hatás (nyomás) a test 
felszínén behatárolható érintkezési területen ébred - jellemzően a kézen (ujjak és tenyér) - és terjed 
a váz-izomrendszer közvetítésével egy másik ráhatás, a test megtámasztása felé, mely jellemzően a 
talp és az ülőfelület. Külső fizikai terhelés forrása lehet ezen túlmenően bármi, amely a testfelülettel 
érintkezik, így a munkaruha, egyéni védőeszközök, testen viselt szerszámok, a munkadarab (vállon, 
fejen, testhez szorítva). 

A fizikai kockázatok megállapítása a terhelés leírására a munkatevékenység jellegének megfelelően 
történik. A korábban tárgyalt módszerek néha figyelembe veszik a teher tömegeloszlását, vagy a 
kézzel történő megfogás módját, de alapvetően nem érzékenyek a terhelés (nyomás) eloszlására az 
érintkezési felületen. Sokszor azonban a sérülések létrejöttében, illetve a megbetegedések 
kialakulásában a terhelés eloszlása a meghatározó, és megismerésével újabb veszélyforrások válnak 
érthetőbbé. 

2.2.5.1 A helyi nyomás hatásai 

A helyi nyomás hatására - a munkavállaló személyes jellemzőinek függvényében - az érintkező, 
illetve a nyomásnak kitett képleteknek megfelelően különböző foglalkozási megbetegedések 
alakulhatnak ki. 

Extrém nagy intenzitású, kis kiterjedésű, rövid idejű hatás lehet például a szúrás, vágás, mely 
különböző sérülésekhez vezethet. A következőkben azonban csak azokkal a terhelésekkel 
foglalkozunk, melyek alapvetően nagy felületen oszlanak el, és hatásuk éppen tartósságuk miatt 
jelentős. 

Ha az ízületeket tartósan nagy megterhelés éri, azaz krónikus túlterhelés áll fenn, a terhelési felszín 
porca elvékonyodik. Részben a kialakult meglazulás, részben az ízületi tok és szalagrendszer tartós 
rongálódása folytán a szalagok eredési, tapadási helyén gyulladás alakul ki. A gyulladt részben 
csontképződés - „mészlerakódás” - jön létre. Ezeket, az ízületek széli részén kialakult csontos 
felrakódásokat nevezzük, osteophytáknak. Munkakörnyezetben ez például szorító (szűk) 
munkaruha (cipő), védőeszköz, vagy szállított tárgyak testhez szorításának, vállra nehezedésének 
hatása lehet. 
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A rossz lábbeli nem segít a munkaterület kemény felszínén a talpra nehezedő nyomás elosztásában, 
nem segít a lábat élettani pozícióban tartani. Ennek hatására a láb szalagrendszere, ízületei 
krónikusan túlterhelődhetnek, lábboltozati süllyedés, lúdtalp alakulhat ki. Ha a terhelés sokáig tart, 
a láb ízületeiben is létre jöhet az ízületi kopás, gyulladás, osteophyta képződés. A haránt lábboltozat 
süllyedés egyik következménye lehet a bütyök (Hallux valgus) kialakulása, mikor a nagyujj 
("öregujj") rendellenes elhajlása miatt az alapperc (az ellentétes oldalon jellegzetesen) 
kitüremkedik. 

A mesterséges, külső nyomásra kialakuló bőrkérgesedés (tyloma, tylositas, callositas) - bőrfelhám 
megvastagodás – helyéből többnyire a munkavállaló mestersége is felismerhető. Például a hüvelyk 
és mutatóujj közt levő ránc kérgesedése asztalosoknál a gyalulás következtében keletkezik, az 
ujjízületek hajlásainak, a tenyérnek és a jobb combnak kérgesedése cipészeknél mutatkozik. 
(PALLAS) 

A tartós nyomás szintén meghatározó a felszíni és a mély nyomásos fekély (decubitus) 
kialakulásában. Ez legsúlyosabb esetben nagykiterjedésű roncsolás, szövet elhalás, vagy izom-, 
vagy csont-, vagy vázsérülés teljes vagy részleges hámhiánnyal. Foglalkozási rehabilitáció során az 
elváltozás kialakulhat munkakörnyezetben is, pl. kerekesszékes munkavállalók tartós ülésnél 
ülepen, illetve a könyök és boka megtámasztásánál. 

A fenti példákon túl helyi külső nyomás hatásai közt említhetnénk még további elváltozásokat is a 
vérkeringés és nyirokáramlás akadályozásától, az idegrendszer ingerlésével fájdalom kialakulásáig: 
az emberi szervezet bármely része kedvezőtlen esetben kórosan reagálhat. 

2.2.5.2 A nyomáseloszlás vizsgálat 

A bevezetőben említett módszerek alkalmasak a halmozódó váz-izomrendszeri kockázatok 
becslésére, ám nem teszik lehetővé a helyi nyomáscsúcsokhoz kapcsolódó veszélyek azonosítását, 
csökkentését. A terhelés részletesebb, az időbeli lefolyást és kiugró értékeket is meghatározó 
leírásával és a teljes expozíciót meghatározott szöveti területekhez kapcsolásával lehetőség nyílik a 
váz-izomrendszeri kockázatok pontosabb becslése mellett további kockázatok csökkentésére is. 

Egy szerszám, ruha, védőeszköz, munkadarab stb. testtel történő érintkezése komplex módon fejti 
ki hatását. A munkabiztonsági kockázatelemzés során elsősorban az erőhatás mértékével és 
időbeliségével foglalkozunk. A külső erő helyi hatásként az adott területen olyan terhelést jelent, 
melynek jellemzői: 

• egyirányú nyomás nagysága, 

• tartósság (időtartam), időbeliség, 

• súrlódás és a nyíróerők, 

• felületi sérülés, 

• hőmérséklet (meleg) 
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• nedvesség, 

• egyéb (pl. vegyi anyagok jelenléte). 

A terhelés-, a nyomásviszonyok pontos megismerésére több megoldást dolgoztak ki. A kezdeteket 
jelentő egy pontban (viszonylag kis területen) mérő (pl. ballonos) nyomásmérő eszközök helyét 
napjainkban a nyomáseloszlást mérő eszközök sokadik generációja foglalja el. 

A nyomáseloszlás vizsgálat munkahelyi alkalmazásának céljai: 

• a test megtámasztásából adódó kockázatok csökkentése, 

• erőkifejtés részletesebb leírása és csökkentése, 

• a „viselés” kockázatainak megismerése és csökkentése. 

A nyomáseloszlás vizsgáló eszközök ergonómiai célú alkalmazásával láthatóvá tehetjük a 
személyre ható nyomáseloszlást (Hobson, Douglas A. 1999), ezen belül céljaink: 

• nagynyomású területek nyomáseloszlásának számszerű megjelenítése, pl. Hgmm-ben, 

• a nyomáseloszlás vizsgálata a teljes nyomásnak kitett felületen, 

• különböző alátámasztások összevetése nyomáseloszlás alapján, 

• különböző nyomáscsökkentő stratégiák összevetése (pl. ülés közben előre dőlés, 

fészkelődés), 

• különböző mechanikai megoldások (pl. üléslap dőlése) értékelése 

• változások időbeli követése. 

A nyomáseloszlás vizsgáló berendezések jellemzői: 

• a testhelyzettől függő és viszonylagos adatokat szolgáltatnak, 

• grafikus kijelzést adnak, 

• gyorsan, sok információt gyűjtenek, 

• egyedi vagy folytonos mérésre képesek, 

• csak a merőleges nyomáskomponenst mérik, 

• az abszolút nyomásértékek önmagukban félrevezetők lehetnek, 

• az eszköz maga is befolyásolhatja a nyomásértékeket, pl. a begyűrődő párna 

nyomáscsúcsot okozhat. 
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A 10. ábrán az mFLEX nyomáseloszlás vizsgáló eszköz által biztosított egyik megjelenítési 
formában a nyomáseloszlás értékek láthatók. Az adatok mmHg-ben jelennek meg (kiválasztható), a 
színek a nyomástól függően a fehértől a piros felé változnak a színskálának megfelelően. A kép 
jobb oldalán a táblázatban a párna 16 * 16 érzékelési pontjának összesített statisztikai mutatói 
láthatók. 

A képen egy alapvetően rossz ülési helyzet figyelhető meg. A vizsgált személy a székben lecsúszva 
foglal helyet, a comb kis területen van alátámasztva, és egy balra dőlés is felismerhető a baloldali 
ülőgumónál megjelenő kiemelkedően magas (200 mmHg) nyomásérték alapján. 

 
Forrás: Vista Medical 

10. ábra: Nyomáseloszlás ülőfelületen (mFLEX rendszer) 

2.2.5.3 Ülés kockázatának csökkentése 

A helyes testhelyzet megválasztása, az ülő-álló munkahely kérdése, az irodai és képernyős 
munkavégzés problematikája az ergonómiai erőfeszítések középpontjában tartják a széket és a 
helyes ülésmagatartást. Az esélyegyenlőségi és foglalkoztatási rehabilitációs törekvések a 
rehabilitációs-ergonómia területén ismét a helyes ülés fontosságát hangsúlyozzák mozgássérült 
emberek foglalkoztatásánál. 

A paraplég (haránt bénult) munkavállalók esetén az ülés veszélyeit fokozottan hordozza a 
kerekesszék használat, mivel az épekhez képest ez jóval hosszabb idejű, megszakítás nélküli, 
valamint sokszor nem jár a testsúly áthelyezésével, fészkelődéssel, mert a nyomódásból adódó 
kellemetlenség-fájdalom érzete elmarad. 

A kerekesszékes munkavállalásához tehát elengedhetetlen, hogy úgy és olyan eszközben üljenek, 
melyben tartós használat mellet sem alakul ki megbetegedés. 
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A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában (MEREK) megvalósuló a Guruló projekt 
(TÁMOP 1.4.2) célja az, hogy a mozgássérült emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját 
elősegítse önálló életvitelt segítő eszközök fejlesztésével és adaptációjával. A szakmai munka 
támogatásához egy nyomáseloszlás vizsgáló rendszer (mFLEX) beszerzése mellett döntöttünk.  

Az eszköz részei (11. ábra): 

• két érzékelő-párna, ezekkel az ülésnél az ülőfelület és háttámasz egyszerre vizsgálható, 

• adatgyűjtő egység, 

• videokamera, 

• interfész, 

• adatfeldolgozó számítógép. 

 
Forrás: Vista Medical 

11. ábra: mFLEX rendszer 

 
Forrás: Vista Medical 

12. ábra erőeloszlás mérés kesztyűn 

Nyomáseloszlás vizsgáló eszközt a következő célokra használjuk: 

• egyszeri mérés a nyomáseloszlás megismerésére, a nyomásos fekély kockázatának 

becsléséhez 
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• mivel a rendszer személyhez rendelhetően tárolja a vizsgálati értékeket, ez segít a 

dokumentálásban, illetve eszközök átalakítása után a megelőző és új helyzet összevetésére 

nyílik lehetőség. 

• mérési sorozattal megoldható különböző termékváltozatok, pl. antidecubitus (fekélyt 

megelőző) légpárnák vagy különböző beállítások összehasonlítása. 

• időbeli folyamatok elemzése. Az adatgyűjtés kb. egy órán keresztül hálózati táplálás 

nélkül is működik, így lehetőség van a MEREK udvarán kialakított gyakorló pályán 

végighaladás során, használat közben a nyomásértékek rögzítésére. 

• optimum-keresés: a testhelyzetkereső- és mérőkeretbe helyezve a nyomáseloszlás mérő 

párnát a nyomásértékek azonnali megismerésével az egyes testhelyzetek megfelelősége 

objektív adatokkal is megismerhető. 

• ülésmagatartás, visszajelzés: az ügyfelek a párnával láthatják, hogy ülésük milyen 

nyomásértékekhez vezet. A mozgások, testsúly áthelyezések, testhelyzet-változtatások 

hatása azonnal, grafikusan látható, így az ügyfél önállóan, illetve szakértői támogatással 

kiismerheti a kedvezőbb testtartásokat, elsajátíthatja a nyomáscsökkentő technikákat. 

• csúcsértékek objektív meghatározása: a nyomásos fekély kialakulásában a csúcsértékek 

meghatározó szerepet játszanak. Az eszköz behatárolja a nyomáscsúcsok helyét, értékét. 

A berendezést speciális formájú érzékelőkkel üzemeltetve a talp alatti nyomáseloszlás, vagy éppen 
egy protézis viselése során előálló nyomásviszonyok is megismerhetők. 

2.2.5.4 Fizikai terhelés vizsgálata 

Szerszámok használatánál, gépek kezelésekor, kézi anyagmozgatáskor a kifejtett erő alapos 
megismerését teszi lehetővé több nyomásmérő egyidejű alkalmazása.  

A kesztyűre épített szenzorok a kéz erőkifejtésének részletes leírására alkalmasak tizedmásodperces 
bontásban. Az érzékelők speciális esetben magára a szerszámra is felhelyezhetők. A korábban 
ismertetett ülőhelyzeti vizsgálathoz hasonlóan ez a vizsgálóeszköz: 

• alkalmas a terhelés meghatározására, 

• segít azonosítani az optimális munkavégzési módot több munkavállalóval és módszerrel 

történő munkavégzés összevetésével, 

• az optimális kialakítás, markolat, elrendezés kiválasztható az értékek alapján, 

• az értékek figyelése hozzásegít az optimális munkavégzési mód elsajátításához. 
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Forrás: Vista Medical 

13. ábra: erőeloszlás mérés a szerszámon 

2.2.6 Kézi anyagmozgatás értékelő lap 

Kézi anyagmozgatás értékelő lap (Manual Handling Assessment Charts) (MAC) (Monnington S, 

Quarrie C, Pinder A, Morris L. 2003) emelés, szállítás és csoportos emelés eseteire alkalmas a 
kockázat becslésre, figyelembe véve a NIOSH-féle módosított emelési egyenletben is szereplő 
módosító tényezőket. 

Csoportos
anyagmozgatás

2 személy: 35 kg
3 személy: 40 kg

G
      0

2 személy: 35 - 50 kg
3 személy: 40 - 75 kg
3 személy: 40 - 100 kg

A
      4

2 személy: 50 - 85 kg
3 személy: 75 - 125 kg
3 személy: 100 - 170 kg

R
      6

2 személy: 85 - kg
3 személy: 125 - kg
3 személy: 170 - kg

P
    10

Teher súlya

A

NINCS
G
      0

Korlátozott
A
      1

Jelentősen korlátozott
R
      3

Testhelyzetre
ható

kényszerek

E

Térd felett, könyökmagasság
alatt

G
      0

Térd alatt, könyökmagasság
felett

A
      1

Talajszint vagy még lejjebb
Fejmagasságban vagy még
feljebb

R
      3

Nincs vagy kis csavarodás
vagy oldalra hajlás

G
      0

Törzs  csavarodás
VAGY
oldalra hajlás

A
      1

Törzs csavarodás
ÉS
oldalra hajlás

R
     2

Függőleges
emelési

tartomány

C

Törzs
csavarodása /
oldalra hajlása

D

Kezek
távolsága a hát

alsó részétől

B

KÖZEL
A felkar függőleges, a törzs
pedig egyenes

G
      0

KÖZEPES
Törzs előre hajol

A
     3

MESSZE
A felkarok szögben távol a
testtől, a törzs előrehajol

R
      6

JÓ
G
      0

ELFOGADHATÓ
A
      1

GYENGE
R
     2

A teher
megfogása

F

NINCS ILYEN TÉNYEZŐ
G
      0

EGY TÉNYEZŐ
A
      1

KÉT TÉNYEZŐ
R
      2

Száraz és tiszta, jó állapotban
lévő felület

G
      0

Száraz, de rossz állapotban
lévő (kopott vagy egyenetlen)
padló

A
      1

zennyezett/nedves vagy
meredeken lejtő padló, vagy
instabil állás

R
     2

Egyéb
környezeti
tényezők

H

Padló felülete

G

Kommunikáció
és koordináció

I

G
      0

A
     3

R
      6

JÓ

ELFOGADHATÓ

GYENGE

Adatokat a
táblázatba

 
Forrás: MAC, magyar adaptáció: Szabó Gyula 

14. ábra A Kézi anyagmozgatás értékelés lépései csoportos mozgatásnál 
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Forrás: MAC, magyar adaptáció: Szabó Gyula 

15. ábra Tömeg / Gyakoriság a kézi anyagmozgatás 
értékelésben

PONTSZÁM

emelés szállítás csoport

4

3

3

1

0

0

0

3

15

1

Kockázati tényező

Teher súlya és az emelés gyakorisága

Kezek távolsága a hát alsó részétől

Függőleges emelési zóna
Törzs megcsavarodása/oldalra hajlása
Aszimmetrikus törzs/teher (szállításnál)
Testhelyzetre ható kényszerek

A teher megfogása

Padló felülete

Egyéb környezeti tényezők

Szállítási távolság

Akadályok az útvonalon (csak szállítás)
Kommunikáció és koordináció
(csak csoportos anyagmozgatás)

Más kockázati tényezők,
például egyéni jellemzők,
pszichoszociális tényezők, stb.

Össz:
 

Forrás: MAC, magyar adaptáció: Szabó Gyula 

1. táblázat A Kézi anyagmozgatás értékelése csoportos mozgatásnál (összegzés) 
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Forrás: www.theergonomicscenter.com 

16. ábra Példa a NIOSH-féle módosított emelési egyenlet xls megvalósítására 

2.2.7 Munkaköri Terhelési Index 

A Munkaköri Terhelési Index (JOB Stress Index, JSI) ismétlődő munkatevékenységek esetén 
alkalmazható, a halmozódó igénybevételből eredő váz-izomrendszeri foglalkozási megbetegedések 
kockázatainak felmérésére szolgál. (Moore, J.S., and Garg, A. 1995) 

A JSI alapadatai: 

• Erőkifejtés intenzitása (Intensity of Exertion, IE) 

• Erőkifejtés időtartama (Duration of Exertion, DE) 

• Percenkénti ismétlés (Efforts / Minute, EM) 

• Kéz / csukló helyzete (Hand / Wrist Posture, HWP) 

• Munka üteme (Speed of Work, SW) 

• Napi munkaóra (Duration per Day, DD) 
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Besorolás Erőkifejtés 
intenzitása 

(IE) 

Erőkifejtés 
időtartama 

(DE) 

Percenkénti 
ismétlés 

(EM) 

Kéz / csukló 
helyzete 
(HWP) 

Munka üteme 
(SW) 

Napi 
munkaóra 

(DD) 

1 Könnyű  
(1) 

< 10% 
(0,5) 

< 4 
(0,5) 

Nagyon jó 
(1) 

Nagyon lassú 
(1) 

< 1 
(0,25) 

2 Némileg 
nehéz 

(3) 

10-29 % 
(1) 

4 - 8 
(1) 

Jó 
(1) 

Lassú 
(1) 

1 - 2 
(0,5) 

3 Nehéz 
(6) 

30-49 % 
(1,5) 

9 - 14 
(1,5) 

Elfogadható 
(1,5) 

Elfogadható 
(1) 

2 – 4 
(0,75) 

4 Nagyon 
nehéz 

(9) 

50-79 % 
(2) 

15 - 19 
(2) 

Rossz 
(2) 

Gyors 
(1,5) 

4 – 8 
(1) 

5 Közel 
maximális 

(13) 

80-100 % 
(3) 

>= 20 
(3) 

Nagyon rossz 
(3) 

Nagyon gyors 
(2) 

>= 8 
(1,5) 

Forrás: Moore, J.S., and Garg, A. 1995, magyar adaptáció: Szabó Gyula 

2. táblázat JOB Stress Index 

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

JSI = IE * DE * EM * HWP * SW * DD 

A JSI értelmezése standard alapján történik: 

• ha a számított érték (JSI) kisebb vagy egyenlő 3, akkor a munkavégzés biztonságos 

• ha az JSI érték 4-6 körüli, akkor közepes valószínűséggel fennáll a felső végtagok 

munkatevékenységből adódó károsodásának esélye 

• ha a JSI érték 7, vagy annál több, akkor nagy valószínűséggel fennáll a felső végtagok 

munkatevékenységből adódó károsodásának veszélye 

2.2.8 Gyors teljes test értékelés 

A Gyors teljes test értékelés (Rapid Entire Body Assessment, REBA) módszer egy problémafeltáró 
eszköz, mellyel az ergonómiai veszélyek jelenléte azonosítható az adott munkahelyen, ismétlődést 
tartalmazó fizikai munkavégzés során. (Hignett, S. and McAtamney, L. 2000) 

A módszer bemutatására a REBA értékelőlap, a törzs helyzetének értékelését segítő magyarázat és 
az intézkedési szintek meghatározásai szerepelnek az ábrákon. 
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A
csoport

Törzs

Nyak

Lábak

"A" táblázatból

Terhelés/Erő
Megfogás

B
csoport

Felkar

Alkar

Csukló

"B" táblázatból

JB

B J

JB

"C" táblázatból

A pontszám

C pontszám

B pontszám

Tevékenység
pontszám

REBA pontszám
 

Forrás: Hignett, S. and McAtamney, L. 2000, magyar adaptáció: Szabó Gyula 

17. ábra REBA értékelőlap 

 

Mozgás Pontszám Korrekció 
Egyenes 1 
Előre dőlés 0°-20° 
Hátra dőlés 0°-20° 

2 

Előre dőlés 20°-60° 
Hátra dőlés > 20° 

3 

Előre dőlés > 60° 4 

+1 pont csavarás vagy 
oldalra hajolás esetén 

 

 
Forrás: Hignett, S. and McAtamney, L. 2000, magyar adaptáció: Szabó Gyula 

18. ábra Példa REBA értékelésre: a törzs pontszáma 

Intézkedési szint REBA pontszám Kockázati szint Intézkedés 

0 1 Jelentéktelen Szükségtelen 

1 2-3 Alacsony Szükséges lehet 

2 4-7 Közepes Szükséges 

3 8-10 Magas Közeljövőben szükséges 

4 11-15 Nagyon magas Azonnali beavatkozás szükséges 

Forrás: Hignett, S. and McAtamney, L. 2000, magyar adaptáció: Szabó Gyula 

3. táblázat REBA intézkedési szintek 
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2.2.9 Gyors felső végtag értékelő módszer 

A Gyors felső végtag értékelő módszer (Rapid Upper Limb Assessment, RULA) fő jellemzői: 
(McAtamney, L. & Corlett, E.N. 1993) 

• Gyors vizsgálati módszer, mely MSD bejelentések alapján a munkahely ergonómiai 

kivizsgálására szolgál. 

• Egy olyan szűrő eszköz, amely a teljes testre ható bio-mechanikai és testtartásbeli 

terhelést vizsgálja. 

• A nyakra, a törzsre és a felső végtagokra fókuszál, és ideális ülőmunkához, pl. 

számítógépes munkahelyekre. 

• Gyors és könnyen kitölthető. 

• A RULA pontszámok az MSD kockázat csökkentéséhez szükséges akciók fontosságát 

jelzik. 

• Illeszkedik a többi ergonómiai módszerhez. 

• A RULA a testhelyzetből adódó terhelést a munkaciklus egy meghatározott pillanatában 

értékeli. Nagyon fontos, hogy a legnagyobb kockázatú testhelyzetet értékeljük. A 

munkaciklus megfelelő szakaszának kiválasztása a vizsgálathoz előzetes megfigyelést 

igényel. 

• A legnagyobb kockázatú testhelyzetet a testhelyzet fennállásának időtartama (pl. 

leghosszabb tartás) vagy a testhelyzet kellemetlenségi foka (pl. munkahelyzet) alapján 

választhatjuk ki. 

• A test bal- és jobboldala egymástól függetlenül vizsgálandó. 

• Hosszú munkaciklus esetén a testhelyzetet rendszeres időközönként kell vizsgálni. 

• Ha a munkaciklus során több helyzetben is elvégezzük az elemzést, akkor figyelembe kell 

venni a testhelyzetben töltött idő arányát. 
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Forrás: McAtamney, L. & Corlett, E.N. 1993, magyar adaptáció: Szabó Gyula 

19. ábra RULA értékelőlap 

2.2.10 Számítógépes embermodellek és test sablonok 

A testhelyzettel, mozgásokkal, térkövetelményekkel, erőkifejtéssel, tehát a munkavállaló fizikai 
méreteivel és képességeivel kapcsolatos követelmények teljesülését, azaz bizonyos ergonómiai 
kockázatok értékelését a papír-ceruza módszerek mellett lehetőség van a számítógéppel támogatott 
antropometriai értékelésre is. Az általános követelményeket az MSZ EN ISO 15536-1 Ergonómia. 
Számítógépes manekenek és testkörvonal-sablonok 1. rész: Általános követelmények (ISO 15536-
1:2005) (MSZ EN ISO 15536-1:2009), míg az alkalmazott embermodell a 2. rész: Funkcióigazolás 
és a számítógépmaneken-rendszerek méreteinek érvényesítése (MSZ EN ISO 15536-2:2007) 
szabványban szerepel részletesen. 

Az emberi test fizikai jellemzői alapvetően meghatározzák a terek, bútorok, gépek, berendezések 
tervezését. Ezt a munkát egyre fejlettebb számítógépes rendszerek támogatják, lehetővé téve az 
emberi test és mozgások modellezését. Anthropometriailag pontos embermodelleket használnak 
például az emberi test és a fizikai környezet kapcsolatának illusztrálására. A számítógéppel 
támogatott antropometriai értékelés (Computer Aided Anthropometric Assessment, CAAA) számos 
értékelési módszert lefed, így az embermodellel megvalósítható például az elérési tartományok 
jelzése, a látótér megjelenítése, a szükséges erő bio-mechanikai számítása, vagy a mozgások 
szimulációja. 

A számítógépes embermodellek használati célja a valódi, élő tesztszemélyek kiváltása volt a 
valóságban is megépített környezeti modellek és prototípusok értékelésénél. A valódi személyek 
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azonban nem csak a testméreteiket, hanem funkcionális és észlelési képességeiket, sőt a modell 
használatának nehézségeinek, kényelmének és más termékjellemzők szubjektív értékelését is adták. 

A számítógépes embermodell alkalmazásával nemcsak kiküszöbölhetők a valós tesztszemélyek, 
hanem feleslegessé is teszi a környezeti modell megépítését is, sőt a (modellezett) környezet gyors 
átalakításával és újraértékelésével felgyorsítja a tervezési folyamatot a mérethibák gyors 
felderítésével. 

A számítógépes embermodellek alkalmazása önmagában természetesen nem biztosítja a helyes 
kialakítást. A tervezés során elkövetett hibák (pl. kellemetlen testhelyzetek, szűk helyek elfogadása) 
mégsem csökkentik a berendezések biztonságát, mert a kockázatelemzés szabályai a számítógépes 
modellezés után a valós tesztszemélyekkel történő ellenőrzést is megkövetelik. 
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Forrás: saját ábra 

20. ábra Illesztés CAAA rendszerrel 

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

A beállított, különböző funkcionális testhelyzetekben ellenőrizzük, értékeljük az ütközéseket, 
szükséges biztonsági hézagokat, az elérés és látás zónáit (kényelmes – megfelelő – nem 
megfelelő).A számítógépes embermodell alkalmazásakor dokumentálni kell az értékelés célját – pl. 
animáció, bio-mechanikai vizsgálat – csakúgy, mint az ergonómiai felhasználás korlátait. Szintén 
dokumentálni kell az értékelési eljárást, például 

• automatikus funkciókkal vagy csak a látvány alapján vizuálisan történt az értékelés, 

• a mozgás animálás vagy csak nézetek, képek készültek, 

• milyen geometriai értékelés történt, pl. látótér, elérés, hozzáférés, ütközések, 

• erőkövetelmények ellenőrzése bio-mechanikai számítások alapján. 
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Fontos, hogy a modellezés a munkafeladatnak és a méret fontosságának (pl. hozzáférési nyílás vagy 
elérés) megfelelő pontossággal készüljön el, de az embermodellel végzett vizsgálatok pontosságát 
több tényező is befolyásolja. A pontosságot meghatározó tényezők közt van egyrészt maga az 
embermodell pontossága, hogy mennyire adja vissza az emberi test méreteit, működését és 
mechanikáját, másrészt az a tudás és alaposság, amivel a testtartást beállítják, vagy amennyire 
besüllyesztik a modellt teszik egy összenyomható felületre. 

Különösen nagy figyelmet fordítanak a méretek és a kapcsolódó testtartások jó visszaadásának. Ez 
azért nehéz, mert a testméreteket szabványos, lehetőleg egyenes testhelyzetben mérik, de a 
természetes testtartások alaposabbak, összeesettebbek. Ezzel a méret akár hat cm-t is csökkenhet, 
tehát az értékelésnél ezt a korrekciót figyelembe kell venni. 

Az élő szervezet a kemény, merev szövetekből (pl. csont) és puha szövetekből (pl. izom, zsigerek) 
épül fel. Mivel a puha szövetek alakja megváltozik a testhelyzet változásakor vagy külső nyomásra, 
az embermodellnek is így kell viselkednie, pl. a tompor környékén, hogy a magasság helyes 
maradjon álló és ülő helyzetben is. Az emberi test 3D (térbeli) modellezésének egyik legújabb 
szempontja a különböző testhelyzet-változásokkal – pl. leülés, lefekvés - együtt járó elasztikus 
alakváltozások, deformációk valósághű figyelembe vétele. Ennek az egyik módja a test gondosan 
kiválasztott mérőpontjai egymáshoz viszonyított távolságainak mérése, a változások követése és 
ezen alakváltozási folyamatok alkalmas tanuló algoritmusokkal – pl. mesterséges neurális 
hálózatokkal (Artificial Neural Network, ANN) – történő modellezése. 

Az izületek mozgása szintén befolyásolja a modell antropometriai pontosságát. Például nagyban 
befolyásolja az elérési tartományt, hogy a váll, és a váll mozgásának középpontja elmozdul, így az 
értékelésnél az elérés típusát is be kell álltani, és esetleg a forgási középpont áthelyezésére is sor 
kerülhet. 

A CAAA rendszerek meghatározó jellemzői: 

• Alkalmazott modell: a 3D számítógépes embermodellekkel szinte minden testtartás 

beállítható. A modellek kidolgozottsága a csontvázra távolról emlékeztető pálcika 

modelltől a testfelszínt részben ábrázoló drótváz modellen át a felület vagy élethű 

modellekig, melyek az emberi test belső felépítését is követik. 

• A részek és izületek száma: több részlettel és izülettel a természetesebb mozgás 

jeleníthető meg, mely különösen a szélsőséges testhelyzetek ábrázolásához szükséges. A 

test sablonok rendszerint 6-11, viszonylag könnyen mozgatható részből állnak. Az 

egyszerűbb térbeli embermodellek 15 helyen mozgathatók, de a bonyolultabb rendszerek 

a gerincoszlop csigolyáinak vagy az ujjpercek anatómiailag és funkcionálisan helyes 

egyedi beállításához akár 70 mozgatási lehetőség biztosítanak. 
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• Izületek mozgathatósága: az izületek mozgása változik az egy tengelyű forgásra képes 

ujjizülettől az izület rendszerekig, melyek olyan összetett mozgásokhoz vezetnek, mint a 

gerinc hajlása, csavarodás és dőlése, a hüvelykujj vagy váll mozgásai. A valódi izületek 

mozgástartománya véges, így a modelleknek ezt követniük kell, megakadályozva a 

lehetetlen testhelyzetek beállítását. Némely rendszer az egyes műveletekre és a 

kiválasztott felhasználókra vonatkozóan az adott testhelyzet vagy mozgás kényelmét is 

jelzi, pl. járművezetés, összeszerelő műveletek, gépkiszolgálás elvégezhetősége. 

• Testhelyzetek beállítása: Az embermodellek a természetes mozgások széles tartományát 

tudják visszaadni, a különböző részek és mozgatási lehetőségeknek köszönhetően. A 

modell kezelhetősége érdekében bizonyos mozgásokat a rendszerek leegyszerűsítenek, 

előre elkészítenek (pl. a fő testtartások vagy a kéz helyzete legyen választható), és későbbi 

használatra eltárolnak. Néhány alkalmazásnál az egyensúly megtartásához szükséges 

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

számításával a járáshoz hasonló folytonos mozgások is szimulálhatók. A rendszerek 

lehetőséget adnak az erő és a testtartás, egyensúly és a kényelem kapcsolatának 

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

kölcsönhatásban kell értékelni. 

 
Forrás: Anthropos 3.5 (1994) 

21. ábra: Autó méretezés az Anthropos rendszerben 

• Elérési tartományok és ajánlott munkazónák ellenőrzése a testtartások változtatásával 

valósítható meg. A rendszerek “nyúlni” funkciójával egy adott hely elérhetőségét, vagy az 

eléréshez szükséges testtartást, míg az elérési tartományok az adott testhelyzethez tartozó 

különböző kényelmi szintnek megfelelően jeleníthetők meg. Az ajánlott munkazónák 

meghatározásánál a mozgatott tömeg, a gyakoriság, a munkaidő és a többi befolyásoló 

tényező is figyelembe vehető. 
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Forrás: HUMAN SOLUTIONS GmbH 

22. ábra Elérési tartományok ellenőrzése a RAMSIS rendszerben 

• Látótér ellenőrzés végezhető úgy, hogy a modell mellett a tekintet vagy a látási terület is 

látható, vagy a látott terület megjelenítésével. Ilyen ellenőrzésre a kijelzők és kezelők 

láthatóságának, vagy a vezérlőfülke nyílásainak értékelésekor lehet szükség. 

 
Forrás: NexGen Ergonomics Inc. 

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

• Mozgásminták megjelenítésére a törzs és a végtagok élethű mozgásának szimulálásával 

van mód. Ez az értékelés szolgálhat, pl. mozgás útjába kerülő akadályok, vagy rövid időre 

fellépő szélsőséges terhelési helyzetek azonosítására. 

 
Forrás: Dassault Systemes Virtual Ergonomics 

24. ábra Hozzáférési mód fejlesztése a DS Virtual Ergonomics rendszerben 
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• Bio-mechanikai értékelés teszi lehetővé az emberi test különböző részeiben fellépő 

terhelések számítását mozgásos és mozgásmentes esetekre. A dolog komplexitását 

mutatja, hogy az értékelésben az egyes testrészek tömege, tömegeloszlása, a mozgás 

nyomatéka, illetve a testrészek kölcsönhatása is megjelenik. A megengedett 

határértékekkel a számított értékeket összevetve a mozgások és testrészek ergonómiai 

értékelése elvégezhető, illetve a környezet változtatásával egy kedvezőbb helyzet érhető 

el. 

• Felhasználói kör kiválasztása: a rendszerek számos népességre vonatkozó adatot 

tartalmaznak, melyből a megfelelő kiválasztható a különböző demográfiai jellemzők és a 

percentilis értékek alapján. Szükség szerint változtathatók a testarányok vagy méretek, 

vagy adott személy méretei, mozgásai megadhatók vagy képfeldolgozó rendszerekkel 

bevihetők. 

 
Forrás: GraphIT kft. 

25. ábra Különböző felhasználók a Jack rendszerben 

• Az értékelés megkönnyítése a pontosságot szolgálja. Ehhez jól láthatóan jelennek meg a 

test körvonalai, mozgásai, az izületek helyzete. A leolvashatóságot könnyítik a mozgatási- 

és mérőpontok is, amikor a modell haja, ruhája, cipője nem lenne pontosan látható. A 

helyzet megítéléséhez vonatkoztatási rendszereket lehet bekapcsolni, pl. a környezet 

koordinátáit, a modell tömegközéppontját, vagy az ülés referenciapontját. 

 
Forrás: NexGen Ergonomics Inc. 

26. ábra Megjelenítési módok a HumanCAD rendszerben 
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Az antropometriai illesztés célja a felhasználó testi jellemzői alapján, a termékhasználatot 
befolyásoló külső körülmények és a termék működtetésére vonatkozó korlátok figyelembe 
vételével, a termék méreteinek ellenőrzése, vagy optimális meghatározása. Az illesztést a termék-
ergonómia alapmodelljében úgy ábrázolhatjuk, hogy a termék-használó interakcióból a fizikai 
működtetését emeljük ki, és a kezelői felület testhelyzettel, méretekkel és erőkifejtéssel kapcsolatos 
jellemzőket jelenítjük meg. 

A CAAA programok lehetővé teszik, hogy a szerelősori műveletek kritikus testhelyzeteit, 
testtartásait és mozdulatait elemezzük. A különböző testmagasságú embermodellek választásával az 
eltérő antropometriai méretekkel rendelkező munkavállalók és a munkahely modelljének illesztési 
kísérlete elvégezhető és az eredmény értékelhető. Grafikusan ábrázolható a helytelen vagy 
kényelmetlen testhelyzet, amely hosszabb távon fárasztó, sőt az egészség időleges vagy végleges 
károsodását okozhatja. 

A modell előállításának és alkalmazásának természetesen több feltétele is van. A két legfontosabb 
érvényességi kritérium az, hogy mennyire reprezentálja az embermodell a szerelősoron dolgozók 
antropometriai jellemzőit és milyen pontossággal állíthatók be a funkcionális testhelyzetek. A 
testhelyzetek beállításánál a programok által engedélyezett elmozdulási szögtartományok a 
mértékadóak, mely az átlagos emberi képességeket szimulálják. A munkahelyi feltételek változása 
vagy tervezett változtatás esetén ezek a helyzetek reprodukálhatók, a feltételezett vagy tényleges 
munkavállalói modellel megismételhetők. 

  
Forrás: GraphIT kft. 

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

A 27. ábrán egy megvalósult fejlesztésből származó példán a szállítószalagok kiszolgálását 
különböző méretű embermodellekkel ellenőriztük (Szabó, Gyula Mischinger Gábor, Moharos 

István Mochnács Mihály 2010). Az embermodelleket a JACK nevű CAAA programmal állítottuk 
elő. A szalag 102 cm-es hevedermagassága és a terelőlemez 107 cm-es magassága nem teszi 
lehetővé, hogy férfi munkavállalók kényelmes testhelyzetben – függőleges felkarral és közel 
vízszintes alkarral – munkadarabokat a szalagra helyezzenek, vagy onnan levegyenek. A felkar 
helyzete/függőlegessel bezárt szöge a 3. ábra szerint az 5/50/95 percentilis férfi esetén 58-37/40-
24/24-0 fok tartományban van. Ez a funkcionális testhelyzet legföljebb a 95 percentilis közeli 
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testmagassággal rendelkező munkavállalók esetében mondható elfogadhatónak. Férfiak esetében 
legalább 8-10, nők esetén pedig 20-25 cm magas lábrács használata mellett várható a kényelmes 
kéztartás. 

2.3. Következtetések 

Papír-ceruza
módszerek

Köznapi
alkalmazásokkal

megvalósított
módszerek

CAD
rendszerek

Ellenőrző listák
Értékelő lapok

Web-alapú
Dokumentum vagy
munkalap alapú

Munkahely modell
+
Ember modell

Szakértői
rendszerek

Mozgás rögzítés
+
Új megközelítés

K
öz

na
pi

 IT
 re

nd
sz

er
ek

Te
rv

ez
ő
i I

T 
re

nd
sz

er
ek

Fe
jle

tt 
IT

 m
eg

ol
dá

so
k

 
Forrás: saját ábra 

28. ábra Az ergonómiai vizsgáló eszközök fejlődése 

Az elérhető ergonómiai módszerek áttekintésekor százötvenet meghaladó lista állt elő, sőt több 
értékes tanulmányt is sikerült felkutatni, melyek a módszerek értékeléséről szólnak alkalmazásuk, 
kialakulásuk, megbízhatóságuk alapján (pl. (OHSCO) (LaPorte, G., Sellers, S. 2010) (Dempsey P 

G., McGorry R W., Maynard W S. 2005) (Neumann, WP 2006)), és hála az intenzív szakmai 
érdeklődésnek sikerült a módszerek részletes leírását is összegyűjteni (mely az adatgyűjtésünkkel 
egy időben készült) (Web ttl). Az irodalomban az elérhető módszerek különböző értékelései is 
felfedezhetők: 

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

• az érvényesség (egy szint megadásával),  

• használhatóság,  

• előnyök / hátrányok,  

• népszerűség (a szakemberek körében),  

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

• szükséges gyakorlat / képzés (egészen a tanúsítványig),  
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• jogi / szabványbeli történet (kötelező vagy ajánlott a törvény vagy hatósági előírás 

alapján),  

• nyelvi elérhetőség (hány nyelven elérhető),  

• az eredmény típusa (mennyiségi – minőségi),  

• testrész (adott testrész vagy az egész test),  

• alkalmazási terület (iparág),  

• kifejlesztő intézmény,  

• élettartam (mennyi ideig használják). 

Megállapítottam, hogy az ergonómiai módszerek széles palettája az alkalmazási körülményeket és 
az adott módszer kialakulásakor aktuális műszaki színvonalat tükrözi. A leggyakoribb ergonómiai 
értékelő módszerek vizsgálatából kirajzolódó mintázat az információs technológia fejlődésétől 
hajtott fejlődési folyamatként értelmezhető. 

A korai ergonómiai vizsgálóeszközök megjelenésükben papír-ceruza ellenőrző listák vagy egyszerű 
számítást, táblázatokat, emberi figurákat tartalmazó értékelő lapok voltak. A szabványos 
informatikai eszközökkel ezeket a módszereket átültették webes felületre, automatikus vagy 
működő munkalapokra vagy dokumentumokra, és ekkor már kifinomultabb számításokra is 
lehetőség nyílt. 

A CAD rendszerek fejlődésével a környezet és az emberi modellezés a tervezési folyamatok 
elválaszthatatlan elemévé vált, mivel a fejlett biomechanikai modellek és a részletes antropometriai 
adatbázisok megteremtették a tervezők és szakértők számára a részletes ergonómiai elemzés 
lehetőségét. 

A vezető kutatásokban a olyan fejlett technológiákat alkalmaznak, mint a képalkotáson alapuló 
testhelyzet elemzés, a 3D képalkotás, a mobil / hordozható / viselhető készülékek, a virtuális 
valóság vagy a távjelenlét. Úgy tűnik, ezek az új technológiák nem csak könnyebbé teszik a 
jelenlegi ismereteinken alapuló módszerek alkalmazását, hanem új távlatokat is nyitnak, lehetővé 
téve a munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri kockázatbecslés módszertani alapjainak 
újragondolását. 

A meglévő módszerek áttekintése és az ember fizikai terhelésének értékelésre használható 
szabványra épülő ergonómiai kockázatbecslő eszköz kifejlesztése során szerzett tapasztalat alapján 
kirajzolódni látszik egy áttörés, melyet az IT újabb eredményei tesznek lehetővé. Az új 
megközelítésben várhatóan át kell majd gondolnunk a wMSD közvetlen és közvetett kockázati 
tényezőiről és a befolyásoló tényezőkről kialakult képet, a kockázatkezelési folyamatokat és a 
szakemberek szerepét. 
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Az új körülmények közt a kockázati tényezők egyedi értékelése és aggregálása helyett a valós 
komplex helyzet eredő kockázatának meghatározása válik lehetővé. Az új paradigmában a 
tényleges munkavégzés eredő igénybevétel és kockázat megítélése váltja fel a tevékenység 
kockázatok összegzését vagy más megközelítésben az egyes testrészek és kockázat típusok 
kockázatainak összegzését. 

A jelenleg zárt laboratóriumokban használt, vagy filmes animációra szolgáló technológiák idővel 
ipari környezetben is használhatóvá és elérhetővé válnak, és olyan megoldásokat tesznek majd 
mindennapivá, mint az ipari környezetben végzett egyénre kalibrált értékelés. Az alkalomszerű és 
adott veszélykategóriákban működő kockázatértékelést olyan technológiák válthatják fel, melyek 
monitorozzák az adott személy vagy munkaterület eredő terhelését, beleértve az MSD kockázati 
tényezőit is. 

Az új paradigma kitöltéséhez szükséges összetevők: 

• Adatgyűjtési kapacitás – a fizikai terhelésre (pl. kifejtett erő, nyomaték, vagy környezeti 

zaj, világítás, kémiai-biológiai kóroki tényezők) a megoldások többnyire rendelkezésre 

állnak, a tényező és a mérési pontosság függvényében az on-line megoldásoktól a 

mintavételes megoldásokig. Az érzékelők ipari alkalmazhatósága még korlátozott. 

• A kereszthatások megismerése (hogyan erősítik vagy gyengítik a kockázati tényezők 

egymást) pl. a különböző hangok (a hegedűtől az esztergagépig) hatása a kockázatra, 

• az emberi reakciók és viselkedés mérése (pulzus, oxigén-felhasználás, mozgás), 

• az egyéni sajátosságok és szituációs tényezők figyelembe vétele, 

• és a többi, jelenleg kevésbé ismert befolyásoló tényező és hatás megismerése, pl. pszicho-

szociális tényezők. 

Az új technológia sem változtat azon, hogy legfontosabbnak a munkát végző ember biztonságát és 
egészségét tartjuk, és az értékelési eszközöket csak a módszernek tekintjük ahhoz, hogy pozitív 
változásokat alapozzunk meg, és valósítsunk meg a munkahelyeken. 
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3. Az ergonómiai kockázatokkal kapcsolatos szabványok 

Az ergonómiai szabványokkal lefedett főbb területek (ICS 13.180 Ergonómia): 

• ergonómiai elvek, 

• gépek biztonsága sorozat, 

• mentális munkaterheléssel kapcsolatos kérdéskör, 

• hőmérsékleti környezetek, 

• irányító központok kialakítása, 

• környezeti tényezők (zaj, világítás, rezgés, klíma), 

• képernyős megjelenítők kérdésköre (9241 sorozat). 

Az ergonómiai ismeretek jogszabályokban előírt alkalmazásának lehetősége a harmonizált 
szabványok követése, vagy azzal egyenértékű egyéb megoldások alkalmazása. 

Az Ergonómiai elvek munkarendszerek tervezéséhez (MSZ EN ISO 6385:2004) szabvány keretet 
nyújt az ergonómiai ismeretek megismeréséhez, az elvek, módszerek alkalmazásához a munka 
világában és a lakossági termékek tervezésében egyaránt. A munkarendszer tervezésének lépései: 

• cél meghatározás (követelményelemzés), 

• funkcióelemzés és kiosztás, 

• koncepciótervezés, 

• részlettervezés, 

• kivitelezés, bevezetés, igazolás, 

• értékelés. 

Míg a fenti szabvány az elvek megértését és a tervezési folyamatot segíti elsősorban, és – az ISO 
9000 sorozathoz hasonló – irányítási modellhez illeszkedik, nem ad a meglévő kialakítások 
utólagos értékeléséhez követelményeket. Alkalmas viszont a követelmények elsajátítására az ISO 
6385 korábbi változata (MSZ ENV 26385:1999), mely felépítésében illeszkedik, pl. a gépek, 
védőeszközök és több más ergonómiai szabványhoz.  

Mára a gépek kialakításának ergonómiai elveit elvárás szinten a 2006/42/EK irányelv (16/2008. 

(VIII. 30.) NFGM) melléklete az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények között 
tartalmazza, mely többek között foglalkozik a világítás, a munkaállások, az ülés és a 
vezérlőberendezések kialakítási kérdéseivel. Az ergonómia alkalmazásának célja ezen irányelv 
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alapján az, hogy a rendeltetésszerű használat körülményei között a kezelő személyt érő 
kényelmetlenség, fáradtság, valamint fizikai és lelki megterhelés a lehető legkisebbre csökkenjen. 

A 29. ábra az ergonómiai tényezők rendszerét és hatásmechanizmusát mutatja (EC EI). A fizikai 
körülmények, a munkavállalók jellemzői és az ember-gép kapcsolatot meghatározó tényezők itt öt 
csoportban jelennek meg. A munka fizikai és pszichológiai jellegű terheléseket jelent, melynek 
hatására kényelmetlenség, fáradtság – esetleg monotónia vagy kimerülés - jön létre. A gépek 
kialakításakor tehát a jogszabályokban meghatározott - ezek hiányában a tudományos, technikai 
színvonal mellett elvárható - követelmények megtartásával kötelező a kezelők igénybevételének 
csökkentése, esetünkben a váz-izomrendszeri kockázatok csökkentése. 

Mozgástér

a kezelőszemélyek
különbözősége

Öszpontosítás

Munkaritmus

Ember-gép interfész

A kezelőszemély testrészeinek
mozgásához elegendő hely
biztosítása:

testtartás
dinamika

Változatosság tűrése:
fizikai méret,
erő,
állóképesség

A gép által megszabott
munkaritmus kerülése:

ütem
sebesség

A hosszas koncentrációt igénylő
figyelem-összpontosítás kerülése:

éberség
gondolati műveletek

Az ember-gép interfész igazítása a
kezelők előrelátható
tulajdonságainak
megfelelően:

vizuális
hallás
érzékenység
szenzoros

Fizikai terhelés

Pszichológiai
terhelés

Kényelmetlenség

Fáradtság

Ergonómiai tényezők Lehetséges negatív következmény  
Forrás: EC EI 

29. ábra Ergonómiai tényezők az 2006/42/EK irányelv alapján 

A harmonizált szabványnak is minősülő, a kialakítás ergonómiai alapelveit rögzítő (MSZ EN 614-

1:2006+A1:2009 és MSZ EN 614-2:2000+A1:2009) szabvány már a gépek biztonsága sorozat 
része, és szerepel a kockázatértékelésben (MSZ EN ISO 14121-1:2008). Ez a szabvány a gépi 
munkahelyek kialakítására alkalmazza és részletezi a korábban megfogalmazott elveket. 

Az ergonómiai harmonizált szabványok (16/2008. (VIII. 30.) NFGM) között szerepelnek a gépek 
biztonságára, hangjelzésekre, kezelőelemekre, hőmérsékleti tényezőkre, egyéni védőeszközökre 
vonatkozóak is, sőt a szabványok közötti eligazodást külön szabvány segíti. (MSZ EN 13861:2003) 

Az emberi testméretek és fizikai teljesítőképesség ismerete alapján tartalmaznak szabványok 
előírásokat a testrészek összenyomódásának elkerüléséhez, (MSZ EN 349:1993+A1:2008) 
biztonsági távolságok méretezéséhez (MSZ EN ISO 13857:2008). 

Az ember–gép–környezet rendszer egységes tervezése során a gép tervezőjének célszerű a gépek 
kezelői munkahelyeinek kialakítására (MSZ EN ISO 14738:2009) vonatkozó szabványt alkalmazni, 
hiszen az a kezelési környezetre tartalmaz előírásokat. Ezen előírásoknak egyrészt közvetlenül is 
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teljesülniük kell a gép kockázatértékelésben, másrészt közvetve is, mivel behatárolják a gép 
kialakítását, az előírt kezelési módot, a műszaki dokumentációt. 

Testméretek

Erőkövetelmények

Testtartás és mozgások

EN 547-1, EN 547-2, EN 547-3
Az emberi test méretei

EN 1005-4
A géphez viszonyított, munka közbeni
testtartások és mozgások értékelése

EN 1005-2
A gépek és a géprészek kézi kiszolgálása

E
N

 1005-4
A

 géphez viszonyított, m
unka közbeni testtartások és

m
ozgások értékelése

EN 894-3 A kijelzők és a kezelőelemek
tervezésének ergonómiai követelményei

3. rész: Kezelőelemek

EN 1005-3
A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok

 
Forrás: MSZ EN 1005-1:2001+A1:2009 

30. ábra: A fizikai teljesítmény jellemzői és a szabványok közötti kapcsolat 

A 30. ábrán látható, „gépek biztonsága” harmonizált szabványok, (vagy egyenértékű módszerek) 
alkalmazása a gépek tervezése során elengedhetetlen. Az itt megjelenő követelmények teljesülése 
azt jelenti, hogy a gép előírt használata mellett a mozgásszervi sérülések és megbetegedések 
kiküszöbölésére az intézkedések megtörténtek, ide értve, pl. a kézi teheremelésből, gépkezeléshez 
szükséges erőkifejtésből, testtartásból, nagyszámú ismétlődő mozgásból eredő veszélyeket. 

Az emberi test méretei EN 547 szabványban (MSZ EN 547-1:1996+A1:2009 és MSZ EN 547-
2:1996+A1:2009) a strukturális testméreteknek történő megfelelés követelményei szerepelnek, első 
sorban az egésztest-hozzáférési helyek és a hozzáférési nyílások méreteinek meghatározásához. 

A biztonsági szempontok érvényesítésén túl azért is érdemes megismerkedni az egyes kezelőelemek 
kiválasztásáról, tervezéséről, és elhelyezéséről szóló EN 894-3 szabvánnyal (MSZ EN 894-

3:2000+A1:2009), mert szinte minden alkalmazható formai és működési kialakítást tartalmaz. 

A váz-izomrendszeri sérülések és foglalkozási megbetegedések ügyében talán legnehezebben 
használható az EN 1005 sorozat, mely a gépek biztonsága témakörben egy B típusú szabvány. Az 
első rész fogalom meghatározás, és előírás a testhelyzetek leírási módjairól. (MSZ EN 1005-

1:2001+A1:2009) 

A gépek kiszolgálásáról, azaz a kézi anyagmozgatásról szóló második részben (MSZ EN 1005-

2:2003+A1:2009) egy elmélyülő kockázatértékelési megközelítés szerepel a NIOSH-féle 
módosított emelési egyenlet alapján. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elsősorban hátsérülések 
kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet előírásai is ezt a megközelítést tükrözik. (25/1998. (XII. 27.) 

EüM) 
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A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok szabvány (MSZ EN 1005-3:2002+A1) a kezelőelemek 
követelményeit egészíti ki a kiválasztott felhasználói kör bio-mechanikai adatainak 
meghatározásával. 

Bár a testtartás munka közbeni megítélése jelenthet nehézséget, összességében egyszerű és igen 
hasznos a géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelése. (MSZ EN 1005-

4:2005+A1:2009) A szabványrész alkalmazásával feltárhatók és számszerűen értékelhetők a 
kényelmetlen, csavart, kifeszített, természetellenes testtartások, illetve a statikus terhelések. 

Hatályos, de nem harmonizált a szabvány utolsó része a nagy gyakorisággal ismétlődő 
tevékenységek kockázatfelméréséről. (MSZ EN 1005-5:2007)  

3.1. Hozzáférés 

A hozzáférés feltételeit gépkezelési helyzetre  

• az egésztest-hozzáférési helyek méretei meghatározásának alapelvei gépi munkahelyeken, 

(MSZ EN 547-1:1996+A1:2009) 

• a hozzáférési nyílások méretezésének alapelvei (MSZ EN 547-2:1996+A1:2009) és a 

• testméretek (MSZ EN 547-3:1996+A1:2009) szabványok tartalmazzák. 

A legkisebb hozzáférési nyílásokon át történő átnyúlást feltételező tevékenységek az ilyen 
körülmények között kevésbé hatékonyak, kevésbé biztonságosak és kevésbé egészségesek, mint az 
akadálytalan hozzáféréssel végzett munkák. Ezért a hozzáférési nyílások elhelyezése előtt 
figyelembe kell venni más lehetőségeket is, pl. a javításhoz a gép kinyitását, a szerkezeti részek 
eltávolítását. Ez különösen akkor fontos, amikor gyakori hozzáférés szükséges. 

A hozzáférési lehetőséget befolyásolják: 

• a tevékenység követelményei (pl. a testtartás, a mozgás módja és sebessége, a látási 

viszonyok, az erőszükséglet), 

• a hozzáférési nyílás helyzete a személy tartózkodási helyéhez viszonyítva (pl. megfelelő 

magasság a padló felett, a könnyű elérhetőség, elegendő külső tér a kedvező testtartás 

felvételéhez, elegendő belső tér a tevékenység végrehajtásához), 

• a tevékenység gyakorisága és időtartama, 

• szerszámok szállítása (pl. ápolási vagy javítási célból), 

• a hozzáférési nyílás hosszúsága (pl. egy viszonylag vékony falon (tartályfalon) át vagy 

egy alagútszerű nyíláson át), 
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• kiegészítő felszerelés viselése (pl. a védőöltözet, az egyéni védőfelszerelés vagy a 

hordozható lámpa), 

• az öltözet fajtája (pl. könnyű vagy nehéz öltözet, csupasz kéz vagy vastag kesztyű, 

fedetlen fej vagy sisak viselése). 

Amikor a hozzáférési nyílások nem mellőzhetők, akkor a környezeti körülményeknek (pl. sötétség, 
meleg, zaj, nedvesség) és a tevékenység közbeni veszélyeztetés mértékének van még különös 
jelentősége. 

A „Legkisebb távolságok a testrészek összenyomódásának elkerüléséhez” (MSZ EN 

349:1993+A1:2008) szabvány azokat a helyzeteket és méreteket tartalmazza, melyeket figyelembe 
véve a nyílások méretezésénél nem fordulhat elő a testrészek sérülése. 

A hozzáférésre vonatkozó méretezéseknél csak egyik cél a jó hozzáférés feltételeinek biztosítása. 
Sokszor azonban fordított az elvárás, amikor mindenképpen meg kell akadályozni a nyílásba 
belenyúlást, testrész bekerülését, vagy a munkadarab elérését. A „Biztonsági távolságok a veszélyes 
terek felső és alsó végtaggal való elérése ellen” (MSZ EN ISO 13857:2008) szabvány a kéz és a láb 
elérési tartományai alapján ad méreteket az elérés elkerüléséhez. 

3.2. Munkamagasság 

A munkamagasságot az ember testmagasságához kell illeszteni. Az ülést, a munkafelületet és/vagy 
az asztalt egységes egészként kell kialakítani annak érdekében, hogy az előnyben részesített 
testhelyzet lehetséges legyen. A test megfelelő alátámasztásához a felsőtestet ki kell egyenesíteni. A 
munkaeszközök kezelési magassága vagy más funkcionális vonatkozású mérete illeszkedjen a 
kezelőszemélyhez és a tervezett munka típusához, például legyen beállítható. Lehetővé kell tenni a 
testhelyzet változtatását. 

A kéz finom mozgása, 
alkartámasz, látási 

feladattal a 
munkatérben

A kar aktív 
mozgása

Nagy, de nem nehéz 
tárgyak mozgatása.

 
Forrás: MSZ EN ISO 14738:2009 

31. ábra A munkasík magassága ülő helyzetben 

A 31. ábrán a részletes szabályozását tartalmazó MSZ EN ISO 14738 Gépek biztonsága. A 
gépkezelési munkahelyek tervezésének antropometriai követelményei szabvány alapján az ülő 
helyzeti munkasík magasságok láthatók. (MSZ EN ISO 14738:2009) Látható, hogy a 
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munkamagasság – tehát nem az asztallap vagy alátámasztás magassága, hanem az a magasság, ahol 
a kéz mozog – alaphelyzetben, könyökmagasságban van, a könyök kb. derékszöget zár be. 
Erőkifejtés, nagy tárgyak mozgatása érdekében a munkamagasság lejjebb kerül, az alkar nyújtott 
helyzetével. Nagyobb pontosságú mozgás, vagy fokozott látási feladat esetén a munkasík feljebb 
kerül, a könyök hajlított helyzetével. 

A munkasík magasságát a személyi különbözőségek is befolyásolják. Az 32. ábra P5 és P95 
felhasználókkal mutatja a munkasík magasságát, és nyilvánvaló, hogy a magasságkülönbségből 
adódó akár 20 cm-es különbségek teljesen elfogadhatatlan testhelyzetekhez vezethetnek a munkasík 
állíthatóságával (a munkafelület és a munkadarab függőleges pozicionálásával). Ennek a 
megoldásnak további nagy előnye, hogy lehetővé válik az álló és ülő testhelyzet szabad 
megválasztása is. 

 
Forrás: MSZ EN ISO 14738:2009 

32. ábra a munkasík magassága P5 és P95 felhasználókkal 

3.3. Az ember fizikai teljesítőképessége szabványsorozat 

Az EN 1005 szabványok alkalmazása természetesen nem reked meg a kockázatok 
meghatározásánál, hanem tartalmazzák a gépek tervezésekor és kockázatkezelésekor megszokott 
visszacsatolásokat, tervezési elveket is a veszélyek kiküszöbölése vagy a kockázatok elfogadható 
szintre csökkentése érdekében. 

Az ergonómiai kialakítású munkarendszerek növelik a biztonságot, a hatékonyságot és a 
teljesítőképességet, javítják a munkavállaló tevékenységét és az életkörülményeket, és 
ellensúlyozzák az ember egészségét érő és teljesítményét befolyásoló kedvezőtlen hatásokat. 
Következésképpen a helyes ergonómiai kialakítás kedvező hatást gyakorol a munkarendszerre, és 
az ember munkarendszeren belüli megbízhatóságára. (MSZ EN 1005-1:2001+A1:2009) 

A magyar szabályozás tartalmazza a munkából származó mozgásszervi megbetegedések ilyen 
határozott kezelését, hiszen hatályos az „MSZ EN 1005-1:2002 Gépek biztonsága. Az ember fizikai 

teljesítménye” szabványsorozat, mely teljes körűen alkalmas ezen kockázatok megállapítására. 
Ennek az európai szabványnak öt része van, és arra szánták, hogy lefedje az ember fizikai 
teljesítményváltozásainak géptervezésre vonatkozó tartományait. A szabványok közötti kapcsolat 
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az ember fizikai teljesítményének különböző szempontjaiból indul ki: a testméretek közvetlenül 
befolyásolják a testtartások és a mozgások formáját, valamint az elérhető izomerőt, amely tovább 
változik a testtartással és a mozgásokkal. (MSZ EN 1005-1:2001+A1:2009) 

A gépek biztonsága direktíva alkalmazási útmutatója alapján a 29. ábrán látható az ergonómiai 
tényezők rendszere és hatásmechanizmusa (EC EI). A direktíva jelentőségét az adja, hogy 
jogszabályi kötelezettséggé teszi a gépek, berendezések, azaz a munkahelyek olyan kialakítását, 
hogy azok feleljenek meg az itt meghatározott követelményeknek. A követelmények teljesítéséhez 
azonban a vonatkozó harmonizált szabványokban lefektetett előírásoknak is meg kell felelni, így az 
MSZ EN 1005 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye szabványsorozatnak is: 

• Fogalom meghatározások (MSZ EN 1005-1:2001+A1:2009). 

• A gépek és a géprészek kézi kiszolgálása (MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009). 

• A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok (MSZ EN 1005-3:2002+A1). 

• A géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelése (MSZ EN 

1005-4:2005+A1:2009). 

• A nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatfelmérése (MSZ EN 1005-

5:2007). 

Az MSZ EN 1005 Gépek biztonsága szabványokban megjelenő követelmények teljesülése azt 
jelenti, hogy a gép vagy munkahely az előírt használata mellett a mozgásszervi sérülések és 
megbetegedések kiküszöbölésére az intézkedések megtörténtek, ide értve, pl. a kézi teheremelésből, 
gépkezeléshez szükséges erőkifejtésből, testtartásból, nagyszámú ismétlődő mozgásból eredő 
veszélyeket. A 30. ábrán a MSZ EN 1005 Gépek biztonsága szabványok kiemelve jelennek meg a 
váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatértékelésére szolgáló szabványok rendszerében. 

Környezeti változók

Személyi
változók

Termék
változók

Testhelyzet

Mozgás változók

Erő

 
Forrás: saját ábra 

33. ábra A munkából eredő váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatát befolyásoló 
tényezők ember – gép - környezet rendszere 

A munkából eredő váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatát befolyásoló tényezőket a 33. 
ábrán látható, rendszer-ergonómiai megközelítésben rendeztük el. A szabványokban megjelenő 
kockázati tényezők közül jól azonosíthatók a személyi (munkavállaló), termék (gép, eszköz, 
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munkatárgy) és környezeti változókhoz tartozók. A fennmaradó kockázati tényezők jelentik az 
interakciós változókat, ezek magas aránya abból adódik, hogy a fizikai terhelés értékelésénél ez 
kapja a legnagyobb hangsúlyt. A modellünkben az interakciós változókhoz tartozó kockázati 
tényezőket három csoportba soroltuk, melyek a testhelyzet, erő és mozgás jellegét leíró változók. 

MSZ EN 1005 szabványsorozatban megjelenő kockázati tényezők teljes rendszere a 34. ábrán 
látható. Színekkel jeleztük azt, hogy az egyes tényező melyik szabványelemben jelent meg, és azt, 
hogy milyen kontextusban, azaz  

• említett, kezelni előírt tényező, lényegében csak utalásszerűen jelenik meg, 

• a szabványban vizsgált / előírt tényező, egy adott értéke, vagy az elvárt állapot jelenik 

meg, 

• a szabványban részletesen értékelt tényező melyhez szorzótényező is tartozik. 

Már a 34. ábrából is kitűnik, hogy egyenetlen az egyes kockázati tényezők eloszlása az egyes 
szabványelemek között, az ott elsődlegesen vizsgált kockázatoknak megfelelően. 
Szabványelemenként láthatók a munkából eredő váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatát 
befolyásoló tényezők ember – gép - környezet rendszerben az 55, 57, 59, 61 ábrákon.  

A melléklet 56, 58, 60, 63 ábráin minden szabványelemre egységesen – a szabvány alapján, magyar 
jelölésekkel – összefoglaljuk a kockázatelemzés tényezőit, a kockázat számítás módját, az ajánlott 
érték meghatározását. 

3.4. Testhelyzetek kockázatbecslése 

Testhelyzetekre vonatkozó előírást tartalmaz az Ergonómiai elvek munkarendszerek tervezéséhez 
szabvány (MSZ ENV 26385:1999), amit a Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai elvei (MSZ 

EN 614-1:2006+A1:2009) szabvány részletez gépkezelő munkahelyekre. Bár ez utóbbi a gépek 
tervezési előírásának készült, az itt megfogalmazott elvek nem csak gépkiszolgálásra, hanem a 
tevékenységek széles körére alkalmazhatóak.  

A munka tervezésével el kell kerülni az izmok, az ízületek, az ínszalagok, valamint a légző- és a 
keringési rendszer felesleges vagy túlzott igénybevételét. Az erőkifejtés a fiziológiailag kedvező 
határok között legyen. A testmozgások kövessék a természetes mozgáspályákat. A testhelyzet, az 
erőkifejtés és a testmozgás összehangolt, harmonikus legyen. (MSZ ENV 26385:1999) 

A kezelőszemély munka közbeni testtartása nem vezethet egészségkárosodáshoz. A 
természetellenes testtartást, mint pl. a kifordított és hajlott tartást, valamint a hosszabb, fáradáshoz 
vezető tevékenységeket ki kell küszöbölni. (MSZ EN 614-1:2006+A1:2009) 
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EMELÉS (1005-2)

ERŐKIFEJTÉS (1005-3)

TESTHELYZET (1005-4)

A színnel jelölt hivatkozó szabványelem:

ISMÉTLŐDŐ MOZDULATOK (1005-5)

A határoló vonalak magyarázata:

említett, kezelni előírt tényező

A szabványban vizsgált / előírt tényező

X: A fenti tényezőhöz tartozó szorzótényező

A szabványban részletesen értékelt tényező

Testhelyzet

kényszertesthelyzet

akadálytalan álló testhelyzet és mozgások

Összetett testhelyzetek

Érintett testrész

Álló / ülő testhelyzet

Mozgás jellemzők

törzs

előre dőlés

oldalra dőlés

csavarodás

fej

előre dőlés

oldalra dőlés

csavarodás

felkar
előre emelés

oldalra
emelés

Derék és
alsóvégtag

derék

csípő

boka

térd

Felső végtag

váll

felkar

könyök

alkar

csukló

testhelyzetek és időtartamuk

CTT: felsővégtag testtartás szorzótényező

CM: Magassági helyzet szorzótényező

Testhelyzet

CV: Vízszintes helyzet szorzótényező

Testhelyzet

CA: Aszimmetria- szorzótényező

Testhelyzet

gyorsulás, mozgáspontosság

statikus terhelés

gyorsulás, mozgáspontosság

Időtartam Pihenőidő

Gyakoriság

Mozdulatlanság

precíziós egyesítő műveletek

helyi nyomás a különböző képletekre

hirtelen, tépő, csavaró vagy gyors mozdulatok

ütő műveletek, pl. kalapácsolás, a kéz szerszámként
használata

művelet mozgó tárgyakon

nyakra, hátra és alsóvégtagra nem alkalmazható

Kezelési követelmények

CT: Függőleges elmozdulás szorzótényező

Függőleges elmozdulás

CEK: Egykezes művelet szorzótényező

Egy vagy kétkezes művelet

CJF: Járulékos feladat szorzótényező

Járulékos feladatok (pl. a tárgy forgatása)

mv: sebességi szorzószám

Gyors, kontrakciós mozgások

mf: gyakorisági szorzószám

Műveletek gyakorisága és műveleti idő

ismétlődés és túl rövid ciklusidő

CI: ismétlődési szorzótényező

ciklusidő

TC: ciklusidő másodpercben

műveletelemek száma  felsővégtagonként

NM: műveletelemek száma egy ciklusban

Mozgás változók Erő

rántásmentés emelés

Mtényleges: mozgatott tömeg

Ftényleges: tényleges erő

erő

CE: erőkifejtés szorzótényező

FB: a legnagyobb izometrikus erő

Erőkifejtés jellege

Karral végzett munka  (ülő testtartás) befelé / kifelé

Kézzel végzett munka: erőzáró fogás

Karral végzett munka  (ülő testtartás) nyomás / húzás

Karral végzett munka  (ülő testtartás) felfelé / lefelé

Egésztest munka (álló testtartás) nyomás / húzás

Pedálmunka  (ülő testtartás, törzstámasz) boka / lábszár

Mref vonatkozási tömeg

legkisebb tömeg 3 kg

elmozdulással járó erőkifejtés

Személyi változók

Népességcsoport (nem, életkor, népesség)

Alkalmazási terület (háztartási, ipari használat)

egészséges felnőttek

egyéni tényezők
(képességek, gyakorlottság, nem, életkor, terhesség,
egészségiproblémák)

Népességcsoport (Teljes, általános munkaképes,
válogatott munkaképes)

Alkalmazási terület (háztartási, ipari használat)

Termék változók

az emelendő tárgyak nem túl hidegek, melegek,
szennyezettek

teher hossza
teher magassága
íves kialakítás
aszimmetrikus középpontú tömegek
labilis tartalmak
nehéz megfogni a tárgyat
kesztyűt használat

ember-gép kölcsönhatás

személyi védőeszköz

Egyéni védőeszköz

rossz szerszám

egyéni védőeszköz, pl. kesztyű

rezgést keltő eszközök használata

CMF: Megfogás szorzótényező

jó megfogási viszonyok a kezek és a tárgyak között

Környezeti változók

hőkomfort

mérsékelt hőmérsékleti környezet

hideg felülethideg környezet

tárgyak kezelése csúszós felületen

környezeti tényezők
(világítás, klíma, zaj)

módosító tényezők

CBT: befolyásoló tényezők szorzótényező

pszicho-szociális tényezők

ciklusidő ingadozás

CF: Gyakorisági és munkaidő szorzótényező

Gyakorisági és munkaidő (8 órás műszak)

CKM: Kétszemélyes művelet szorzótényező

Egy vagy két személy érintett

munkaidő

CMI: munkaidő szorzótényező

md: időtartam szorzószám

Munkaidő

pihenőhiány

CPH: pihenőhiány szorzótényező

legnagyobb szállítási távolság 2 m

megfelelő súrlódási viszonyok a láb és a padló
között

Támasz

Helyszükséglet, munkafelület

Látási követelmények

Támasz követelmények

rezgés

világítás

hőmérséklet

 
Forrás: saját ábra 

34. ábra Az ember fizikai teljesítményét befolyásoló tényezők az MSZ EN 1005 szabványsorozatban 
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A testhelyzeteket befolyásoló legfontosabb tényezők: 

• munkamagasság 

• állás-ülés lehetősége, 

• helyigény, 

• hozzáférés. 

3.5. Testhelyzetek értékelése 

A testhelyzetek ergonómiai kockázatértékelésénél is a háromzónás értékelési rendszert alkalmazzuk 
(MSZ EN 614-1:2006+A1:2009), melynél a zónák jelentése: 

• Kis kockázat, ajánlott érték (zöld): A megbetegedés vagy a sérülés kockázata 

elhanyagolható, vagy az összes szóba jöhető kezelőszemély számára elfogadhatóan 

alacsony szintű. Ebben az esetben intézkedés nem szükséges. 

• Lehetséges kockázat, nem ajánlott érték (sárga): A megbetegedés vagy a sérülés 

kockázata a szóba jöhető kezelőszemélyek számára egészében vagy részben nem 

elhanyagolható. Ilyenkor folytatni kell a kockázatértékelést, és részletesebb, mélyebb 

vizsgálatot kell végezni. 

• Nagy kockázat, el kell kerülni (piros): A megbetegedés vagy a sérülés kockázata 

nyilvánvaló, és a szóba jöhető kezelőszemélyek ilyen kockázatnak való kitétele 

elfogadhatatlan. Itt azonnali kockázatcsökkentési intézkedések szükségesek. 

A fizikai terhelések megítélése sokszor nehézséget okoz, pl. a testhelyzet nehéz megítélése, a 
munkavállalók vagy a munkamódszerek jelentős változatossága, vagy az alkalmazott módszerek 
pontatlanságai miatt. Akkor járunk el helyesen, ha bizonytalan esetben addig folytatjuk a kockázat 
csökkentést és értékelést, míg igazolni tudjuk az elfogadható kockázati szintet. (MSZ EN 1005-

4:2005+A1:2009) 

A módszer leírása az MSZ EN 1005-4 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítőképessége 4. 
rész: A géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelésére a függelékben, A 
géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelésére fejezetben, a 107. 
oldalon található. 

3.6. Erő 

Az erőkifejtés sokszínűségét mutatja a 35. ábra, alatta az erőkifejtést befolyásoló tényezők az E – G 
– K modellbe rendezve. (Daams, B.J. 1994) 
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Testhelyzetekre vonatkozó előírást tartalmaz az „Ergonómiai elvek munkarendszerek tervezéséhez” 
szabvány (MSZ ENV 26385:1999), amit a „Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai elvei” (MSZ 

EN 614-1:2006+A1:2009) szabvány részletez gépkezelő munkahelyekre. Bár ez utóbbi a gépek 
tervezési előírásának készült, az itt megfogalmazott elvek nem csupán gépkiszolgálásra, hanem a 
tevékenységek széles körére alkalmazhatóak. 

A munkaeszköz használatával összefüggő, a kezelőszemély fizikai erőkifejtésére vonatkozó 
követelményeket elfogadható mértékűre kell korlátozni. Ez a tárgyak kezelésénél függ 

• a tárgyak tömegétől, alakjától, méreteitől, tömegeloszlásától és helyzetétől, 

• az erőigény időtartamától és gyakoriságától, 

• a kezelőszemély testhelyzetétől (ülés vagy állás) és a mozgáspályáktól, 

• a munkautasításoktól és a munkamódszertől, 

• a tervezett felhasználók meghatározott tulajdonságaitól (pl. nem, életkor, egészségi 

állapot, testi felépítés és gyakorlottság). 

Környezeti változók

Személyi változók

nem
kor
jobb-bal oldaliság
antropometriai változók
ruházat
pszichológiai és fizikai
tényezők (motiváció,
cirkadián ritmus stb.)
egyéb személyi jellemzők
(gyakorlottság, műszaki
ismeretek, kézügyesség,
intelligencia, mozgási
sémák stb.)

Termék változók
forma, alak
méret
pozíció
érintkezési felület anyaga
(súrlódási tényező,
keménység)
meghatározott vagy nem
definiált mozdulat
statikus kontra dinamikus
szükséges pontosság
ellenállás
súly

Testhelyzet

az érintkező testrész
erőkifejtésre használt testrész(ek)
jobb, bal vagy mindkét oldal
termék poziciója az érintkezésnél
izületek szöge
egyidejű mozdulatok (ismétlődő, azonos
vagy  különböző)

Erő

szükséges erő nagysága
a mozdulat sebessége
gyorsulás
időtartam
az erő iránya
az erő irányváltása
 ismétlés/gyakoriság (ciklusok száma, az
erőkifejtés és pihenés időtartama)

támasz
térbeli korlátok (mozgás
szabadságfoka)

vibráció, rezgés
hőmérséklet és
páratartalom
magasság

 
Forrás: saját ábra 

35. ábra Az erőkifejtést befolyásoló változók 

A kezelőszervek működtetését meghatározó erők értékelésénél a következőket kell figyelembe 
venni: 

• amikor nagy izomerőt kell kifejteni, akkor a megfelelő testhelyzettel és a test kielégítő 

alátámasztásával el kell érni, hogy a testben az erővektorok vagy a nyomatékvektorok 

rövidek és egyszerűek legyenek, a terhelés legyen összhangban a munkavállaló fizikai 

képességeivel, 
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• amikor az adott izomcsoportok teljesítőképessége nem képes biztosítani a szükséges erőt, 

akkor gépi segédeszközt kell rendelkezésre bocsátani, 

• az erőkifejtés csökkentésére a lehetőségek szerint ki kell használni a súlyerőt vagy az 

egyéb eszközöket, 

• el kell kerülni a hosszabban tartó statikus izomfeszültséget (mint például a kézzel és a 

karral történő fej feletti tartótevékenységnél). A kézben tartott gépek tömege hosszabb 

használat esetén az izomfáradás jelentős oka lehet; ezeket a hatásokat csökkenteni kell, pl. 

a gépek megtámasztásával, 

• a test számára megfelelő testtartást és megfelelő támaszokat kell tervezni. A támaszok 

mérete és elrendezése ne okozzon kiegyensúlyozatlan testtartást, 

• a testtartás feleljen meg a terhelésnek, 

• a műszaki segédeszközöket úgy kell megtervezni, hogy kielégítő emelőhatást lehessen 

elérni, és ne okozzanak testi túlterhelést, 

• a kézben tartott munkaeszközöknél ennek a követelménynek a teljesítéséhez fontos a 

fogantyúk helyes elrendezése, hogy ne kelljen használat közben fogásváltást végezni. 

Gépek kezelésekor a gép működési szakaszait és munkamenetét a kezelő személynek kell 
irányítania. A gépeket úgy kell megtervezni, hogy optimális legyen a testtartás, a végtagok és az 
erőhatás iránya a nagy erőkifejtést igénylő működtetések végrehajtásakor, figyelembe véve a 
mozgások és az erőkifejtések változásait is. 

A váz-izom rendellenességek kockázatát a terhelés csökkentésével próbáljuk elérni. A 
gépkezeléshez ajánlott erőhatárokat és az erre vonatkozó kockázatbecslést külön szabvány (MSZ 

EN 1005-3:2002+A1) tartalmazza. 

A módszer leírása az MSZ EN 1005-3:2002+A1 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye 
3. rész: A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok szabvány alapján „A gépkezeléshez szükséges erők 
ellenőrzése” fejezetben, a 109. oldalon található. 

3.7. A kézi anyagmozgatás kockázatbecslése 

Az ipari termelés elkerülhetetlen eleme az anyagmozgatás, melyet sokszor segédeszközökkel 
oldanak meg vagy támogatnak, de amely még mindig kiemelkedő kockázati tényezőt képvisel. A 
36. ábrán különböző a katonai szolgálat során előforduló emelés és az egyébként elmozdulással 
nem járó, de valójában kellemetlen és felesleges terhelést jelentő tartás látható. A kézi 
anyagmozgatási helyzetekhez sorolható még a tolás, húzás, és a nagyobb távolságra történő 
anyagmozgatást jelentő szállítás is. 
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Forrás: saját ábra 

36. ábra Példák kézi anyagmozgatási helyzetekre a katonai szolgálat során 

Kézi anyagmozgatás hatására, egyetlen szerencsétlen mozdulat vagy évek alatt bekövetkező 
halmozódó hatásként az egészségkárosodások számos fajtája kialakulhat: 

• porckorong kopás, 

• ülőideg becsípődés, 

• gerincsérv (különösen az alsó ágyékcsigolyáknál), 

• izomgörcs a hát/csípő izmaiban, 

• ínproblémák (főleg a csuklóban és a könyökben lévő inak sérülése), 

• izomhúzódás a karban (főleg a forgatóizom és az alkar sérülése), 

• a már korábban is fennálló degeneratív állapot súlyosbodása. 

A 37. ábra a testhez viszonyított különböző tartományokban az ajánlható legnagyobb tömegeket 
mutatja férfiak és nők esetében. A legnagyobb emelhető tömeg itt a 25 kg, melyet férfi ideális 
körülmények között mozgathat. A testtől távolabbi zónákban, illetve magasabban vagy 
alacsonyabban az emelhető tömeg jóval kisebb. 

A megadott tömegadatok feltételezik, hogy a teher már a kézben van, mindkét kéz tartja, és a 
műveletet végrehajtó személy stabil testhelyzetben áll. A képhez tartozó útmutató szerint az itt 
feltüntetett tömegkorlátok csökkentésével figyelembe kell venni a munkatevékenység jellegét, és 
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meg kell ítélni, hogy milyen reális fejlesztéseket kell végrehajtani a kockázat elkerülése vagy 
csökkentése érdekében. 

 
Forrás: HSE 2004 

37. ábra Emelési tömegkorlátok 

A kézi emelési műveletek értékelésekor nem szabad elfelejteni, hogy a tömeg nem az egyetlen 
tényező, amire gondolni kell, pl. fontos emellett az ismétlés, az egyéni képességek, a testhelyzet és 
a munkakörnyezet. 

Minden mező tartalmazza azt a tömeget, amely az adott zónában felemelhető és leengedhető. 
Látható, hogy ezek a súlyok kisebbek, ha a karok ki vannak nyújtva, magasan vagy alacsonyan 
vannak, mivel itt a legnagyobb a sérülés kockázata.  

Pl. egy férfi 40 kg-os terhet emel fel a testéhez közel, és a terhet a talaj szintjéről a kézfejig emeli. 
Az ábrán látható, hogy az emelő személy keze több mezőt is érint a művelet során, így a legkisebb 
tömegértéket kell figyelembe venni. Ebben az esetben a legkisebb tömeg 10 kg. Az eredmény tehát 
az, hogy megnövekedtet kockázattal kell számolni, mivel a teher tömege nagyobb, mint a leolvasott 
érték. Ilyenkor meg kell vizsgálni a tevékenységet, hogy kiderüljön, milyen intézkedéseket kell 
bevezetni a sérülésveszély csökkentése érdekében.  

A halmozódó mozgásszervi megbetegedések – a többi ergonómiai eredetű betegséghez hasonlóan – 
nem kizárólag a mozgatott tömegtől, hanem a 3. ábrán látható hatásösszefüggésnek megfelelően 
állnak elő. Ezek a tényezők jelennek meg a kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági 
követelményeiről szóló rendeletben (25/1998. (XII. 27.) EüM).  

A gépi megmunkálás során a felrakás és leszedés, azaz a gép kiszolgálása kézi anyagmozgatással 
jár. A kézi anyagmozgatás a váz-izomrendszer sérüléséhez vezethet, ha a mozgatandó terhek túl 
nehezek, és/vagy hosszú időtartamon keresztül nagyon gyakran és/vagy kényelmetlen 
testhelyzetben történik az anyagmozgatás. A kézi anyagmozgatás káros hatásainak megelőzése 
érdekében a kockázatok csökkentésének lépései: 

• azonosítani kell a kézi anyagmozgatási tevékenységeket, 
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• lehetőség szerint ki kell kiküszöbölni a kézi kiszolgálási tevékenységet, 

• értékelni kell a kézi anyagmozgatás kockázatait, 

• gondoskodni kell a rendszert kiegészítő műszaki segédeszközökről, 

• a gépet addig kell fejleszteni, míg a kézi anyagmozgatás kockázata már elfogadható, 

• biztosítani kell, hogy az anyagmozgatás az egészséget nem veszélyeztető módon 

történjen, azaz a munkavállalók helyes munkamódszerek alkalmazzanak. 

A kézi anyagmozgatás kockázatai csökkentésének legfőbb lehetősége a gépek átalakítása és 
anyagmozgató eszközök rendszeresítése. Különösen akkor van ezekre szükség, ha gyakori a kézi 
anyagmozgatás, a mozgatott tárgyak nehezebbek az elfogadható értéknél, és pontos mozgásokra 
van szükség. 

A műszaki megoldások megelőzhetik a váz-izomrendszer sérüléséit, de a karbantartásuk újabb 
veszélyforrást jelent. Az anyagmozgató eszközök értékelésekor a teljes mozgatási láncot és 
munkakörnyezetet kell vizsgálni, beleértve a térbeli elrendezést, a megközelítési utakat, és a 
működtetésükhöz szükséges testtartásokat is.  

Mozgatott tárgyak tömege: A tárgy (gépek, géprészek, anyag, szerszám) tömege a ténylegesen 
mozgatandó állapot szerint tartalmazhatja még a csomagolást, a telepeket, a mozgatás eszközeit is. 
A kézi anyagmozgatás kockázatértékelésekor az adott körülmények közt még mozgatható 
legnehezebb tömeg meghatározásából indulunk ki. 

Tömegeloszlás, formatartás: A tárgy tömegközéppontját a tömegeloszlás határozza meg. 
Kedvezőbb, ha a tárgy tömegközéppontja a tárgyon belül van, egyenletesen elosztva a két kéz 
között, és olyan közel a testhez, amennyire csak lehetséges. Lehetőség szerint a tárgy 
tömegközéppontja és alakja ne változzon meg, pl. a folyadék elmozdulása következtében. 

Kiterjedés: A kiterjedtebb, szélességük miatt két kézzel nem megfogható, testhez közel nem 
tartható, a látást akadályozó tárgyak mozgatása fokozott nehézséget jelent. Ha lehetőség van a 
mozgatott tárgyak tervezésére, akkor a legkisebb térfogatot kell elérni és a mindkét kézzel való 
megfogáshoz a tárgy szélessége ne haladja meg a váll szélességét (mintegy 60 cm), és mélysége ne 
haladja meg az 50 cm-t (ajánlott a 35 cm vagy ennél kisebb), továbbá ne legyen túl hosszú, hogy ne 
zavarja a munkavállaló látási viszonyait. 

Markolat, megfogás: A könnyen megfogható és tartható darabok könnyebben mozgathatók, 
kedvezőbbek a fogantyúkkal vagy megfelelő kivágásokkal rendelkező tárgyak. A fogantyúk 
elhelyezése biztosítsa a legjobb munka-testtartást és mozgást az emelés és a szállítás alatt. A 
fogantyúknak nem lehet éles széle, vagy nem jelenthetnek összenyomási kockázatot az ujjakra. A 
fogantyú alakja tegye lehetővé a horogfogást vagy az erőzáró fogást semleges kéz-kar testtartással. 
A fogantyú átmérője 2 cm és 4 cm között legyen. A fogantyú/kivágás szélessége legalább 12,5 cm 
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legyen, mert ez kell a kesztyűs kéz számára, 7 cm-es térrel az ujjak felett. A fogantyú optimális 
alakja hengeres vagy elliptikus. 

Vízszintes elhelyezkedés és távolság: Veszélyt jelent a tárgy és a test közötti minden olyan 
akadályoztatás, ami akadályozza a tárgy testközeli emelését, lerakását vagy szállítását. A bokák és a 
kezek középpontja közötti vízszintes távolság elfogadható legnagyobb értéke 25 cm.  

Függőleges elhelyezkedés és elmozdulás: Az ideális függőleges megfogási helyzet (a középső ujj 
izületétől a padlóig mérve) 60 cm és 90 cm között változik személyenként. A tárgy elfogadható 
függőleges elmozdulása 25 cm. 

Műveleti gyakoriság: kedvezőtlen a sok mozgatási művelet. Kedvezőbb, ha a mozgatás üteme 
szabályozható, azaz a munkavállaló saját ritmusában dolgozhat. Sokszor a gyakoriság és a tömeg 
együttes hatását (“átrakott tömeg”) veszik alapul a kockázat meghatározásához. 

Munkatesttartások: A kedvezőtlen testtartások kedvezőtlenül befolyásolják a kézi anyagmozgatás 
kockázatát (ahogy az erőkifejtés is növeli a testtartásból eredő megbetegedések esélyét). 

Kézi teherszállítás: Lehetőleg ki kell küszöbölni a kézi szállítást. Ha ez nem lehetséges, a 
legnagyobb kézi szállítási távolság a lehető legkisebb, legfeljebb 2 m legyen. 

Egykezes mozgatás: a tárgy egy kézzel való mozgatása veszélyes, mert egyenetlenül terheli a 
szervezetet. 

Kétszemélyes (csoportos) mozgatás: csökkenti az egy munkavállalóra jutó terhelést, azonban a 
mozgások és a két (vagy több) személy által végrehajtott egyidejű erőkifejtés összehangolása újabb 
veszélyforrás. Az ergonómiai kialakításnak ki kell küszöbölnie, hogy kettőnél több személy legyen 
szükséges az emelésekhez. 

A tárgy forgatásával járó mozgatás: a tárgy olyan kézi mozgatása, amely annak tengelye körüli 
forgatásával jár. Gépi megoldás ajánlatos, amelynek során gépek vagy műszaki segédeszközök 
veszik át a mozgatást. 

Kapcsolatok: A kezek és a mozgatott tárgy közötti kedvezőtlen megfogási körülmények vagy a láb 
és a padló közötti kedvezőtlen súrlódási feltételek növelik a kockázatot. 

Környezeti tényezők: A környezeti tényezők magukban foglalják a rezgést, a klímát, a hőmérsékleti 
körülményeket, a megvilágítást, a csúszós padlózatot, a zajt és a vegyi anyagokat. 

A legalább 3 kg-os tárgyak 2 m-nél kisebb elmozdulással járó mozgatásának kockázatai az „MSZ 
EN 1005-2 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítőképessége 2. rész: A gépek és a géprészek 
kézi kiszolgálása szabvány” (MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009) alapján is meghatározhatók. A 
továbbiakban az értékelési eljárás ezen szabvány előírására épül. (Ez a módszer nem alkalmazható a 
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3 kg-nál könnyebb tárgyak mozgatására, és nem terjed ki elmozdulás nélküli tartásra, tolásra és 
húzására, kézben tartott gépekre és ülő testtartás során végzett tevékenységre. A módszer részletes 
leírása a függelékben „A kézi anyagmozgatás kockázatértékelése” fejezetben a 113. oldalon 
található. 

3.8. Ismétlődő mozdulatok kockázatbecslése 

A nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatkezelését az „Ergonómiai elvek 
munkarendszerek tervezéséhez” szabvány (MSZ ENV 26385:1999) a „Gépek biztonsága. A 
kialakítás ergonómiai elvei” (MSZ EN 614-1:2006+A1:2009) szabvánnyal egybehangzóan 
tartalmazza. Az itt leírt eljárás ezen szabvány tartalmát követi, és csak egyszerűbb esetekben 
alkalmazható, mert az érthetőség kedvéért egyszerűsítéseket tartalmaz, pl. nem foglalkozik a 
műveletgyakoriság számítási nehézségeivel vagy a különböző szorzótényezők megítélési 
nehézségeivel. (MSZ EN 1005-5:2007) 

A gyakori műveletek végrehajtása különös kockázatokkal járhat. Különös figyelmet kell fordítani 
az olyan helyzetekre, amikor sok műveletet ismétlődő jelleggel, erőkifejtéssel, kellemetlen 
testtartásban kell elvégezni, várhatóan hosszú időn keresztül, korlátozott pihenési lehetőséggel, és 
még egyéb nehezítő tényezők is megjelennek. 

A munkabiztonság érdekében a munkavállalók jellemzői alapján értékelni kell a munkavégzés 
körülményeit, és a kockázatot az elfogadható szintre kell csökkenteni. Ennek részeként: 

• El kell kerülni a munkavállalók szükségtelen igénybevételéhez, fáradásához, hibázásaihoz 

vezető túl- és alulterhelését. A káros következmények kiküszöbölését az észlelési, 

kognitív és mozgásos tevékenységek gyakoriságának, időtartamának és intenzitásának 

tervezése teszi lehetővé. 

• El kell kerülni az ismétlődéses feladatokat, mely csakúgy vezethet a munkavállaló 

egyenlőtlen munka-igénybevételéhez, így fizikai ártalmakhoz, mint monotónia érzethez, 

unalomhoz vagy elégedetlenségez. 

A rövid munkaciklusok tehát kerülendők, és a munkavállalókat megfelelő feladatokkal és 
tevékenységgel kell ellátni. Ha az ismétlődő munkavégzés nem elékerülhető: 

• a ciklusidőt nem szabad kizárólag a mért idők átlagai vagy a normális feltételekből 

kiinduló becslések alapján meghatározni, 

• a normális feltételektől eltérő helyzeteket is figyelembe kell venni, 

• a nagyon kis ciklusidők kerülendők, 

• lehetővé kell tenni, hogy a munkavállaló a saját munkahelyén dolgozzon, és ne egy másik 

kijelölt helyen, 
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• a mozgó tárgyakon történő munkavégzést ki kell küszöbölni. 

A nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatfelmérésekor műveletelemnek a felső 
végtag valamely mozdulatával járó ismétlődő tevékenységet tartják, mely a tevékenység során 
rendszeresen, sok alkalommal lejátszódik. 

A felső végtagi műveletelemek gyakorisága összefügg a többi kockázat tényezővel, pl. az erővel 
(minél nagyobb az erő, annál kisebb gyakoriság), a testtartással (minél nagyobb az izületi mozgás, 
annál nagyobb idő kell a mozgás végrehajtásához) és pihenési időkkel (jól el kell osztani a műszak 
alatt, hogy az izomműködés helyreálljon). 

Néhány további tényező növelheti az erőigényt, pl. kényelmetlen szerszámok vagy egyéni 
védőeszközök, vagy pl. kesztyűk, melyek gátolják a megfogást vagy a mozdulatokat. Más tényezők 
kárt okozhatnak az emberi szövetekben, pl. rezgések, nyomás, hideg felületek. 

A gyakori műveletek kockázatát akkor gyaníthatjuk, mikor az alábbi tényezők fennállnak: 

• Ismétlődés: A mozdulatgyakoriság növekedésével és a ciklusidő csökkenésével a kockázat 

nő. A gyakori mozdulatok hatására bekövetkező váz-izomrendszerei megbetegedések 

kockázat növekedése a mozgás jellemzőinek és a személyes adottságok függvénye. 

• Erő: erőkifejtést igényelhet a hirtelen mozgások, rántások elkerülése éppúgy, mint a 

nagypontosságú műveletek (megfogás és illesztés). 

• Testtartás és mozgás: A feladatok és munkavállalók függvényében nagyon sok testtartás 

fordulhat elő. A feladat elvégzése során kerülendők a szélsőséges testhelyzetek, és a 

hosszantartó mozdulatlanság. A kellemetlen tényezők (pl. csavarodások és dőlések) 

együttes előfordulás fokozott kockázatot jelent. 

• Időtartam és elégtelen pihenés. A munkaidő több módon is elosztható, és a köztes idők 

adnak lehetőséget a pihenésre, helyreállítódásra. Ha kevés az idő az ismétlődő mozdulatok 

közt, akkor megnő a váz-izomrendszeri megbetegedések kockázata. 

• Egyéb tényezők, pl. a kezelt tárgy jellemzői (megfogás, forma, kiterjedés, hőmérséklet), 

rezgés, környezeti tényezők (világítás, klíma, zaj), személyi és szervezeti tényezők (pl. 

gyakorlottság, képzettség, életkor, nem, egészségi problémák, terhesség) 

Az MSZ EN 1005-5 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítőképessége 5. rész: A nagy 
gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatfelmérése szabványban leírt módszer a 
függelékben „Nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatelemzése” fejezetben a 120. 
oldalon található. 
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3.9. Következtetések 

Az egyes szabványelemekben az adott értékelési területhez kapcsolódó kockázati tényezők 
különböző kontextusban jelennek meg, előfordulnak  

• szabvány alkalmazhatóság kritériumként, a tárgy tömege pl. az 1005-2 szabvány elemben 

a 3 kg-nál nagyobb tömegekre vonatkozik, 

• módosító tényezőként, pl. erőkifejtés szorzótényező az 1005-5 szabvány elemben, 

• értékelés alapjául szolgáló értékként, pl. tényleges erő az 1005-3 szabvány elemben, vagy 

• maradhatnak el teljesen, mint pl. az erőkifejtés az 1005-4 szabvány elemből. 

A 34. ábrán látható tényezők az egyes szabványelemekben mást jelentenek, pl. a testtartás az 1005-
4 szabvány elemben a teljes testre és az 1005-5 szabvány elemben a felső végtagra részletesen, 
izületi szögekben, ellenben az 1005-2 szabványelemben térben (tömeg magasságban, vízszintes 
helyzetben) gondolkodva jelenik meg. 

Más-más jelentéssel bírnak az egyes szabványelemekben megjelenő módosító tényezők vagy a 
pihenőidő. 

A szabványsorozat integrált használatát nehezíti, hogy az értékelt kockázati tényezők megítélési 
szintjei esetenként eltérnek, pl. a felső végtag helyzetének kockázati szintjeit más értékben 
határozza meg az 1005-5 és az 1005-4 szabvány. Hasonlóképpen az alkalmazhatóság szempontjából 
nehézkes, hogy a nagyobb szorzótényezők esetenként nagyobb, máskor kisebb kockázatot 
jelentenek. 

Az MSZ EN 1005 szabványsorozat elemei a gyakorlatban kialakult módszerek összegzésének 
tekinthető, és elemeiben különböző megközelítéseket követ. Az összerendezés és hasonlóság alapja 
az, hogy mindegyik tartalmazza a kockázatelemzés, -csökkentés, -kezelés módszerét, és 
megállapítja az adott kockázati szint besorolását. 

MSZ EN 1005 szabványsorozatban megjelenő kockázati tényezők teljes rendszere a 34. ábrán 
látható. Színekkel jeleztük azt, hogy az egyes tényező melyik szabványelemben jelent meg, és azt, 
hogy milyen kontextusban, azaz  

• említett, kezelni előírt tényező, lényegében csak utalásszerűen jelenik meg, 

• a szabványban vizsgált / előírt tényező, egy adott értéke, vagy az elvárt állapot jelenik 

meg, 

• a szabványban részletesen értékelt tényező melyhez szorzótényező is tartozik. (Szabó 

Gyula 2011) 
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Az egyes szabványelemek azonban nincsenek teljesen összehangolva, pl. az emelés és erőkifejtés 
esetében az egyéni sajátosságok és a szituáció függvényében az adott munkavállalóra vonatkozó 
ajánlott érték kerül megállapításra, és ennek a valós értékkel ütköztetése jelenti a kockázati szint 
meghatározását, a testhelyzet és az ismétlődő mozdulatok esetében közvetlenül a kockázatot 
határozza meg. 

Az értékelés megbízhatóságát a szabványi háttér megalapozza, hiszen ez a szabvány a szabvány 
integrálja a területen felhalmozott, és a szakma által széles körben elismert módszereit, 
megfogalmazza az ember fizikai teljesítményét befolyásoló tényezők figyelembevételének, az ebből 
adódó kockázatok megítélésének módszereit.  

Bár az EN 1005 alkalmazása harmonizált szabványként csak a gépek kockázatelemzése során 
kötelező, azonban hasznos a használata már meglévő gépek, tevékenységek esetében sem. A 
valóságban a fenti szabványnak történő megfelelés vizsgálatára nem minden gép esetében kerül sor, 
különösen a helyben készülő vagy használt gépek üzembeállításakor. A szabványban értékelésre 
kerülő tényezők elsősorban a munkavállalói teljesítőképességet és mozgásokat fedik le, így az 
értékelés nem csak gép kiszolgálás, hanem más – pl. összeszerelés, kézi anyagmozgatás – 
tevékenységekre is elvégezhető. 

Az értekezésben bemutatott szerkezet, és a mellékletekben szereplő alkalmazás azt támasztja alá, 
hogy az MSZ EN 1005 szabványsorozatra építve egy integrált, munkahelyek ergonómiai kockázati 
szűrésére alkalmazható vizsgálati módszer létre hozható. 
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4. Az összetett ergonómiai kockázatbecslő rendszer 

A munkából eredő váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatát befolyásoló tényezők azonosítása 
a szakirodalmi publikációk feltárásával, az elterjedt módszerek összegyűjtésével, és a vonatkozó 
szabványok elemzésével történt. A szabványok között az ergonómia fogalmaival és módszereivel, a 
gépek biztonságával, ezen belül az ember fizikai teljesítményének értékelésével foglalkozó 
szabványokat elemeztük részletesen. 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon egy olyan 
ergonómiai kockázatelemző módszer kidolgozását tűztük ki célul, mely magyar nyelvű, könnyen 
kezelhető, és megbízható módon használható a munkavédelmi gyakorlatban az ergonómiai 
veszélyek feltárására, és az elfogadható és elfogadhatatlan kockázatú helyzetek meghatározására, 
valamint a kérdéses kockázatú helyzetek kijelölésére. 

Az összetett ergonómiai kockázatbecslés rövid neve a szakmai hagyománynak megfelelően, az 
angol fordítás „Composite Ergonomic Risk Assessment” rövidítéseként: CERA. A CERA értékelés 
során a testhelyzetből, erőkifejtésből, a kézi anyagmozgatásból, illetve az ismétlődő mozdulatokból 
eredő fizikai terhelés kockázatainak minőségi és mennyiségi megítélésére van lehetőség. 

4.1. Módszerek 

A vizsgálati módszert egy felhasználó-központú tervezési folyamattal dolgoztuk ki, a következő 
lépésekkel: 

• a meglévő módszerek elemzése, 

• igényfeltárás, 

• szabványkövetelmények értelmezése, 

• értékelőlap és értékelő munkalap tervezés, majd újratervezés szakértői értékelés alapján, 

• felhasználói teszt, 

• terepi teszt, 

• laboratóriumi teszt, 

• véglegesítés. 

4.2. Az igényfeltárás eredménye 

Az elmúlt időben több kísérlet történt a hazai ergonómiai tevékenység felmérésére, de ezek nem 
szolgáltattak tudományosan is értékelhető eredményt. Az igényeket a kutatócsoport mégis össze 
tudta gyűjteni, mert a résztvevők végzik a meghatározó vizsgálatokat, állnak kapcsolatban a 
gyakorlatban számottevő szereplőkkel, és vesznek részt az összes felsőfokú munkavédelmi 
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képzésben. A megállapításunk szerint, mivel nincs általánosan elfogadott ergonómiai vizsgálati 
módszer, mivel az ergonómiával foglalkozók viszonylag kevés módszertani ismerettel 
rendelkeznek, és mivel a munkavédelmi kockázatkezelés jogi kötelezettség Magyarországon, a 
következő követelményeknek kell az új módszernek megfelelnie: 

• egyszerűen alkalmazható legyen ergonómiai veszélyek azonosítására, az ergonómiai 

problémák szűrésére,  

• az eredményeket a kockázatbecslésnél szokásos piros – sárga – zöld skálán szolgáltassa, 

• legyen egyértelmű a használhatóság feltétele, és ezen belül megbízhatóan adjon zöld és 

piros értékelést, és jelezze, ha további vizsgálatra van szükség, 

• ne igényeljen speciális képzést az alkalmazása, 

• ne igényeljen speciális eszközt az alkalmazása, 

• épüljön a jogszabályi és szabványi háttérre, ne „csak” a nemzetközi gyakorlatot adaptálja, 

• a munkához kapcsolódó váz-izomrendszeri kockázatok széles körét fedje le. 

4.3. A szabványkövetelmények értelmezése 

A szabvány szerint az egyes igénybevételi formákat külön-külön kell értékelni, és az értékelést több 
lépésben kell / lehet végrehajtani. A szabvány struktúrájának és a felhasználási igények nem 
megfelelően egy vizsgálati csomag elkészítése mellett döntöttünk, melynek elemei: 

• egy papír ceruza módszer, az ergonómiai kockázatok szűrésére, a biztosan elfogadhatatlan 

és biztosan elfogadható kockázati szintek megállapítására, a szabvány egyszerű értékelési 

módjainak megvalósításával, mely módszert némi gyakorlással bárki használhatja, 

• egy munkafüzetet, mely részletes értékelést tesz lehetővé, kockázati szinteket szolgáltat 

határesetekben is, a szabvány részletes értékelési módszerei szerint, mely módszert 

munkavédelmi szakemberek néhány napos képzés után használhatják, 

• képalkotáson alapuló módszert, mely a valós tevékenység megfigyelésén alapul. 

Fontos megemlíteni, hogy azzal, hogy az EN 1005 szabványsorozat az új kockázatbecslő eszköz 
módszertani alapja, eleget tettünk a felhasználók azon igényének, hogy szabványi / jogszabályi 
háttérrel rendelkezzen a módszer, így a vállalati döntéshozók felé jobban indokolható legyen a 
vizsgálatok és a beavatkozások végrehajtása. 

Ezzel a megoldással tehát nem kérdőjelezhető meg a módszerrel kapott kockázati szintek 
helytállósága, mivel a szabvány előírásait helyesen adaptáljuk az értékelőlapra. 
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A módszert az EN 1005 szabványsorozat elemeinek megfelelő értékelésekre alkalmas, azaz: 

• testhelyzet, 

• kézi anyagmozgatás, 

• erőkifejtés, 

• ismétlődő mozdulatok 

A papír alapú változat a munkavállalók bevonását is segítő fájdalom – kényelmetlenség értékelést is 
tartalmazza, valamint a munkahelyi előzmények és fejlesztési ötletek rögzítésének lehetőségét is. 

A papír alapú értékelő lapok célja elsősorban a kockázatmentes állapot igazolása és a magas 
kockázatú helyzetek szűrése. Az alkalmazás kifejezetten ajánlott a következő helyzetekben: 

• munkavédelmi kockázatbecslés részeként, 

• üzembe helyezés során, 

• ergonómiai felülvizsgálatra, 

• események (pl. munkabaleset) ergonómiai okainak szűrésére, 

• foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok kiegészítésére. 

4.4. Értékelőlap és értékelő munkalap tervezés, majd újratervezés szakértői értékelés alapján 

A papír-ceruza és az Excel munkalap változat tervezésekor figyelembe kellett venni az alkalmazási 
körülményeket, a szabványban leírt értékelési módok eltéréseit, valamint azt, hogy a módszerek 
önállóan és egymást kiegészítve is optimálisan használhatók legyenek. Az alkalmazási 
körülményeknél eltérés, hogy a felhasználók a papír értékelő lappal állva, a vizsgált munkahely 
mellett, a munkavállaló jelenlétében dolgoznak, míg az xls változathoz először adatokat vesznek fel 
a helyszínen, majd később, irodában ülve végzik el az értékelést. A papír módszernél egyszerű 
választásokra, jelölésekre kerülhet sor a szabványban leírt egyszerűbb értékelési módoknak 
megfelelően, míg az xls változatban táblázatok alkalmazására és magasabb szintű matematikai 
műveletek elvégzésére is sor kerülhet. Bár a módszerek önállóan is használhatók, a különböző 
változatok kialakításánál az együttes, többlépcsős felhasználást tartjuk elsődlegesnek, és ennek 
megfelelően terveztük az egyes változatokat.  

A papír-ceruza változat értékelő lapokra példa 38. ábrán látható, míg a többi lap a mellékletben a 
39-44 ábrán, a CERA értékelő lapok fejezetben, a 104. oldalon található. 
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Forrás: saját ábra 

38. ábra Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő lapja III. 

Az eszközök felépítése: 

• adminisztrációs és összegző terület (papír-ceruza és munkalap változatnál), 

• kellemetlenség-fájdalom munkavállalói megkérdezés terület (papír-ceruza változatnál), 

• munkahelyre vonatkozó előzmények (baleset, megbetegedések stb.) terület (papír-ceruza 

változatnál), 

• észrevétel-megoldási ötlet terület (papír-ceruza változatnál), 

• testhelyzet értékelési terület (papír-ceruza és munkalap változatnál), 

• erőkifejtés értékelési területe (papír-ceruza változatnál normál ipari felhasználókra, míg a 

munkalap változatnál vizsgált populáció részletes adatai alapján számítva), 

• kézi anyagmozgatás értékelési területe (papír-ceruza változatnál kritikus esetek 

vizsgálatával, míg a munkalap változatnál a NIOSH-féle módosított emelési egyenletnek 

megfelelő, a szabványban számításos módszerként említett módszer alapján), 
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• ismétlődő mozdulatok értékelési területe (papír-ceruza változatnál kritikus esetek 

vizsgálatával). A munkalap változatnál az OCRA index számítására lenne szükség a 

megfelelő szabványelem alapján, azonban egy ilyen elemzés elkészítéséhez olyan szintű 

szakértelemre van szükség, mellyel a célzott felhasználók nem rendelkeznek, így 

elhalasztottuk a megvalósítást. 

Az értékelő lapok próba változatát munkavédelmi szakmérnök hallgatók tesztelték, és jelezték 
vissza a kitöltési nehézségeik. 

4.5. Terepi tesztelés 

A módszer valós körülmények között végzett kipróbálásának céljai:  

• a „gyermekbetegségek” kiszűrése, 

• az alkalmazási feltételek megállapítása, 

• a kizáró feltételek pontosítása (mikor kell más módszert, vagy szakértőt alkalmazni), 

• az űrlapoknak szabvány adta keretek között a felhasználói igényekhez illesztés,  

• a további kutatási irányok meghatározására, pl. a CERA Excel alapú számítógépes 

változatának kifejlesztése. 

4.5.1 Előkészítés 

A vizsgálatok végrehajtásához számba kellett venni azokat a hagyományosnak mondható vizsgálati 
módszereket, amelyek lehetőséget adnak a CERA megbízhatóságának és használhatóságának 
megítélésére (annak ellenére, hogy a módszer kidolgozásánál az MSZ EN 1005-ös szabványsorozat 
alapján dolgoztunk). Másrészt elő kellett készíteni azokat a dokumentumokat, melyek a kísérletek 
teljes körű adminisztrálásához szükségesek. 

4.5.1.1 Értékelő módszerek kiválasztása 

A CERA módszer továbbfejlesztéséhez és használhatóságának igazolására olyan „hagyományos” 
ergonómia vizsgálati módszereket kerestünk kiegészítő vizsgálati módszernek, amelyek részben 
előzetes problémafeltáró ergonómiai kockázatértékelésre alkalmasak, vagy rendszeresen és 
könnyen alkalmazhatóak munkahelyek általános ergonómiai értékeléséhez helyzetfelmérés és 
fejlesztési prioritás megállapítása céljából. 

Az általunk korábban is alkalmazott módszerek közül így esett a választás a ciklusidővel 
jellemezhető munkatevékenységek értékelését célzó REBA és RULA módszerre, melyek közül 
végül csak REBA került felhasználásra. A logisztikai / anyagmozgatási munkatevékenységek 
értékeléséhez a JSI és a MAC tűnt alkalmasnak, egyszerűsége, robosztussága okán. A 
munkavállalók közérzetének és az egészségkárosodás kockázatának meghatározására 
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kiegészítésként a kényelmetlenség értékelőlapot találtuk alkalmasnak, mert jól jelzi a váz- és 
izomrendszeri megbetegedéseket előidéző tényezők – rossz testhelyzet, erőkifejtés és ismétlődés – 
jelenlétét. 

4.5.1.2 Az értékelés dokumentálása 

A helyszíni tevékenység lebonyolításához az adminisztratív feladatokat segítő dokumentumokon 
(belépési, felszerelési, jelenléti ív) kívül elkészítettük/előkészítettük és megfelelő példányszámban 
másoltuk az alábbi dokumentumokat: 

• Értékelő füzet 

• Státuszfelmérő lap - A munkahely jellemzőinek, képi dokumentumai feljegyzésére. 

• Értékelőlapok (tevékenység szerint kiválasztva)  

• CERA értékelő lap 
• REBA értékelő lap 
• RULA értékelő lap 
• MAC értékelő lap 
• JSI értékelő lap 
• Kényelmetlenség értékelő lap 

• Interjúvázlat -A cég munkabiztonsági kultúrájának megismerésére.  

4.5.2 Munkahelyek értékelése 

A kísérletekre 2012. május-júniusban került sor. Három ipari cégnél és egy közintézményben, 
összesen 15 munkahelyen próbáltuk ki a CERA munkaváltozatát, amely alapján lehetőségünk volt a 
módszer fejlesztésére. A vizsgálat szempontjából hozzáférhető munkahelyek közül olyan 
jellegűeket választottunk, melyek hasonló módon fordulnak elő a katonai szolgálat során, illetve a 
gyártott termék illetve gyártási technológia katonai szempontból is kritikusnak tekinthetők. Ennek 
megfelelően informatikai, autóipari, elektronikai munkahelyeken végeztük a felméréseket. 

A kísérlet során a cégek telephelyén az értékelő füzetben rögzített módon történt az ergonómiai 
kockázatértékelő módszerek alkalmazása. A kísérletben résztvevő stáb a fogadó cég érintett 
vezetőinek, majd ezt követően a vizsgálatba bevont munkavállalókkal is ismertették a kísérlet célját. 
Ezt követően a munkahelyek jellemzőinek rögzítése, és fényképezése történt meg párhuzamosan a 
tevékenység értékelésével és a video készítésével (ahol erre engedélyünk volt). 

4.5.2.1 A kísérletbe bevont munkahelyek jellemzői 

A 4. táblázatban a kísérletbe bevont munkahelyek azonosítói és az alkalmazott vizsgálati módszerek 
láthatók.  
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1. Csőmosó kiszolgálása X X   X  
2. Csavarozó és teszter X X X   X 
3. Sorfeltöltés X X     
4. Csőhajlítás 1-2. X X     
5. Vizuál ellenőrzés  X X X    
6. Metálkefe hegesztése X X X X   
7. Szénkefe szerelése 1. X X X X   
8. Szénkefe szerelése 2. X X X X   
9. Metálkefe összeszerelése X X X    
10. Menetes hüvely préselése X X X X   
11. Gépkiszolgálás  X X X    
12. Külső bevonó  X X X    
13. Filter javító-csiszoló  X X X    
14. Informatikai rendszergazda 1 X X X    
15. Informatikai rendszergazda 2 X X     

Forrás: saját ábra 

4. táblázat: Az értékelt munkahelyek listája 

4.5.2.2 A munkahelyek részletes ismertetése 

A vizsgálati dokumentációban röviden szerepelt a munkakörülmények, a kísérlet körülményeinek, 
tapasztalatainak leírása munkahelyenkénti bontásban. Például az „Informatikai rendszergazda 1” 
tevékenység leírása: 

„Az általános számítógépes munkahelyekre jellemző munkakörülmények és átlagosnak mondható 
ICT eszközök segítségével folyik a munka. Árnyékoló rendszer és légkondicionálás biztosítja a 
megfelelő fizikai környezetet. Az informatikai eszközök egy 160x80 cm alapterületű, 74 cm magas 
asztalon vannak elhelyezve. A megfelelő testhelyzetet és kellő testhelyzet-változtatási lehetőséget 
az operatív munkaszék biztosítja. A rendszerfejlesztő szükség szerint két monitort is használhat, 
ami esetenként aszimmetrikus testhelyzetet okozhat. A munkaszék helytelen pozícionálásából 
további többlet terhelése lehet a gerincoszlopnak. A törzs és a lábak esetén folyamatosan fennáll a 
statikus, de nem túlzott mértékű terhelés, még a billentyűzet- és egérhasználat RSI veszélyt hordoz 
magában. Illusztráció 5 db fénykép” (Mischinger Gábor (szerk) 2012) 
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4.5.3 Eredmények kiértékelése 

4.5.3.1 CERA eredmények 

A CERA értékelésre üzemi körülmények között 13, és irodai környezetben 2 munkahelyen került 
sor. A papír módszer részletes eredményei az 5. táblázatban láthatók. A módszerből adódóan a 
testhelyzet értékelése a testrészeknek megfelelően összesen nyolc független értékelést jelent, és már 
a papír módszer is egyértelmű eredményeket szolgáltat, azaz nem képződik sárga (további értékelés 
szükséges) eredmény. A vizsgálati módszer szigorú ellenőrzési feltételeinek tulajdonítható, hogy az 
erő, kézi anyagmozgatás és az ismétlődés értékelése a papír módszerrel sokszor kérdéses marad, és 
táblázatban sárga eredmények szerepelnek.  

Testhelyzet 
Sorszám 

piros db zöld db 
Erő Kézi mozgatás Ismétlődés 

1. 6 2 sárga sárga zöld 
2. 4 4 sárga sárga sárga 
3. 5 3 sárga sárga sárga 
4. 4 4 sárga sárga sárga 
5. 7 1 piros sárga piros 
6. 1 7 sárga sárga zöld 
7. 1 7 sárga sárga piros 
8. 5 3 sárga sárga piros 
9. 4 4 sárga sárga piros 
10. 4 4 sárga sárga piros 
11. 6 2 sárga sárga sárga 
12. 7 1 sárga sárga sárga 
13. 6 2 sárga sárga sárga 
13. 0 8 zöld zöld sárga 
14. 0 8 zöld zöld sárga 

Forrás: saját ábra 

5. táblázat: A CERA 1.0 eredményei 

ssz Testhelyzet     
 Piros  Sárga Zöld Erő Kézi mozgatás Ismétlődés Megjegyzés 

1. 1 1 6   2,58     
2. 5 1 2         
3. 5 1 2   2,88     
4. 7 1 0         

5. 8 0 0 
Nem felel 

meg    Nem felel meg  Nincs adat! 
6. 2 2 4         
7. 2 0 6     Nem felel meg    
8. 5 0 3     Nem felel meg    
9. 5 0 3     Nem felel meg    

10. 3 1 4     Nem felel meg    

11. 5 1 2   0,73   
Ha 2 m-nél 
közelebb 

12. 8 0 0         
13. 7 1 0         
14. 0 0 8   Nem releváns Nem releváns Csukló, alkar 
15. 0 0 8   Nem releváns Nem releváns Csukló, alkar 

Forrás: saját ábra 

6. táblázat: A CERA X.0 eredményei 
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4.5.3.2 REBA eredmények 

A REBA értékelésre üzemi körülmények között 13, és irodai környezetben 2 munkahelyen került 
sor, a részletes eredményeket a 7. táblázat tartalmazza. 

A oldal B oldal Értékelés 
MH N N+ T T+ L L+ A A+ AA UA UA+ LA W W+ B B+ BB CC AC REBA Z 
2. 2 1 2 0 1 0 4 0 4 4 1 2 2 1 8 1 9 8 2 10 H 
5. 2 1 3 2 1 1 8 0 8 4 1 2 2 1 8 1 9 10 1 11 V 
6. 1 1 2 0 1 0 3 0 3 3 1 2 2 1 7 0 7 6 1 7 M 
7. 2 1 2 0 1 0 4 0 4 3 1 2 2 1 7 1 8 8 1 9 H 
8. 2 1 2 1 1 0 5 1 6 2 1 1 2 1 5 0 5 8 2 10 H 
9. 2 1 2 0 1 0 4 1 5 1 1 1 2 1 5 0 5 6 2 8 H 

10. 2 1 2 0 1 0 4 1 5 2 0 2 2 0 3 0 3 4 2 6 M 
11. 2 1 3 1 2 0 7 1 8 3 2 2 2 1 8 2 10 11 2 13 H 
12. 2 1 3 1 2 1 8 1 9 3 2 2 2 1 8 1 9 11 2 13 V 
13. 2 2 3 2 2 0 8 1 9 3 1 2 2 1 7 1 8 9 2 11 K 
14. 1 1 2 0 1 0 3 0 3 2 0 2 1 1 3 1 4 3 1 4 M 
15. 1 0 2 0 1 0 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 3 2 1 3 L 

Forrás: saját ábra 

7. táblázat: A REBA eredményei 

MH 1. 7. 8. 
Eset 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 

Megjegyzés 16 kg 23 kg 10 kg 6  8  10 kg 6 kg 
  20/óra 20/óra 50/óra 50/óra 3/óra 15/óra 8/óra em

el
és

 

sz
ál

lít
ás

 

cs
o

p
o

rt
o

s 

MMH típus L L L L L C C 

A A A 
Teher súlya és az emelés/mozgatás 
gyakorisága 0 4 0  0 0  0 0 

B B B Kezek távolsága a derék vonalától 6 6 0 0 0 0 0 

C   C Függőleges emelési zóna 1 1 3 3 3     

D C D 

Törzs csavarása/oldalra hajlítása 
Aszimmetrikus törzs/teher 
(szállításnál) 1 1 0 0 0 0 1 

E D E Testhelyzetre ható kényszerek 1 1 1 0 1 0 3 

F E F A teher megfogása 2 2 2 2 0 0 1 

G F G Padló felülete 0 0 2 2 0 0 0 

H G H Egyéb környezeti tényezők 1 1 2 2 1 2 2 

  H   Szállítási távolság           1 1 

  I   
Akadályok az útvonalon (csak 
szállítás)           0 0 

    I 
Kommunikáció és koordináció (csak 
csoportos anyagmozgatás)               

      Összpontszám 12 16 10 9 5 3 8 
Forrás: saját ábra 

8. táblázat: A MAC eredményei 
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4.5.3.3 MAC eredmények 

A MAC értékelésre üzemi körülmények között 7 munkahelyen került sor, a részletes eredményeket 
a 8. táblázat tartalmazza. 

4.5.3.4 JSI eredmények 

A JSI értékelésre üzemi körülmények között 3 munkahelyen került sor, a részletes eredményeket a 
9. táblázat tartalmazza. 

Erőkifejtés 
intenzitása 

Erőkifejtés 
időtartama 

Percenkénti 
ismétlés 

Kéz / csukló 
helyzete 

Munka 
üteme 

Napi 
munkaóra Index 

MH (IE)  (DE)  (EM) (HWP) (SW) (DD) JSI 
1.             0 
2. 13 0,5 0,5 3 1 1 9,75 
8. 1 1 0,5 2 1 1,5 1,5 

Forrás: saját ábra 

9. táblázat: A JSI eredményei 

4.5.3.5 Kényelmetlenségértékelés eredményei 

A kényelmetlenség értékelő lap kitöltésére üzemi körülmények között 7, és irodai környezetben 2 
munkahelyen került sor, a részletes eredményeket a 10. táblázat tartalmazza. 

Testrészek 

N
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áb
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 B
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GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY 
5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6. 3 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
7. 5 1 3 5 2 1 5 2 1 2 1 2 2 1 2 1 4 1 
8. 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10. 3 2 1 3 1 1 4 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 3 
12. 1 1 2 1 4 2 5 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 
13. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
15. 2 1 1 2 2 2 1 3 3 5 2 3 1 1 2 2 1 1 

Ipari 1,9 1,5 1,5 2,1 1,4 1,1 2,3 1,1 1,0 1,3 1,0 1,5 1,1 1,0 1,1 1,4 1,7 1,7 

Irodai 1,5 1 1 1,5 1,5 1,5 1 2 2 3 1,5 2,5 1 1 1,5 1,5 1 1 
Forrás: saját ábra 

10. táblázat: A kényelmetlenségértékelés eredményei 

4.5.4 Tapasztalatok és következtetések 

A CERA használhatósága bizonyítást nyert az alábbiak szerint: 
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• átfogó képet nyújt a problémafeltárás során, 

• egyértelműen mutatja,  

• ha a kockázat kicsi, 
• ha a kockázat nagy, 
• ha szakértő bevonása szükséges, 
• mely tényezők változtatásával lehet javítani a helyzeten, 

• egyszerűen kitölthető. 

A használhatóság érdekében, illetve a használati helyzetek bővítésére döntést kell hozni, és szükség 
szerint módosítani/bővíteni kell a CERA módszert, az alábbiak érdekében: 

• feltételek értelmezésére, 

• láthatóság javítására, 

• számítógépes változat fejlesztésére, 

• a nyolc óránál hosszabb munkarend kezelésére, 

• az összetett munkatevékenységek értékelési/súlyozási eljárására. 

A módszer elterjesztésére és széleskörű alkalmazására javaslataink az alábbiak: 

• az internetes elérés/cím közzététele, terjesztése, 

• igény szerint különböző terjedelmű és tartalmú képzések indítása, 

• a módszer oktatása a munkabiztonsági szakemberképzés keretében. 

További észrevételek: 

• a kísérleti és bevezetési szakaszban törekedni kell a megfigyelt munkatevékenységek 

pontos, és egysége szempontok szerinti dokumentálására, a tapasztalatok rögzítésére és 

átadására (pl. a terminológia értelmezése és egyértelmű használata), 

• a papír-ceruza és xls változat összehangolása, a váltás segítésével, a korábbi tapasztalatok 

hasznosíthatóságával. 

4.6. Laboratóriumi tesztelés 

Már a fejlesztés elején egyértelmű volt, hogy a képalkotáson alapuló módszer ipari körülmények 
közt jelenleg még nem megvalósítható, így laboratóriumi körülmények közt kerestük azt a 
megoldást, mellyel az adatgyűjtés az EN 1005 szabványban leírt értékeléshez elvégezhető. Ehhez az 
embermodellező rendszerek és a képalkotáson alapuló testhelyzet azonosító rendszerekben rejlő 
lehetőségek vizsgálatára egy kísérlet sorozatot hajtottunk végre 12 felhasználó bevonásával. A 
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kísérlet során szerelési műveletek modellezését végeztük az előre adott mozdulati sorrend és 
munkafeladat alapján, különböző elfogadható és elfogadhatatlan kényszerített testhelyzeteket 
produkálva, lehetővé téve a kockázat értékelő módszerek határainak felderítését. A vizsgálatok 
során több, különböző technológián alapuló rendszert alkalmaztunk a mozgási adatok rögzítésére. A 
válogatott testfelépítésű felhasználók bevonásával a populáció lefedettsége biztosított volt, míg a 
többféle feladat által az eltérő végeredmények is megjelentek, így különböző folyamatok kerültek 
rögzítésre. 

Bár a gondosan tervezett kísérlet során a VICON rendszerrel rögzített tíz órát is meghaladó 
állomány komoly eredményekkel kecsegtet, a jelenleg levonható következtés negatív. Az adatok 
előkészítése a részletes elemzéshez becslésünk szerint hozzávetőlegesen egy évet igényel a 
rendelkezésre álló technika felhasználásával. Ez magyarázza azt, hogy ezek a technológiák miért 
csak nagy profittal rendelkező területen terjedtek el (animációs filmgyártás), és hogy alkalmazásuk 
széles körben miért korlátozódik rövid (rövidebb, mint fél perc) mozdulatsorok elemzésére, mint pl. 
járásvizsgálat, szondabehelyezés. 

A nagypontosságú testhelyzet és mozgásazonosítást biztosító rendszerek markerekkel működnek, 
ezek felragasztása megbízhatóan a testfelületre történik. A technológia gyakorlati alkalmazását 
emellett pl. a nehézkes telepíthetőség és a felvételek elkésztésével járó munkamód-változások is 
korlátozzák. 

4.7. Véglegesítés 

A véglegesítési szakaszban készült el „Az összetett ergonómiai kockázatbecslés leírása” mely a 
mellékletben a 136. oldalon található. A gyakorlatban ez alapján és egy 4 órás képzés elvégzésével 
a termelési vezetők, munkavédelmi szakemberek, mérnökök és munkaegészségi dolgozók képessé 
válnak az értékelések megbízható elvégzésére. 

A módszertan véglegesítése során a szabványban szereplő értékelésen túlmenően vezettük be a kézi 
anyagmozgatás biztosan piros értékeléseit, mert bizonyos – a gyakorlatban egyébként gyakran 
előforduló esetek – nem engedhetők meg, ilyen például a fej feletti emelés vagy az egészségügyben 
szokásos egyszemélyes betegemelés. 

4.8. Következtetések 

Az irodalmi források, a felhasználói igények és a módszertani alapul szolgáló EN 1005 szabvány 
alapján egy összetett ergonómiai kockázatértékelő rendszer kidolgozása kezdődött. Sikerült 
tapasztalatot szerezni a szűrésre használható papír ceruza módszerrel, a táblázatkezelővel 
megvalósított részletes értékeléssel és a képalkotáson alapuló módszerrel. Az egyes eszközök 
különböző célokra, helyzetekre és célcsoportnak alkalmasak a feladat elvégzésére. 

A módszerekkel különböző munkahelyek értékelését végeztük el, kontrolként elkészítve az 
egyébként alkalmasnak tekintett vizsgálatokat is. Mivel a CERA értékelő lapok az EN 1005 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.024



89 

szabványsorozaton alapulnak, legkönnyebben gépkiszolgálásra használhatók. További könnyű 
alkalmazási területet a homogén tevékenységek jelentenek, azaz olyan helyzetek, amikor a 
munkavállaló teljes munkaidejét azonos, vagy legalább azonos jellegű tevékenységekkel tölti ki, pl. 
kézi anyagmozgatás, összeszerelés, gépkezelés stb. 

A papír alapú változat alkalmazása kis kockázatú – azaz jól tervezett és jól használt – 
munkahelyeken is könnyű, mert ilyenkor az ellenőrző feltételek egyértelműen teljesülnek, és a 
további elemzés során is gyorsan igazolható a kedvező helyzet. A nagy kockázatú – azaz rosszul 
szervezett és tervezett – munkahelyeken is könnyű lehet az értékelés, mert ilyenkor a piros értékek 
gyorsan kiadódnak a testhelyzet, erőkifejtés és kézi anyagmozgatás területén, és meg kell hozni a 
döntést a beavatkozásra. 

A papír alapú változaton szereplő értékek alapján a felhasználhatóság a nyolcórás, három 
alkalommal szünettel megszakított, homogén munkára, jó környezeti tényezőkre és átlagos 
képességű munkavállalókra vonatkozik. 

Az értékelés eredményét a többi ergonómiai kockázatbecslő módszerhez hasonlóan számos tényező 
befolyásolja, pl. az értékelést végző gyakorlata, az éppen megfigyelt munkavállaló személyi 
jellemzői, a pillanatnyi körülmények stb. Az értékelőlapok kialakításakor az egyszerű kezelhetőség 
érdekében sokszor szűkíteni kellett az alkalmazási körülményeket. Ilyen esetekben mindig a 
biztonság volt az elsődleges szempont, ami viszont azzal jár, hogy több helyen a ténylegesen 
meglévőnél magasabb kockázati szintre értékel a módszer. 

Mindhárom módszernél felismerhetők a módszertani korlátok: 

• A gyakorlatban megjelenő számos munkahelyzetre nincs kiforrott, specifikus, részletes 

értékelési módszer, ilyen pl. az alpintechnika, járművezetés vagy a katonai szolgálat több 

eleme, és ezekre a kockázatbecslő módszerek feltehetően a valósnál nagyobb kockázati 

értéket jeleznek. 

• Több alapvető mozgáselem nincs integrálva kockázatbecslő módszerekbe, ilyen a járás 

vagy a különböző ülési módok. Ezek figyelembe vétele a kockázati szint megállapításához 

a vizsgálati eszköz megválasztásán keresztül érvényesül, de sokszor az értékelés 

eredménye a nem megfelelő testhelyzet megállapítása. 

• Bár sok befolyásoló tényező jelenik meg a szabványban, a terhelések együttes hatása, a 

komplex terhelések összegzése hiányos. Bár jelenleg nagy érdeklődés övezi a pszicho-

szociális tényezők hatását a wMSD kialakulására, valójában nem letisztult és 

számszerűsített az olyan hagyományos környezeti tényezők és befolyásoló tényezők 

szerepe sem mint a zaj vagy a rezgések. 
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• A jelenlegi értékelés jellemzően a különböző testtájak terhelésének és a várható hatások 

kockázatainak összegzésén alapul. Ezzel sokszor olyan testhelyzetek és mozgások alapján 

határozzuk meg a kockázatokat, melyek a valóságban elő sem fordulnak. 

• Nehezen értékelhető az összetett tevékenységek eredő igénybevétele, annak ellenére, hogy 

az egyes terhelés típusok összegzésére vannak módszerek. Nem igazán megoldott a 

kockázatok összegzése változatos tevékenységek esetén, pl. karbantartás vagy kézi 

anyagmozgatással tarkított ismétlődő szerelési műveletek esetén. 

• A jelenlegi módszerekkel nehezen oldható meg ipari környezetben az egyéni különbségek 

figyelembe vétele, és a terhelési határok egyénhez kalibrálása. 

• A tervezőrendszerekben lévő és a meglévő munkahelyek értékelésére szolgáló ergonómiai 

módszerek egyaránt könnyen elérhetők, és mivel nem ellenőrzött a felhasználás módja, 

kérdéses az elemzés végrehajtásához szükséges kompetencia megléte, végül is az 

értékelések eredménye. 

A fenti nehézségek ellenére is elmondhatjuk, hogy az ergonómiai kockázatbecslő módszerek 
szakértő használata lehetővé teszi a veszélyek azonosítását és különböző pontosságú kockázati 
szintek meghatározását. A többszintű megközelítés erőssége az adott helyzetben legcélszerűbb 
megközelítés biztosítása. 
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5. Összegzett következtetések 

5.1. A kutatási tevékenység összegzése 

Szakmai pályafutásom kezdetétől foglalkozom munkahelyek ergonómiai fejlesztésével. 
Munkatársaimmal több gyárban végeztem teljes körű ergonómiai felmérést, dolgoztam ki 
intézkedési tervet, képeztem ki ergonómiai csoportot és vezettem be ergonómiai fejlesztőprogramot. 
A feladatok ellátása folyamatos módszertani fejlesztést követelt, melyet a terepen szerzett saját 
tapasztalataim mellett az egyre jobban hozzáférhető nemzetközi információforrások is segítettek. 
Ebben az időben több ergonómiai vizsgálati módszer adaptálását végeztem el, alkalmaztam és 
vezettem be a hazai ergonómiai – munkavédelmi szakmai gyakorlatba. 

A szerződéses katonai szolgálat megjelenésével egyre több figyelem irányul a váz-izomrendszeri 
megbetegedések és sérülések kezelésére. Feldolgoztam a témába vágó hazai szakirodalmat és 
szabályozásokat, és megismertem a nemzetközi példákat. Az ergonómiai kockázatokat felismerő és 
a veszélycsökkentésen aktívan dolgozó országok közül két tipikus példát mutattam be, és 
következtetéseket vontam le. 

Doktori kutatásom során módszeresen felülvizsgáltam és kiegészítettem az ergonómiai kockázatok 
értékelési módszertani ismereteim, feltártam a fejlődési irányokat, és meghatároztam a középtávon 
célszerűen elvégzendő további kutatási feladatokat. 

Doktori kutatásom fókuszába az MSZ EN 1005 szabványsorozaton alapuló ergonómiai 
kockázatbecslést állítottam, ezért feldolgoztam az érvényes ergonómiai szabványokat. Elemeztem 
az említett szabványsorozatot, formai átalakításokat végeztem a gyakorlati alkalmazáshoz. 

Szakmai irányításommal több pályázat megvalósítását jelentette a szabványon alapuló összetett 
ergonómiai kockázatbecslő rendszer kidolgozása és bevezetése. A módszer alkalmazási 
feltételeinek, módjának meghatározása valós körülmények közt lefolytatott vizsgálatokkal történt 
úgy, hogy párhuzamosan a nemzetközi irodalom alapján ajánlott módszerekkel is megtörtént az 
értékelés. 

Lépéseket tettem a képalkotáson alapuló, számítógéppel támogatott ergonómiai kockázatbecslés 
megvalósítása felé, de a műszaki feltételek fejlődését figyelembe véve ennek ipari célú, hazánkban 
is gazdaságos gyakorlati megvalósulására még éveket kell várnunk. 

5.2. Összefoglaló végkövetkeztetések 

A nyilvánosan hozzáférhető irodalmak feldolgozása alapján meggyőződtem róla, hogy a Magyar 
Honvédségnél is szükséges az ergonómiai kockázatokkal foglalkozni, lépéseket tenni a szolgálattal 
kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedések visszaszorítása érdekében. Feltártam, hogy ehhez 
több jó példa is rendelkezésre áll, melyek jó alapot adnak a számunkra megfelelő változat 
kidolgozásához és bevezetéséhez.  
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A nemzetközi szakirodalom feldolgozásával megismertem az ergonómiai kockázatértékelő 
módszereket, értékelési-minősítési szempontjaikat, és sikerült mintázatot felismernem a módszerek 
fejlődésében. Az informatikai eszközök újabb lehetőséget teremtenek az ergonómiai módszerek 
fejlődéséhez, és ez magában hordozza az ergonómiai kockázatbecslés módszertanának jelentős 
újragondolását. 

Elemeztem az MSZ EN 1005 szabványsorozatot, és megállapítottam, hogy alapjául szolgálhat egy 
könnyen kezelhető ergonómiai kockázatbecslő rendszernek. Kimutattam, hogy a szabvány 
alkalmazásakor több korlátozással és nehézséggel kell számolni, és a gyakorlati alkalmazáshoz 
jelentős egyszerűsítésekkel kell élni. 

Egy kutatócsoport élén kidolgoztam a CERA értékelőlap (papír-ceruza) és értékelő munkalap 
(Excel) változatait. Felhasználói tesztelést végeztem, és irányítottam a megerősítő terepi 
vizsgálatokat. Értékeltem a módszerek használhatósági követelményeit, módját és a 
továbbfejlesztési szükségleteket. 

5.3. Új tudományos eredmények 

1. A hazai alkalmazási környezetnek megfelelően kidolgoztam az összetett ergonómiai 
kockázatbecslő rendszert, melyet ipari környezetben teszteltünk és véglegesítettünk. A módszer 
jellemzői: 

• egyszerűen alkalmazható ergonómiai veszélyek azonosítására, az ergonómiai problémák 

szűrésére, és az eredményeket a kockázatbecslésnél szokásos piros – sárga – zöld skálán 

szolgáltatja, 

• egyértelmű a használhatóság feltétele, és ezen belül megbízhatóan ad zöld és piros 

értékelést, és jelzi, ha további vizsgálatra van szükség, 

• jogszabályi és szabványi háttérre épül, nem „csak” a nemzetközi gyakorlatot adaptálja 

• a munkához kapcsolódó váz-izomrendszeri kockázatok széles körét lefedi. 

Az eredmények létrehozásához végzett kutatómunka részeredményei: 

2. Nyilvánosan hozzáférhető irodalmi források alapján feldolgoztam az ergonómiai kockázatok 
kezelésére vonatkozó hazai és külföldi szabályozásokat és gyakorlatokat, és megállapítottam, az 
ergonómiai kockázatok kezelésére részletesen kidolgozott, következetes eljárások, módszerek 
állnak rendelkezésre, és ezek alapján érdemi eredmények születnek az egészségmegőrzés és 
harcérték növelése érdekében. 

3. Modellt alkottam az ergonómiai vizsgáló módszerek fejlődési összefüggésére, és 
megállapítottam, hogy a számítástechnika egyre jelentősebb szerepet kap, és az új technikák 
megjelenésével az ergonómiai kockázatbecslés minőségi változása következhet be. 
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4. Meghatároztam az MSZ EN 1005 belső összefüggéseit, és megállapítottam, hogy az ergonómiai 
kockázatbecslés jelenleg általánosan elfogadott módszereit szintetizálja, továbbá azt, hogy 
elfogadható egy kockázatbecslő rendszer módszertani hátteréül, de a munkahelyi kockázatbecslés 
során csak jelentős korlátozásokkal lehet alkalmazni. 

5.4. Ajánlások 

A doktori kutatásom során létrejött eredmények egy része már jelenleg is hasznosul a gyakorlatban, 
ilyen pl. a munkavédelmi szakemberek számára létrehozott honlap, melyen a munkával kapcsolatos 
kockázatok kezeléséről tájékozódhatnak (web RISK), vagy az összetett ergonómiai kockázatbecslő 
rendszer, mellyel máris számos értékelés készült, és mely szintén ingyenesen letölthető (web 

CERA). A döntéshozók és kutatók számára megfogalmazott ajánlásaim: 

• Magyar Honvédségnél olyan szabályozást és képességeket célszerű kialakítani, mely az 

összes feladatra és a teljes állományra kiterjedően biztosítja a váz-izomrendszeri 

megbetegedések megelőzését. Ez magában foglalja a háborús és nem-háborús 

tevékenységeket. 

• A kutatásokat a számítógéppel támogatott értékelő eszközök irányába célszerű folytatni, 

ahol a képalkotáson és más automatikus adatgyűjtésen alapuló módszerek fejlődése az 

ergonómiai kockázatkövetés lehetőségét sejtetik. 

• Rendszeresen felül kell vizsgálni a CERA módszert a szabványban bekövetkező 

változások követése érdekében. 

• Az ergonómiai gyakorlatban előforduló helyzetek változatossága (pl. a vizsgált 

tevékenység, az értékelő képességei, a vizsgálathoz rendelkezésre álló idő és műszerezés 

tekintetében) miatt különböző ergonómiai módszerekre van szükség, melyek összehangolt 

alkalmazása vezethet megbízható eredményre. 

• Az ergonómiai kockázatok kezelésére magyar körülmények között célszerűen használható 

a kidolgozott összetett ergonómiai kockázatbecslő rendszer, mely szabványban lefektetett 

követelmények alapján a tudomány állásának megfelelő szinten alkalmas a munkával 

kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatbecslésére. 
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Mellékletek 

1. Fogalmak 

Aszimmetriaszög: a közép (szagittális) sík és az aszimmetriasík metszései által 
eredményezett vonalak által képzett szög. Ha a lábfejet áthelyezik a felemelési/lerakási 
szakasz közben, akkor a referenciasíkokat a cselekvési szakasz azon pontjában kell 
meghatározni, amelyben a legnagyobb fokú aszimmetrikus csavarás található. 

Befolyásoló tényezők: olyan kockázati tényezők, melyek igazoltan okozati vagy áttételes 
kapcsolatban vannak a felső végtag munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri 
megbetegedésével, pl. rezgés, helyi nyomás, hideg környezet, hideg felületek 

Benyomni / kihúzni: A benyomni / kihúzni műveletelem akkor fordul elő, ha ehhez erő is 
szükséges. 

Ciklusidő: az az idő, mely két egymást követő munkaciklus kezdő pillanata közt eltelik 
(másodpercekben) TC 

Cselekvés (action): az izom (izmok) aktivációja egy feladat teljesítése közben, rendszerint 
egy feladat/művelet elvégzése érdekében (mint a nyugalom ellentéte). 

Cselekvési szakasz (action period): egy ismétlődő esemény egy egyszeri szakaszának 
időtartama, amely magában foglalja mind a nyugalmi, mind a cselekvési időt. 

Csípéssel fogás (pinch grip): a hüvelykujjal és a mutatóujjal való fogás.  

Elengedni: Ha a tárgy tovább nem szükséges, akkor a kéz vagy az ujjak nyitása egyszerűen 
elengedi, akkor ezt műveletelemnek kell tekinteni. 

Ergonómia az a tudomány, amely az emberek és egy rendszer más elemei közötti 
interakciók tanulmányozásával foglalkozik, és az a mesterség, amely elméleti alapelveket, 
adatokat és módszereket alkalmaz a tervezésben annak érdekében, hogy optimalizálja az 
emberi jólétet és az egész rendszer teljesítményét.  

Erő: az operátor fizikai erőfeszítése, mely a műveletelemek végrehajtásához kell 

Erőzáró fogás (power grip): olyan fogás, amelyben az ujjak és a hüvelykujj ellentétes 
irányban és a tárgyat átölelve helyezkednek el a tenyérrel elérhető legnagyobb érintkezési 
felület biztosítására. Ez a fogás elsősorban nagy erők alkalmazására vagy a tárgyak 
elforgásának megakadályozására szolgál. 

Függőleges elhelyezkedés: a kezek középpontjainak függőleges elhelyezkedése a padló 
felett, az emelés kezdetén és befejezésekor. 

Függőleges elmozdulás: függőleges magasságkülönbség az emelés kezdeti és végállapotai 
között. 

Gyaloglás, vizuális ellenőrzés: Ezeket a tevékenységeket az ismétlődéssel járó váz-
izomrendszeri megbetegedések kockázatának számításánál nem veszik figyelembe, mert 
nem járnak a felső végtag mozgásával. 

Horogfogás (hook grip): a horogfogással az ujjak aktívak és a hüvelykujj szerepe passzív. 
A közelebbi és a távolabbi ujjperccsontok közötti ízületek a fogantyú körül görbülnek.  

Illeszteni: Ez a műveletelem egy tárgy vagy eszköz illesztése egy előre meghatározott 
helyre  

Ismétlődés: a feladat jellemzője, amikor a dolgozó folyamatosan ismétli ugyanazt a 
munkaciklust, műveletelemeket és mozdulatokat 

Ismétlődő feladatok: ismételt munkaciklusokkal leírható feladatok 
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Kézi anyagmozgatás: minden olyan tevékenység, amely emberi erőt igényel valamely 
tárgy emeléséhez, lerakásához, szállításához, más módon való mozgatásához vagy 
megtartásához. 

Kézi emelés: egy adott tárgy emberi erővel való emelése, amikor azt kezdeti helyzetéből 
felfelé vagy lefelé mozgatják. 

Kézi szállítás: amikor egy tárgy emelve marad, és vízszintesen mozgatják emberi erővel, az 
a szállítás. 

Közelítés (adduction): a végtag mozgása a középsík felé. 

Megfogni: Megfogni egy tárgyat kézzel vagy ujjakkal, egy feladat végrehajtásához. 

Mozgatási- és mérőpontok: emberi test felszínén vagy a számítógépes embermodellen 
elhelyezett pontok, melyek a távolságok mérésére és a mozgatásra szolgálnak. 

Mozgatni: Egy tárgy megadott helyre mozgatása, a felső végtag segítségével (gyaloglás 
nélkül). A mozgatást akkor kell számításba venni, ha a tárgy tömege meghaladja a 2 kg-ot 
(erőfogással), vagy az 1 kg-ot (csípéssel fogással), és a felső végtag mozgása nagyobb 1 m-
nél. 

Munkaciklus: műveletelemek azonos módon ismételt sorozata 

Munkaterhelés: Azoknak a külső körülményeknek és követelményeknek az összessége a 
munkarendszerben, amelyek képesek megváltoztatni az ember fizikai és/vagy pszichikai 
állapotát. 

Műszak: az egyén által ledolgozásra előírt legkisebb óraszám egy munkanapon, hogy 
megfeleljen a szerződéses követelményeknek. Az óraszám változik a különböző iparágak 
között, de rendszerint négy és nyolc óra között van minden 24 órás szakaszra. 

Műszaki segédeszköz: a gép összeállításához, szállításához és üzembe helyezéséhez, 
használatához és le- vagy szétszereléséhez való eszközök (pl. fogantyúk, ékek, kerekek, 
szegélylécek, emelőrudak, szállítóberendezések, daruk, szállítókocsik, emelőasztalok stb.), 
amelyek teljesen vagy részben kiküszöbölik az emelés vagy a nehéz kézi kezelés 
szükségességét, vagy javítják a kezelési körülményeket, és ez által csökkentik a testi erőt. 

Műveletek gyakorisága: a műveletelemek percenkénti száma NME 

Műveletelem: a munkaciklus során a dolgozó által végrehajtott kezelési alapfeladat, pl. 
tartás, forgatás, tolás, vágás  

Nyúlni: A kéz egy adott hely adott irányába mozgatása. A nyúlás akkor tekinthető önálló 
műveletelemnek, ha a tárgy az elérési tartományon belül található. 

Pihenés: amikor egy feladat közben nem a feladatra meghatározott izomtevékenységre van 
szükség. 

Pihenőidő: az aktivitást követő pihenésre fordított idő, mely a lehetővé teszi az emberi 
szövetek helyreállítódását (percekben)  

Statikus testtartás (static posture): a négy másodpercnél hosszabb ideig tartó testtartás; ez 
fennáll akkor is, amikor az izmok és más testrészek által szolgáltatott állandó erőérték körül 
a változás csekély mértékű vagy egyáltalán nincs is. 

Számítógépes embermodell rendszer: olyan számítógépes modellező rendszer, mely a 
számítógépes embermodell mellett a mozgatásához és beállításához szükséges eszközöket 
(pl. testtartás, antropometriai mérések), az emberi jellemzők és funkciók másolását (pl. bio-
mechanikai, erő, mozgás), és a munkakörnyezet számítógépes modelljében az embermodell 
helyzetének beállítását is lehetővé tevő elemeket tartalmaz. 
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Számítógépes embermodell: az emberi test antropometriai méréseken alapuló síkbeli vagy 
térbeli grafikus számítógépes ábrázolása, mely valósan tükrözi a strukturálás felépítést, 
kapcsolatokat és mozgásjellemzőket 

Tárgy átvétele: A tárgy átvétele az egyik kézből a másikba két külön műveletelemnek 
számít, az egyik egy megfogás, a másik egy elengedés 

Tárgy megfogása (grip of object): az a mód, amellyel a tárgyakat kezelni (kézzel tartani 
és/vagy mozgatni) lehet. Az alkalmazott fogástípust (pl. csípéssel fogás, horogfogás, 
erőzáró fogás), a kialakítást és az elhelyezést, mind a feladat, mind a kezelt tárgy 
jellemzőihez való viszonyában, a kezelési feladat nehézségének mértéke határozza meg. 

Távolítás (abduction): a végtag középsíktól távolodó mozgása. 

Tényleges tömeg: a kézzel mozgatott tárgy(ak) tömege (kg). 

Test sablon: az emberi test antropometriai méréseken alapuló síkbeli ábrázolása, mely 
rendszerint az emberi mozgásoknak megfelelően beállítható. Míg egy papír vagy műanyag 
síkbeli test sablon a kézzel rajzolt vagy kinyomatatott tervek ellenőrzésére használhatók, a 
2D számítógépes embermodell egy-egy nézet ellenőrzéséhez használható egyszerűbb 
eszköz. 

Testtartás (posture): a test, a testrész(ek) vagy ízület(ek) helyzete. Sokszor testhelyzet alatt, 
az ember testrészeinek egymáshoz és környezethez viszonyított elhelyezkedését értjük. 

Vinni: Gyalogolni egy tárggyal egy megadott helyre. Akkor kell számításba venni, ha a 
tárgy tömege meghaladja a 2 kg-ot (erőfogással), vagy az 1 kg-ot (csípéssel fogással), és a 
felső végtag mozgása nagyobb 1 m-nél. 

Vízszintes elhelyezkedés: a kezek középpontjainak vízszintes elhelyezkedése a bokák 
közötti középponttól távolodva, az emelés kezdetén és befejezésekor mérve. 

Vonatkoztatási tömeg: a kockázatértékelési módszerhez javasolt tömeg (kg) a tervezett 
felhasználói körre. 
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2. CERA értékelő lapok 

 
Forrás: saját ábra 

39. ábra Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő lapja I. 

 
Forrás: saját ábra 

40. ábra Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő lapja II. 
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Forrás: saját ábra 

41. ábra Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő 
munkalapja (testhelyzet) 

 
Forrás: saját ábra 

42. ábra Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő 
munkalapja (erőkifejtés) 
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Forrás: saját ábra 

43. ábra Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő 
munkalapja (kézi anyagmozgatás) 

 
Forrás: saját ábra 

44. ábra Az összetett ergonómiai kockázatértékelés értékelő 
munkalapja (állapot) 
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3. Módszerek leírásai 

a. A géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelésére 

Ideális esetben a váz-izomrendszer egyenletes terhelés hatására egyenletes, változatos mozgásokat 
végez a test. Egyaránt kerülni kell a mozgásmentes (statikus) testtartást és a nagy ismétlődésből 
származó túlterhelést. Az értékelésnél a percenkénti két ismétlődés feletti mozgásokat tekintjük 
nagy gyakoriságú mozgásnak. 

Egészségkárosodás
kockázata

mozgásmentes
(statikus)
testtartás

nagy
gyakoriságú

mozgás

kis
gyakoriságú

mozgás  
Forrás: MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 

45. ábra A mozgásokból és testtartásokból adódó kockázatok 

A törzs legjobb helyzetét álló és ülő helyzetben is a gerincoszlop természetes, kettős S alakú tartása 
jellemzi. A kockázat értékelésnél a törzs előre – hátradőlését, az oldalra dőlést és az oldalra 
fordulást (csavarodást) kell számba venni. 

 

törzs előre dőlése 

 

törzs oldalra dőlése 

 

törzs csavarodása 

Forrás: MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 

46. ábra A törzs helyzetei 

A törzs előre dőlése 20o-ig – kis gyakoriságú mozgás esetén 60o-ig – elfogadható. Semmiképpen 
nem fogadható el nagyobb előredőlés nagy gyakorisággal, és a 20o-60o statikus előredőlés. 

A mélyebb statikus előredőlés csak igazoltan hatásos teljes törzs megtámasztás mellett fogadható el 
(az óvatosságot az indokolja, hogy a törzs megtámasztására szánt eszközök, pl. akadályozhatják a 
légzést, vagy váll és felső végtagi izomfáradáshoz vezethetnek). 
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A kisgyakoriságú, mélyebb előredőlés egy operátor számára csak rövidebb időre elfogadható, 
illetve biztosítani kell a törzs megtámasztását. 

Kis kockázatú a törzs kismértékű, nem igazán látható (kb. 10° vagy kisebb) – bal vagy jobb – 
oldalra dőlése vagy csavarodása. Az ennél nagyobb dőlés vagy csavarodás csak kis gyakoriságú 
mozgásnál, dolgozónként rövid ideig fogadható el. 

 

felkar oldalirányú helyzete 

 

felkar nyílirányú helyzete 

Forrás: MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 

47. ábra A felkar helyzetei 

A bal és jobb felkar helyzetét a törzshöz viszonyítva kell megítélni. Mind az előre-hátra, mind az 
oldalirányú helyzetek különböző kockázatot képviselnek. 

A kéz helyzete előre vagy oldalirányban 20o-ig – kis gyakoriságú mozgás esetén 60o-ig – 
elfogadható. Nem fogadható el 60o-nál nagyobb kézemelés nagy gyakorisággal vagy statikus 
helyzetben. 

A legfeljebb 60o-os statikus kézhelyzet csak teljes megtámasztással, vagy korlátozott ideig, kellő 
pihenőidővel tartható. 

A 60o-nál nagyobb kézemelés egy dolgozónál kis ismétlődéssel is csak rövidebb ideig fogadható el. 

Ha a mozgás gyakrabban ismétlődik, de percenként nem fordul elő 10-nél többször, akkor a 20o-60o 

tartományban dolgozónként rövidebb ideig elfogadható kockázatot jelent. 

horizontális

tekintet
iránya

 

a fej helyzete 

 

a fej oldalra dőlése 

 

a fej csavarodása 

Forrás: MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 

48. ábra A fej helyzetei 
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A fej helyzetének megítélése a törzshöz viszonyítva a tekintet irányán, a fej előre-
hátrabillentésének, oldalra dőlésének és oldalra csavarásának alapul. Az értékelésnél álló és ülő 
testhelyzetben is az egyenes testtartást, a gerinc kettős S alakját tekintjük megfelelő helyzetnek, 
melynél a fej enyhén előre billen, a látótér a vízszintestől 20°-ig lefelé terjed. 

Nem tekinthető még kockázatosnak a vízszintestől lefelé 40°-ig terjedő tekintet irány. Nem 
fogadható el azonban az ettől eltérő fejbillentés nagy gyakorisággal ismétlődő mozgásnál vagy 
statikus helyzetben. A kisgyakoriságú, nagyobb előrebillentés vagy hátrabillentés egy operátor 
számára csak rövidebb időre elfogadható. 

A törzshöz hasonlóan kis kockázatú a fej kismértékű, nem igazán látható (kb. 10° vagy kisebb) – 
bal vagy jobb irányú – oldalra dőlése vagy csavarodása. Az ennél nagyobb dőlés vagy csavarodás 
csak kis gyakoriságú mozgásnál, dolgozónként rövid ideig fogadható el. 

váll

felkar

alkar

könyök

csukló

 

felső végtag 

térd

boka

csípő

derék

 

derék és alsóvégtag 

Forrás: MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 

49. ábra Végtagok mozgása 

Nem fogadható el mozgásmentes vagy gyors mozgásoknál a kényelmetlen testhelyzet, pl. ülés 
közben a domború derék, a megemelt váll, állás közben a hajlított vagy kifeszített térd, a testsúly 
egyenlőtlen eloszlása a két lábon, vagy a mozgástartományokat megközelítő helyzetek. Kisebb 
ismétlődés mellett, vagy rövidebb ideig azonban ezek a helyzetek is elfogadhatók. 

b. A gépkezeléshez szükséges erők ellenőrzése 

A kezelőszervek működtetéséhez szükséges erő és a tervezett felhasználók erőkifejtési 
képességének megfelelését egy kockázatértékeléssel a 48. ábrán látható háromlépéses folyamattal 
ellenőrzik (MSZ EN 1005-3:2002+A1): 

• a legnagyobb izometrikus erőkifejtési képesség meghatározása az adott cselekvésre, az 

adott tervezett használói népességen belül, 

• a helyesbített, azaz a tartós fáradtság nélkül kifejthető erő számítása szorzószámokkal a 

körülményeknek (sebesség, gyakoriság és cselekvési idő) megfelelően, 
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• az elfogadható működési erőértékek meghatározása. 

A felhasználói kör által az akcióban kifejthető
legnagyobb erő

Meghatározó akció
Erőeloszlás
Felhasználói kör

Általános populáció
Meghatározott

populációvagy I. számítás

Sebesség Gyakoriságés II. számításIdőtartamés

Szorzótényezők

legnagyobb erő a sebesség, gyakoriság és az idő
tartam figyelembe vételével

Elviselhetőség és kockázat

Szorzótényező

A berendezés használatánál a szükséges akció
kockázatelemzése

III. számítás

 
Forrás: MSZ EN 1005-3:2002+A1 

50. ábra Kezelőszervek működtetéséhez szükséges erő kockázatértékelése 

1. A legnagyobb kifejthető erőérték 

Az 11. táblázatban legnagyobb izometrikus erőértékek szerepelnek különböző tevékenységek 
esetén. Az itt szereplő értékek: 

• az európai munkavállaló népesség összesített (férfi és női, életkor alapján súlyozott) 

adatai, 

• néhány gyakori üzemi és háztartási tevékenységre vonatkoznak, 

• az ideális körülmények mellett, 

• optimális testtartásban, 

• ízületek mozgásának optimális tartományában. 

Üzemi helyzetben az erőhatárokat a teljes felnőtt népesség – a 20 év és 65 év közötti férfiak és nők 
– P15 értékben, háztartási előfordulásnál a jóval kisebb P1 értékben állapítjuk meg. Gyerekek, idős 
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személyek, nők, fiatal felnőttek, ismert összetételű felnőtt népesség és más célcsoportok legnagyobb 
erőkifejtő képességét a táblázatban szereplő értékek korrekciójával határozhatjuk meg. 

 
Forrás: MSZ EN 1005-3:2002+A1 

11. táblázat: A FB legnagyobb izometrikus erő 

2. A helyesbített teljesítőképesség meghatározása 

A második lépés a tervezett munkavállalói kör legnagyobb erőkifejtési képességéből kiindulva, a 
tényleges feladat sebesség, gyakoriság és időtartam jellemzőinek megfelelően a tartós fáradtság 
nélkül kifejthető erő meghatározása. 

Gyors, kontrakciós mozgások esetén a legnagyobb erőkifejtési képesség 20%-al csökken, azaz a 
sebességi szorzószám mv =0,8. 

Fokozott fáradással járnak a gyakran ismétlődő mozgások is, így csökkentik a legnagyobb erő 
kifejtő képességet. A fáradás mértéke függ az egyes egyedi műveletek időtartamától (cselekvési 
idő) és műveletek végrehajtási gyakoriságától. 

Ötpercenként egy, vagy még ritkább végrehajtás esetén tartós fáradtság nélkül kifejthető a 
legnagyobb erő, ha az erőkifejtés időtartama alkalmanként a 3 másodpercet nem haladja meg. 
Hosszabb műveleti időknél, és percenként legalább két végrehajtáskor az erőértéket ötödére kell 
csökkenteni, azaz a mf gyakorisági szorzószám értéke 0,2. 
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Műveletek gyakorisága Műveleti idő 

5 percenként egy, 
vagy még ritkább 
végrehajtás 

5 percenként egy 
végrehajtás - 
percenként 2 alkalom 

Percenként 2-
20 alkalom 

Gyakrabban, 
mint 20 
alkalom 
percenként 

3 másodperc vagy 
rövidebb 

1,0 0,8 0,5 0,3 

3 másodpercnél 
hosszabb 

0,6 0,4 0,2 
nem 
alkalmazható 

Forrás: MSZ EN 1005-3:2002+A1 

12. táblázat Az egyedi műveletek időtartamára a végrehajtási gyakoriságára vonatkozó mf 
gyakorisági szorzószám 

A fáradtság, az erőkifejtési képesség csökkenése alapvetően a folyamatos munka hatására alakul ki. 
A hasonló műveletek - vagyis azonos tevékenység (nyomás, préselés, vagy egyéb), és kéz- vagy 
lábhelyzethez - a szervezet azonos részeit terhelik, így hatásuk összeadódik. A terhelés 
megítélésénél tehát a műveletek végrehajtási idején túl a munkával töltött időt is figyelembe kell 
venni. A tartós munkavégzés egy órán belül nem csökkenti az erőkifejtő képességet, egy és két óra 
időtartamnál 20 %, 2-8 óra munkaidőnél 50 % erőkifejtő képesség csökkenéssel kell számolni. A 
hasonló műveletek időtartamára (h) vonatkozó md időtartam-szorzószám értéke így 1, 0,8 és 0,5 
lehet. 

Az FBr helyesbített erő számítása a legnagyobb izometrikus erőkifejtési képesség és a három 
szorzószám összeszorzásával történik: 

F
Br

 = F
B
 * m

v
 * m

f
 * m

d  

ahol 

• FB a legnagyobb izometrikus erő; 

• mv a sebességi szorzószám; 

• mf  a gyakorisági szorzószám; 

• md az időtartam- szorzószám. 

A teljesítőképességet meghatározó előző két lépés a legnagyobb izometrikus erőből indul ki, tehát 
FBr a lehetséges erőkifejtés valódi határát mutatja. Egészségi kockázatok azonban még az így 
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meghatározott erőknél kisebb értékeknél is fennállnak, hiszen véges a testszövetek (különösen az 
izmok, az inak és az ízületek) tűrőképessége.  

3. Elfogadható működési erőértékek meghatározása 

A különböző kockázati szintekhez tartozó elfogadható működési erőértékek meghatározása az mr 
kockázati szorzószámmal történik: 

• Ideális esetben a kezeléshez szükséges működtető erő nem haladja meg a fent számított 

FBr felét. Ez az ajánlott sáv, amikor a betegség vagy a sérülés kockázata elhanyagolható. 

Intézkedés nem szükséges.  

• Nem ajánlott az FBr 50%-70%-a közé eső érték. Ez a nem ajánlott sáv, ahol a betegség 

vagy a sérülés kockázata már nem elhanyagolható. Itt pontosabb értékelést kell végezni, 

és ha az is arra a következtetésre vezet, hogy a gép tervezett használata kockázatos, akkor 

újra kell tervezni, vagy más kockázatcsökkentési intézkedésekre lehet szükség. Nem 

elfogadható, ha a kezeléshez szükséges működtető erő meghaladja a fent számított FBr 70 

%-át. Ez a kerülendő sáv, amikor a betegség vagy a sérülés kockázata nyilvánvaló, és 

elfogadhatatlan. Beavatkozás szükséges a kisebb kockázat érdekében. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a nagy cselekvési gyakoriságú műveletek önmagukban is jelentős 
kockázatot jelenthetnek, a szükséges cselekvési erőtől és erőkifejtés mértékétől függetlenül is. 

c. A kézi anyagmozgatás kockázatértékelése 

A legalább 3 kg-os tárgyak 2 m-nél kisebb elmozdulással járó mozgatásának kockázatai az „MSZ 
EN 1005-2 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítőképessége 2. rész: A gépek és a géprészek 
kézi kiszolgálása szabvány” alapján is meghatározhatók. A továbbiakban az értékelési eljárás ezen 
szabvány előírására épül- (Ez a módszer nem alkalmazható a 3 kg-nál könnyebb tárgyak 
mozgatására, és nem terjed ki elmozdulás nélküli tartásra, tolásra és húzására, kézben tartott 
gépekre és ülő testtartás során végzett tevékenységre. 

A kézi anyagmozgatás kockázatait azonos módszertani hátterű, de egyre összetettebb módszerrel 
javasolt alkalmazni az ábra szerint. Mindegyik módszer megköveteli három lépés végrehajtását. 

• 1.lépés: a vonatkoztatási tömeg megállapítása 

• 2.lépés: a kockázatfelmérés végrehajtása a munkalappal 

• 3.lépés: a szükséges intézkedések: 

• nincs intézkedés, ha a kockázati szint elfogadható, 
• újratervezés, vagy 
• egy részletesebb felmérési mód alkalmazása. 
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Értékelés kritikus értékek
alapján

Értékelés számítások
alapján

Értékelés táblázatok
alapján

A kockázat az elfogadható
szint alatt marad az értékelés

alapján

Intézkedés kell az ergonómiai
fejlesztésre

A berendezés újratervezése

Intézkedés kell az ergonómiai
fejlesztésre

 
Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

51. ábra. A kézi anyagmozgatás kockázatértékelésének folyamata 

1. A vonatkoztatási tömeg megállapítása 

Az Mref vonatkoztatási tömeg értékét a táblázat (további értékékeket a szabvány) tartalmazza. A 
vonatkoztatási tömeg kiválasztásánál meg kell határozni a felhasználói kört és az alkalmazási 
területet. Ipari alkalmazásokkor általában nem szabad túllépni a 25 kg-os vonatkoztatási tömeget. 

F és N Férfi Női 

Alkalmazási terület 
Mref  
[kg] 

Percentilis 

Felhasználói kör 

Háztartási használatra 10 99 99 99 Általános háztartási népesség 

15 95 90 99 
Általános munkaképes népesség, beleértve a 
fiatalokat és öregeket Ipari használatra 

(általában) 

25 85 70 90 Felnőtt munkaképes népesség 

Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

13. táblázat A vonatkoztatási tömeg (Mref) értéke néhány felhasználói körre 

2. Szűrőfeltételek ellenőrzése 

A „Kritikus emelési esetek” kockázatértékelési módszer alkalmazható, ha az alábbi feltételek mind 
teljesülnek: 

• csak kétkezes művelet; 

• akadálytalan álló testhelyzet és mozgások; 

• csak egy személy érintett; 
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• rántásmentés emelés; 

• jó megfogási viszonyok a kezek és a tárgyak között; 

• megfelelő súrlódási viszonyok a láb és a padló között; 

• az emelésen kívüli kézi kiszolgálási tevékenység minimális; 

• az emelendő tárgyak nem túl hidegek, melegek vagy szennyezettek; 

• mérsékelt hőmérsékleti környezet, 

• 8 órás műszak. 

A “Becslés táblázatokkal” kockázatértékelési módszer alkalmazható, ha a fentiek „a kezek és a 
tárgyak közt jó megfogási viszonyok” feltétel kivételével mind teljesülnek. 

A “Számítás képlettel” kockázatértékelési módszer alkalmazható, ha az alábbi feltételek mind 
teljesülnek, egyébként beavatkozásra van szükség: 

• akadálytalan álló testhelyzet és mozgások, 

• rántásmentés emelés, 

• megfelelő súrlódási viszonyok a láb és a padló között, 

• az emelendő tárgyak nem túl hidegek, melegek vagy szennyezettek, 

• mérsékelt hőmérsékleti környezet. 

3. Kockázatértékelés „Kritikus emelési esetek” módszerrel 

A tevékenységnek megfelelő műveleti helyzet (tömeg, függőleges tömegelmozdulás, gyakoriság) 
kiválasztása után gyors átvilágítás végezhető el, csak ellenőrizni kell a mozgatási műveletre 
vonatkozó feltételek teljesülését. 

A mozgatott tömeg miatt kritikus művelet biztonsági feltételei 

• a mozgatott teher nem lépi át az Mref vonatkoztatási tömeg 70%-át, 

• a teher függőleges elmozdulása legfeljebb 25 cm, és nem kerül a csípő alá vagy a 

vállmagasság fölé, 

• a törzs egyenes, és nem fordul el, 

• a terhet a testhez közel tartják, 

• az emelési gyakoriság legfeljebb egy emelés öt percenként. 
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A függőleges tömegelmozdulás miatt kritikus művelet biztonsági feltételei: 

• a mozgatott teher nem lépi túl az Mref vonatkoztatási tömeg 60%-át, 

• az emelés függőleges elmozdulása a vállmagasság és a könyökmagasság közé esik, 

• a törzs egyenes, és nem fordul el, 

• a terhet a testhez közel tartják, 

• az emelési gyakoriság legfeljebb egy emelés öt percenként. 

A gyakoriság miatt kritikus művelet biztonsági feltételei: 

• a mozgatott teher nem lépi túl az Mref vonatkoztatási tömeg 30%-át, 

• a teher függőleges elmozdulása legfeljebb 25 cm, a teher nem kerül a csípő alá vagy a 

vállmagasság fölé, 

• a törzs egyenes, és nem fordul el, 

• a terhet a testhez közel tartják, 

• az emelési gyakoriság legfeljebb öt emelés percenként. 

vagy 

• a mozgatott teher nem lépi túl az Mref vonatkoztatási tömeg 50%-át, 

• a teher függőleges elmozdulása legfeljebb 25 cm, és nem kerül a csípő alá vagy a 

vállmagasság fölé, 

• a törzs egyenes, és nem fordul, 

• a terhet a testhez közel tartják, 

• az emelési gyakoriság legfeljebb öt emelés kettő percenként. 

A kockázati szint elfogadható, így nem szükséges intézkedés, ha a kritikus művelet biztonsági 
feltételei kivétel nélkül teljesülnek. Egyébként részletesebb vizsgálatra vagy intézkedésre van 
szükség. 

4. Kockázatértékelés „Becslés táblázatokkal” módszerrel 

A módszer lényege a kg-ban megadott Mref vonatkoztatási tömegből, táblázatból vett 
szorzótényezőkkel az ajánlott tömeghatár (MME) kiszámítása az alábbi képlettel: 
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M
ME

 = M
ref

 * C
M
 * C

T
 * C

V
 * C

A
 * C

MF
 * C

F  

ahol 

• MME: ajánlott tömeghatár 

• CA: Aszimmetria- szorzótényező 

• Mref: vonatkoztatási tömeg 

• CM: Magassági szorzótényező 

• CT: Távolsági szorzótényező 

• CV: Vízszintes szorzótényező 

• CMF: Fogási szorzótényező 

• CF: Gyakorisági szorzótényező 

Ez a módszer a NIOSH-féle módosított emelési egyenlet egy alkalmazásának felel meg. A 
vonatkoztatási tömeg legnagyobb értéke 25 kg, a szorzótényezők értéke 0…1 között változik, így az 
ajánlott tömeghatár – melyet meghaladó értéknél már beavatkozásra van szükség – nem nagyobb 25 
kg-nál. 

 

 
Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

52.a. ábra: A vízszintes és a függőleges 
elhelyezkedés 

 
Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

52.b. ábra: Aszimmetriaszög 
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Függőleges elhelyezkedés [cm] 0 25 50 75 100 130 > 175 

Magassági szorzótényező (CM) 0,78 0,85 0,93 1,00 0,93 0,84 0,00 

Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

14 táblázat Magassági szorzótényező (CM) 

Függőleges elmozdulás [cm] 25 30 40 50 70 100 > 175 

Távolsági szorzótényező (CT) 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,00 

Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

15. táblázat Távolsági szorzótényező (CT) 

Vízszintes elhelyezkedés [cm] 25 30 40 50 56 60 > 63 

Vízszintes szorzótényező (CV) 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 

Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

16. táblázat Vízszintes szorzótényező (CV) 

Aszimmetriaszög [º] 0 30 60 90 120 135 > 135 

Aszimmetria- szorzótényező (CA) 1,00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0,00 

Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

17. táblázat Aszimmetria- szorzótényező (CA) 
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fogásminőség jó közepes gyenge 

leírás 

teher hossza ≤40 cm; 

teher magassága ≤ 30 cm; 

jó fogantyúk vagy 
kézkivágá- 

sok, 

könnyű mozgatni a 
szabadon álló részeket és 
tárgyakat, 

borítással a markolatok 
körül, 

túlzott csuklóhajlítás 
nélkül. 

Teher hossza ≤ 40 cm; 

teher magassága ≤ 30 cm; 

gyenge fogantyúk vagy 
kézkivágások, vagy 90°-os 

ujjbehajlítás, 

könnyű mozgatni a 
szabadon álló részeket és 
tárgyakat 90o-os ujj-
behajlítással és túlzott 
csuklóhajlítás nélkül. 

Teher hossza > 40 cm; 
vagy teher magassága > 
30 cm; 

vagy nehéz mozgatni a 
részeket vagy íves 
tárgyakat, vagy az 
aszimmetrikus 
középpontú tömegeket, 
vagy a labilis tartalmakat, 
vagy nehéz megfogni a 
tárgyat, vagy 

kesztyűt használnak. 

Tényező 1,00 0,95 0,90 
Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

18. táblázat Fogási szorzótényező (CMF)  

Percenkénti emelések száma 
Gyakorisági 
szorzótényező (CF) 

0,20 1 4 6 9 12 > 15 

Időtartam ≤1 óra 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 

Időtartam 1…2  óra 0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,00 0,00 

Időtartam 2…8  óra 0,85 0,75 0,45 0,27 0,00 0,00 0,00 

Forrás: MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009 

19. táblázat Gyakorisági szorzótényező (CF) 

Ebben az esetben a kockázati index (RKAM) a következő: 

R
KAM 

=
M

tényleges

M
ME  

• RKAM ≤ 0,85 esetén a kockázat elfogadhatónak tekinthető (zöld). 

• 0,85 < RKAM < 1,0 azt jelzi, hogy a kockázatjelentős (sárga). Ajánlatos a számításos 

módszert alkalmazni a kockázatcsökkentési módok azonosítására vagy intézkedést hozni a 

kockázat csökkentésére. 

• Az RKAM ≥ 1,0 azt jelenti, hogy újratervezés szükséges (piros). A konstrukció javíthatása 

ott a legcélszerűbb, ahol a változás a szorzószám legjelentősebb csökkenésével jár. 
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5. Kockázatértékelés „Számítás képlettel” módszerrel 

A szabványban leírt módszerrel a kockázatbecslés további kellemetlenebb műveletekre is 
elvégezhető. Az ajánlott tömeghatárból (MME) kiindulva, újabb szorzótényezőkkel lehet a 
számításba bevonni 

• az egykezes műveletet, 

• a kétszemélyes műveletet, 

• a járulékos feladatok hatását, 

illetve a mért adatok alapján meghatározni a korábban táblázatból vett szorzótényezők pontos 
értékét. 

d. Nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatelemzése 

Kizárhatjuk az ismétlődő mozdulatokból eredő halmozódó váz-izomrendszerei megbetegedések 
kockázatát, ha 

• a munka nem jellemezhető műveleti ciklussal, 

• a munka jellemezhető ugyan műveleti ciklussal, de az érzékelési és szellemi tevékenység 

szemmel látható, és a felső végtag mozgása elhanyagolható. 

A kockázatbecslést el kel végezni az összes kézi művelettel járó gép-feladat kombinációra. Ilyenkor 
a géppel végezett összes feladatra vonatkozóan 

• mindkét kézre meg kell határozni a ciklusidő alatt végrehajtandó műveleteket, 

• meg kell határozni a ciklusidő várható értékét, 

• számításba kell venni az erőt, a testtartást, és a várható pihenőidő hosszát és gyakoriságát, 

• a különböző gépek közötti rotáció lehetőségét (pl. előkészítő műveletek, felrakó és 

leszedő műveletek, anyagellátás, karbantartás, takarítás). 

Az alábbi szűrőfeltételek egyidejű teljesülése esetén megállapítható, hogy a nagy gyakoriságú 
mozgásokból eredő váz-izomrendszeri megbetegedések kockázata elfogadható: 

• nincs erő, vagy az ajánlott tömeghatárnál (RML) kisebb, 

• nincs szélsőséges testhelyzet, tehát 

• felkar helyzete és mozgásai a 00 – 200 tartományban maradnak, 
• az alkar és csukló mozgása a teljes mozgástartomány 50 %-át nem haladja meg, 
• csípéssel és erővel záró fogás a ciklusidő 1/3-nál kevesebb ideig tart, 

• alacsony ismétlődés 
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• a ciklusidő nem haladja meg a fél percet, 
• hasonló műveletelemek nem ismétlődnek a ciklusidő felénél tovább, 

• a műveletelemek száma 40-nél kevesebb mindkét kar esetén, 

• nincsenek befolyásoló tényezők, azaz a feladatot nem nehezíti rezgés, lökések, hideg, 

rossz megfogás, alkalmatlan kesztyűk stb. 

A kockázat elfogadható, ha a fenti feltételek mind hiánytalanul teljesülnek. Ha nem teljesül bármely 
feltétel, részletesebb elemzést kell folytatni a kockázat pontos meghatározásához, lépéseket kell 
tenni a berendezés kockázatának csökkentésére. Mivel több különböző jellegű kockázati tényező 
különböző mértékben önállóan és együttesen is előfordulhat, a kockázat jelentős mértékben 
változhat.  

R
MSD

=
N

ME

T
C 

* C
TT

 * C
I 
* C

BT
* C

E
 * C

PH
 * C

MI  

ahol 

• 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. 

Az egyes szorzótényezők mindig 0 és 1 közti értékek, tehát a kisebb szorzótényező nagyobb 
kockázatot jelez. 

Az ismétlődésből származó munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedések 
kockázatának értékelése: 

• kis kockázat, ajánlott érték (zöld): az RMSD nem haladja meg az 1,1 értéket, 
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• lehetséges kockázat, nem ajánlott érték (sárga): az RMSD meghaladja az 1,1 és 1,75 érték 

közé esik, 

• nagy kockázat, el kell kerülni (piros): az RMSD eléri az 1,75 értéket. 

A műveletsor akkor lesz elfogadható, ha sikerül kizárni az ismétlődésből származó munkával 
kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatát. 

A kockázatok csökkentésének módja a műveletelemek gyakoriságának csökkentése, vagy valamely 
szorzótényező növelése, melynek lehetséges módja 

• a ciklusidő növelése, 

• a kellemtelen testtartások kiküszöbölése, 

• az erőszükséglet csökkentése, 

• a befolyásoló tényezők kiküszöbölése, 

• a munkaidő hosszának csökkentése és 

• pihenőidők egyenletes beiktatása. 

1. A testtartás hatása a nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatára 

A testtartás önmagában is ergonómiai kockázatokat rejt, melyet önmagában is értékelni kell. A 
testtartás szorzótényező itteni felhasználásának célja a testtartás hatásának érvényesítése az 
ismétlődésből származó kockázat meghatározásában. 

A különböző váz-izomrendszeri megbetegedések kockázataiban jelentős szerepet játszik a felső 
végtag testtartása és mozdulatainak ismétlődése a feladat végrehajtása során. A különböző izületek 
kényelmetlen testtartása és mozdulatai, a hosszú ideig fenntartott testhelyzet, és a testrészek 
mozgásainak egyes mozgásai veszélyesek a szervezetre. 

 
Forrás: MSZ EN 1005-5:2007 

53. ábra Fogástípusok 
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A testtartások és mozdulatok elemzése a felső végtag részeinek (a kéz, csukló, alkar és váll) 
mozgásait, mozdulatlanságát, helyzetét értékeli a ciklusidő folyamán, különös tekintettel: 

• azok a műveletelemek, melyek az egyes testrészektől a mozgástartomány kritikus értékeit 

követelik, 

• azok a műveletelemek, melyek statikus testtartással járnak, vagy – bár a mozgástartomány 

kedvező részébe esnek – sokszor ismétlődnek, 

• a fenti állapotok ciklusidőben kifejezett időtartama. 

A testtartások és mozdulatok elemzése a vizsgált ismétlődő feladatok több mintájának értékelésével 
hajtható végre. Mindkét felső végtag négy testrészének testtartásait és mozdulatait értékelni kell a 
ciklusidő során: 

• a kar mozgása és testtartása, különös tekintettel a vállra (hajlítás, feszítés, emelés), 

• az alkar mozdulatai (hajlítás, feszítés, forgatás), 

• a csukló testtartásai és mozdulatai (hajlítás, feszítés, fordítások), 

• a kéz helyzete és mozgásai (főleg a megfogási módok). 

Kerülendő a kar váll fölé emelése, elfogadhatatlan a kockázat, ha a ciklusidő tizedét meghaladói 
ideig a váll ilyen emelt helyzetben van, és ekkor a kockázatelemzést nem is kell tovább folytatni. 

A vékonyabb markolatok erővel záró fogása jár a legkisebb kockázattal, ezt előnyben kell 
részesíteni, ha a ciklusidő legalább harmadában a feladatot a megfogási műveletelem jellemzi. 

A testtartás értékelés lépései: 

• a testtartások és mozdulatok leírása külön a bal és jobb kézre, 

• meg kell határozni, hogy az izületek kockázatos helyzete (kellemetlen testtartások és 

mozdulatok): 

• nem fordul elő. 
• a ciklusidő 10%…-  24 %-a, 
• a ciklusidő 25 %…-  50 %-a, 
• a ciklusidő 51 %…-  80 %-a, 
• a ciklusidő több mint 80 %-a. 

• a testtartás szorzótényezők CTT meghatározása a táblázatból mindkét kézre testrészenként. 

• az egyes testrészekre kapott értékek közül a legkisebbet kell választani eredményként, 
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• azonosítani kell az összességében 50 %-ot meghaladó együttes előfordulású 

műveletelemet, a ciklusidő legalább felét kitöltő statikus helyzetet, vagy a kirívóan rövid 

ciklusidőt, 

• az ismétlődési szorzótényező CI meghatározása 

• ha van a ciklusidő legalább 50-át kitöltő felső végtag mozgásával vagy statikus 
helyzetével járó műveletelem, vagy a ciklusidő kisebb 15 másodpercnél, akkor az 
ismétlődési szorzótényező CI=0,7, 

• egyébként nincs korrekció, azaz CI=1. 

A ciklusidő 
 

legfeljebb 
24 %-a 

25… 50 
% 

51… 80 
% 

80 %-ot 
meghaladóan 

Testtartás szorzótényező CTT 1 0,7 0,6 0,5 

alkar supinatio (≥ 60°) 

csukló hajlítás (≥ 45°) vagy feszítés (≥ 45°) 

csípéssel fogás, horogfogás vagy erővel 
záró fogás széles felületen 

1 0,7 0,6 0,5 

alkar pronatio (≥ 60°) vagy hajlítás, vagy 
feszítés (≥ 60°) 

csukló fordítás (≥ 20°) 

erővel záró fogás keskeny felületen (≤ 2 
cm) 

1 1 0,7 0,6 

Forrás: MSZ EN 1005-5:2007 

20. táblázat A CTT testtartás szorzótényező értékei 

 
Forrás: MSZ EN 1005-5:2007 

54. ábra A váll helyzetei és mozgásai 
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csukló hajlítás (≥45°) vagy feszítés (≥45°) 
(a teljes mozgástartomány 90º, kellemetlen 

testtartás> 45º) 

 

csukló fordítás (≥20°) 
(a teljes mozgástartomány +40º…-30º, 

kellemetlen testtartás> 20º) 

Forrás: MSZ EN 1005-5:2007 

55. ábra A csukló helyzetei és mozgásai 

2. A befolyásoló tényezők hatása a nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatára 

A fő kockázati tényezők mellett egyéb (máshol önálló veszélyforrásként értékelt) tényezők is 
befolyásolják az ismétlődésből származó kockázat értékét. Például: 

• rezgést keltő eszközök használata (akár csak a műveletek egy részéhez), 

• precíziós egyesítő műveletek (1-2 mm pontosságú illesztések), 

• helyi nyomás a különböző képletekre, pl. a kezet vagy alkart nyomhatja a szerszám, a 

munkadarab vagy az alátámasztás, 

• hideg környezet, 

• a feladat elvégzését gátló kesztyű, 

• tárgyak kezelése csúszós felületen, 

• hirtelen, tépő, csavaró vagy gyors mozdulatok, 

• ütő műveletek, pl. kalapácsolás, a kéz szerszámként használata. 

A fenti fizikai jellegű műveletek mellett a pszicho-szociális tényezők is befolyásolhatják a felső 
végtag halmozódó váz-izomrendszeri betegségeinek kialakulását. 

Minden egyes fizikai-mechanikai befolyásoló tényezőre meg kell határozni, hogy a munkaciklus 
idejében milyen arányban áll fenn, (1/3, 2/3, 3/3), vagy meg kell határozni az érintett 
műveletelemek arányát (különösen a hirtelen mozdulatok, és az ütő mozdulatok). 

Ha a munkavállaló rezgésnek van kitéve, akkor az arra vonatkozó értékelést kell elvégezni. 
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Az értékelésnél abból indulunk ki, hogy befolyásoló tényezők nincsenek, vagy csak elenyésző 
mértékben. A befolyásoló tényezők számának és hatásidejének növekedésével nő a kockázat, így a 
szorzótényező értéke csökken az alábbiak szerint: 

• ha a befolyásoló tényezők a ciklusidő legfeljebb 25%-ában jelennek meg, akkor 

szorzótényező CBT=1, 

• ha a befolyásoló tényezők a ciklusidő 25 %…- 50 %-ában jelennek meg, akkor 

szorzótényező CBT=0,95, 

• ha a befolyásoló tényezők a ciklusidő 51 %…- 80 %-ában jelennek meg, akkor 

szorzótényező CBT=0,90, 

• ha a befolyásoló tényezők a ciklusidő több mint 80 %-ában jelennek meg, akkor 

szorzótényező CBT=0,80. 

3. Az erőkifejtés hatása a nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatára 

Az erőkifejtés jeleníti meg az egyes műveletelemek végrehajtásához szükséges bio-mechanikai 
ráfordítást. Az erő jelenthet egy szándékos külső, kifejtett erőt, vagy egy belső feszültséget az 
izmokban, inakban és izületi szövetekben. A munkavégzés műveletelemeiben megjelenő erőkifejtés 
célja lehet tárgyak mozgatása vagy tartása, vagy egy testrész adott helyzetének biztosítása.  

Az erőkifejtés kapcsolódhat egy mozdulatlan (statikus) művelethez vagy egy mozgásos (dinamikus) 
művelethez. Az előbbi rendszerint egy statikus terhelés eredménye, és sokszor külön kockázati 
tényezőként kezelik. 

Az ismételt erőkifejtés az izmok és inak megbetegedésének egyik jelentős kockázata, de az erő és 
az ismétlődés szerepet játszhat idegrendszeri megbetegedésekben is. 

Munkahelyzetben sokszor nehézségbe ütközik az erőkifejtés mértékének meghatározása. Sokszor a 
mozgatott tárgyak, szerszámok tömegéből indulnak ki, és ez alapján becsülik a kifejtett erőt, vagy 
különböző erőmérőket vesznek igénybe. 

A nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatában az erőkifejtést a CE erőkifejtés 
szorzótényezővel vesszük figyelembe. A tényezőt a tényleges erőértékek, illetve a felhasználói kör 
pontos ismeretének függvényében több módon is meghatározhatjuk. Lehetőség van meglévő 
adattárakból kiindulva az erőkifejtő képesség számítására, vagy kísérleti úton történő 
meghatározására a CR-10 Borg skála segítségével. 

Erőkifejtés szorzótényező CE értéke a legegyszerűbb számítási móddal: 

• nincs korrekció, azaz CE =1, ha az erőkifejtés mértéke a legnagyobb izometrikus erő (F B ) 

5 %-nál kisebb, 
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• ha az erőkifejtés mértéke F B  5 %… 10 %-a közé esik, akkor szorzótényező CBT=0,85, 

• ha az erőkifejtés mértéke F B  10 %…20 %-a közé esik, akkor szorzótényező CBT=0,65, 

• ha az erőkifejtés mértéke F B  20 %…30 %-a közé esik, akkor szorzótényező CBT=0,35, 

• ha az erőkifejtés mértéke F B  30 %…50 %-a közé esik, akkor szorzótényező CBT=0,20, 

• ha az erőkifejtés mértéke – akár csúcsértéket tekintve, a ciklusidő tizedét meghaladóan - 

meghaladja F B  50 %-át, akkor szorzótényező CBT=0,01. 

4. Pihenőhiány és a munkaidő hatása a nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatára 

Az esetek többségében a munkaidő 8 óra, és ismétlődő feladatokkal töltött 8 óra alatt kétszer 10 
perc és egy ebédidő ad lehetőséget pihenésre. Ilyenkor a munkaidő szorzótényező CMI=1 és a 
pihenőhiány szorzótényező CPH=0,6 konstans értékével lehet számolni. 

A munkavédelmi gyakorlatban szükség lehet rotációs munkahelyek kockázatának számítására is, 
ilyenkor azonban a munka- és pihenőidő a fentitől eltér. 

Az ismétlődő műveletek hatását az óránként megtartott 10 perces szünettel lehet kiküszöbölni, 
melyben az érintett izomcsoportok inaktívak, és lehetőségük van helyreállniuk. 

A kockázatot tehát növeli minden olyan – ismétlődő – munkavégzéssel töltött óra, mely nem 
tartalmaz szünetet. A pihenőhiányból származó kockázat megítéléséhez tehát helyszíni 
megfigyeléssel meg kell határozni, milyen pihenési lehetőség van, azaz megtartják-e a rövidebb és 
hosszabb szüneteket, illetve beiktatnak-e további szüneteket (pl. anyagutánpótlásra várva, 
munkamegbeszélés). A megfigyelés alapján kiszámítható a pihenés nélküli ismétlődő munkaórák 
száma, majd a táblázatból a hozzá tartozó pihenőhiány szorzótényező CPH kikereshető. 

 

Pihenés nélküli ismétlődő munkaórák 
száma 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pihenőhiány szorzótényező CPH 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,45 0,25 0,1 0 

Forrás: MSZ EN 1005-5:2007 

21. táblázat Pihenőhiány szorzótényező CPH 

A műszak alatt ismétlődő műveletekkel végzett munka teljes időtartama alapvetően fontos a felső 
végtag kockázatának számításában. Amikor az ismétlődő munka teszi ki a munkaidő nagy részét (4-
8 órát), akkor a munkaidő szorzótényező CMI=1. Sokszor azonban más a helyzet, pl. részmunkaidős 
foglalkoztatás, vagy az ismétlődő feladatokkal töltött idő korlátozása a munkaidő egy részére. A 
munkaidő szorzótényező a fenti szokásos helyzetből indul ki, és ezért is hogy a négy óránál 
rövidebb idők esetén a CMI=2 (két óránál rövidebb idő) vagy CMI=1,5 (120…239 perc) 
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szorzótényezők csökkentik a kockázati értéket, míg a nyolc órát meghaladó munkavégzésnél a 
kockázat értéke megkétszereződik, CMI=0,5. 

5. A műveletelemek meghatározása a nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek 
kockázatelemzéséhez 

Műveletelemek végrehajtásához a váz-izomrendszer felső végtagjainak működése szükséges. Ez 
nem egyszerűen egy izület mozgása, sokkal inkább egy olyan összetett mozgás, mely több izület és 
testrész összehangolt mozgásával biztosítja a műveletelemek végrehajtását. 

A munkaelemzésre használ eljárások általában a műveletek végrehajtásához szükséges elemi 
mozdulatok meghatározásából adják meg a feladathoz szükséges időt. 

Az elterjedtebb módszerek: 

• Időelemzések, pl. REFA, 

• Előre meghatározott idők módszere, pl. MTM 1 (Motion Time Measurements), MTM 

UAS (Motion Time Measurements – Universelle Analysier System). 
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4. Az értékelt tényezők összefüggései 

Személyi jellemzők

Népességcsoport (Teljes, általános munkaképes,
válogatott munkaképes)

Alkalmazási terület (háztartási, ipari használat)

1005-2

Mref vonatkozási tömeg

M
ME

 = M
ref

 * C
M
 * C

V
 * C

A
 * C

T
 * C

F 
* C

MF
 * (C

EK
 *  C

KM
 * C

JF
)

MME: ajánlott tömeghatár

CM: Magassági helyzet szorzótényező

CMF: Megfogás szorzótényező

CF: Gyakorisági és munkaidő szorzótényező

CEK: Egykezes művelet szorzótényező

CJF: Járulékos feladat szorzótényező

CKM: Kétszemélyes művelet szorzótényező

CA: Aszimmetria- szorzótényező

CT: Függőleges elmozdulás szorzótényező

CV: Vízszintes helyzet szorzótényező

Szorzótényezők

EMELÉS

R
KAM 

=
M

tényleges

M
ME

RKAM: a kézi anyagmozgatásból származó munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri
megbetegedések kockázata

legnagyobb szállítási távolság 2 m

legkisebb tömeg 3 kg

elmozdulással járó erőkifejtés

gyorsulás, mozgáspontosság

kényszertesthelyzet

hőkomfort

statikus terhelés

az emelendő tárgyak nem túl hidegek,
melegek, szennyezettek

akadálytalan álló testhelyzet és mozgások

rántásmentés emelés

megfelelő súrlódási viszonyok a láb és a
padló között

mérsékelt hőmérsékleti környezet

Mozgatási jellemzők

Egy vagy kétkezes művelet

Járulékos feladatok (pl. a tárgy forgatása)

jó megfogási viszonyok a kezek és a tárgyak között

Mtényleges: mozgatott tömeg

teher hossza
teher magassága
íves kialakítás
aszimmetrikus középpontú tömegek
labilis tartalmak
nehéz megfogni a tárgyat
kesztyűt használat

Testhelyzet

Gyakorisági és munkaidő (8 órás műszak)

Függőleges elmozdulás

Egy vagy két személy érintett

 
Forrás: saját ábra 

56. A emelés értékelése az MSZ EN 1005 szabványsorozatban 
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Testhelyzet

kényszertesthelyzet

akadálytalan álló testhelyzet és mozgások

CM: Magassági helyzet szorzótényező

Testhelyzet

CV: Vízszintes helyzet szorzótényező

Testhelyzet

CA: Aszimmetria- szorzótényező

Testhelyzet

gyorsulás, mozgáspontosság

statikus terhelés

CT: Függőleges elmozdulás szorzótényező

Függőleges elmozdulás

CEK: Egykezes művelet szorzótényező

Egy vagy kétkezes művelet

CJF: Járulékos feladat szorzótényező

Járulékos feladatok (pl. a tárgy forgatása)

Mozgás változók

Erő

rántásmentés emelés

Mtényleges: mozgatott tömeg

Mref vonatkozási tömeg

legkisebb tömeg 3 kg

elmozdulással járó erőkifejtés

Személyi változók

Népességcsoport (Teljes, általános munkaképes,
válogatott munkaképes)

Alkalmazási terület (háztartási, ipari használat)

Termék változók

az emelendő tárgyak nem túl hidegek, melegek,
szennyezettek

teher hossza
teher magassága
íves kialakítás
aszimmetrikus középpontú tömegek
labilis tartalmak
nehéz megfogni a tárgyat
kesztyűt használat

CMF: Megfogás szorzótényező

jó megfogási viszonyok a kezek és a tárgyak között

Környezeti változók

hőkomfort

mérsékelt hőmérsékleti környezet

CF: Gyakorisági és munkaidő szorzótényező

Gyakorisági és munkaidő (8 órás műszak)

CKM: Kétszemélyes művelet szorzótényező

Egy vagy két személy érintett

legnagyobb szállítási távolság 2 m

megfelelő súrlódási viszonyok a láb és a padló
között

 
Forrás: saját ábra 

57. A emelés értékelése az MSZ EN 1005 szabványsorozatban – EGK modell 
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ERŐKIFEJTÉS

F
ME

 = F
B
 * m

v
 * m

f
 * m

d

mv: sebességi szorzószám

mf: gyakorisági szorzószám

md: időtartam szorzószám

Szorzótényezők

Gyors, kontrakciós mozgások

Munkaidő

Műveletek gyakorisága és műveleti idő

Ftényleges: tényleges erő

FME: ajánlott erőhatár

gyorsulás, mozgáspontosság

testtartás

ember-gép kölcsönhatás

rezgés

személyi védőeszköz

világítás

hőmérséklet

Erőkifejtés jellemzők

1005-3

REK: erőkifejtésből származó munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedések
kockázata az erőkifejtés jellege szerint

F
ME

R
EK 

=
F

tényleges

Személyi jellemzők

Népességcsoport (nem, életkor, népesség)

Alkalmazási terület (háztartási, ipari használat)

FB: a legnagyobb izometrikus erő

Karral végzett munka  (ülő testtartás) befelé / kifelé

Kézzel végzett munka: erőzáró fogás

Karral végzett munka  (ülő testtartás) nyomás / húzás

Karral végzett munka  (ülő testtartás) felfelé / lefelé

Egésztest munka (álló testtartás) nyomás / húzás

Pedálmunka  (ülő testtartás, törzstámasz) boka / lábszár

E
rőkifejtés jellege

 
Forrás: saját ábra 

58. Az erőkifejtés értékelése az MSZ EN 1005 szabványsorozatban 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.024



132 

 

Testhelyzet 

gyorsulás, mozgáspontosság 

m v : sebességi szorzószám 

Gyors, kontrakciós mozgások 

m f : gyakorisági szorzószám 

Műveletek gyakorisága és műveleti idő 

Mozgás változók 

Erő 

F tényleges : tényleges erő 

F B : a legnagyobb izometrikus erő 

Erőkifejtés jellege 

Karral végzett munka  (ülő testtartás) befelé / kifelé 

Kézzel végzett munka: erőzáró fogás 

Karral végzett munka  (ülő testtartás) nyomás / húzás 

Karral végzett munka  (ülő testtartás) felfelé / lefelé 

Egésztest munka (álló testtartás) nyomás / húzás 

Pedálmunka  (ülő testtartás, törzstámasz) boka / lábszár 

Személyi változók 

Népességcsoport (nem, életkor, népesség) 

Alkalmazási terület (háztartási, ipari használat) 

Termék változók 

ember-gép kölcsönhatás 

személyi védőeszköz 

Környezeti változók 

m d : időtartam szorzószám 

Munkaidő 

rezgés 

világítás 

hőmérséklet 

 
Forrás: saját ábra 

59. Az erőkifejtés értékelése az MSZ EN 1005 szabványsorozatban – EGK modell 
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TESTHELYZET
Személyi jellemzők

Álló / ülő testhelyzet

Helyszükséglet, munkafelület

Látási követelmények

Támasz követelmények

Kezelési követelmények

Tevékenység jellemzők

Összetett testhelyzetek

Időtartam

Pihenőidő

Gyakoriság

Támasz

Egyéni védőeszköz

törzs

előre dőlés

oldalra dőlés

csavarodás

fej

előre dőlés

oldalra dőlés

csavarodás

felkar
előre emelés

oldalra emelés

Derék és
alsóvégtag

derék

csípő

boka

térd

Felső végtag

váll

felkar

könyök

alkar

csukló

Ajánlott testhelyzet: természetes, semleges

1005-4

Mozdulatlanság
RTH: a testhelyzetből adódó kockázatokat
testtájanként táblázat tartalmazza

Mozgás jellemzők

Érintett testrész

 
Forrás: saját ábra 

60. A testhelyzet értékelése az MSZ EN 1005 szabványsorozatban 
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Testhelyzet 

Összetett testhelyzetek 

Érintett testrész 

Álló / ülő testhelyzet 

Mozgás jellemzők 

törzs 

előre dőlés 

oldalra dőlés 

csavarodás 

fej 

előre dőlés 

oldalra dőlés 

csavarodás 

felkar 
előre emelés 
oldalra 
emelés 

Derék és 
alsóvégtag 

derék 

csípő 

boka 

térd 

Felső végtag 

váll 

felkar 

könyök 

alkar 

csukló 

Időtartam Pihenőidő 

Gyakoriság 

Mozdulatlanság 

Kezelési követelmények 

Mozgás változók 

Erő 

Személyi változók 

Termék változók 

Egyéni védőeszköz 

Környezeti változók 

Támasz 

Helyszükséglet, munkafelület 

Látási követelmények 

Támasz követelmények 

 
Forrás: saját ábra 

61. A testhelyzet értékelése az MSZ EN 1005 szabványsorozatban – EGK modell 
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ISMÉTLŐDŐ
MOZDULATOK

1005-5

rossz szerszám

egyéni védőeszköz, pl. kesztyű

hideg felület

pszicho-szociális tényezők

precíziós egyesítő műveletek

helyi nyomás a különböző képletekre

rezgést keltő eszközök használata

hideg környezet

tárgyak kezelése csúszós felületen

hirtelen, tépő, csavaró vagy gyors mozdulatok

ütő műveletek, pl. kalapácsolás, a kéz szerszámként
használata

környezeti tényezők
(világítás, klíma, zaj)

egyéni tényezők
(képességek, gyakorlottság, nem, életkor, terhesség,

egészségiproblémák)

RHMM: ismétlődésből származó munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri megbetegedések
kockázata

ciklusidő ingadozás

művelet mozgó tárgyakon

Mozgás jellemzők

testhelyzetek és időtartamuk

műveletelemek száma  felsővégtagonként

ciklusidő

ismétlődés és túl rövid ciklusidő

erő

pihenőhiány

munkaidő

módosító tényezők

NM: műveletelemek száma egy ciklusban

TC: ciklusidő másodpercben

CTT: felsővégtag testtartás szorzótényező

CI: ismétlődési szorzótényező

CBT: befolyásoló tényezők szorzótényező

CE: erőkifejtés szorzótényező

CPH: pihenőhiány szorzótényező

CMI: munkaidő szorzótényező

Szorzótényezők

[s]

TME: ismétlődéssel jellemezhető munka ajánlott ciklusideje

R
HMM

=
N

M

T
C 

* (C
TT

 * C
I 
* C

BT
* C

E
 )* (C

PH
 * C

MI
)

N
MT

ME 
>

1,1 * (C
TT

 * C
I 
* C

BT
* C

E
 ) * (C

PH
 * C

MI
)

egészséges felnőttek

nyakra, hátra és alsóvégtagra nem alkalmazható

 
Forrás: saját ábra 

62. Az ismétlődő mozdulatok értékelése az MSZ EN 1005 szabványsorozatban 
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Testhelyzet 

testhelyzetek és időtartamuk 

C TT : felsővégtag testtartás szorzótényező 

precíziós egyesítő műveletek 

helyi nyomás a különböző képletekre 

hirtelen, tépő, csavaró vagy gyors mozdulatok 

ütő műveletek, pl. kalapácsolás, a kéz szerszámként 
használata 

művelet mozgó tárgyakon 

nyakra, hátra és alsóvégtagra nem alkalmazható 

ismétlődés és túl rövid ciklusidő 

C I : ismétlődési szorzótényező 

ciklusidő 

T C : ciklusidő másodpercben 

műveletelemek száma  felsővégtagonként 

N M : műveletelemek száma egy ciklusban 

Mozgás változók 

Erő 

erő 

C E : erőkifejtés szorzótényező 

Személyi változók 

egészséges felnőttek 

egyéni tényezők 

(képességek, gyakorlottság, nem, életkor, terhesség, 
egészségiproblémák) 

Termék változók 

rossz szerszám 

egyéni védőeszköz, pl. kesztyű 

rezgést keltő eszközök használata 

Környezeti változók 

hideg felület hideg környezet 

tárgyak kezelése csúszós felületen 

 
Forrás: saját ábra 

63. Az ismétlődő mozdulatok értékelése az MSZ EN 1005 szabványsorozatban – EGK modell 

5. Az összetett ergonómiai kockázatbecslés leírása 

Az összetett ergonómiai kockázatbecslés a fizikai munkavégzés során a testhelyzetből, 
erőkifejtésből, a kézi anyagmozgatásból, illetve az ismétlődő mozdulatokból eredő fizikai terhelés 
kockázatainak minőségi és mennyiségi megítélésére használható módszer. 
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a. A CERA értékelés 

Az összetett ergonómiai kockázatbecslés rövid neve a szakmai hagyománynak megfelelően, az 
angol fordítás „Composit Ergonomic Risk Assesstment” rövidítéseként: CERA. 

1. Egyszerűség 

A CERA az alkalmazás körülményeinek megfelelően egy könnyen használható módszer. Az 
értékelő lapokat a munkavédelmi szakemberek, az ergonómiai csapat tagjai vagy a munkahely 
kialakítás más résztvevői néhány órás gyakorlattal ki tudják tölteni. Az értékelőlapok kitöltéséhez 
szöveges válaszokat kell megadni, ábrákon kell testrészeket jelölni, és eldöntendő kérdéseket kell 
megválaszolni. 

2. Szabvány háttér 

A CERA értékelés módszertani megbízhatóságát az alapul vett szabványi háttér alapozza meg. Az 
MSZ EN 1005 szabvány megfogalmazza az ember fizikai teljesítményét befolyásoló tényezők 
figyelembevételének, az ebből adódó kockázatok megítélésének módszereit. Ez a szabvány 
integrálja a területen felhalmozott, és a szakma által széles körben elismert módszereit. 

Bár az EN 1005 alkalmazása harmonizált szabványként csak a gépek kockázatelemzése során 
kötelező, hasznos használata már meglévő gépek, tevékenységek esetében sem. A valóságban a 
fenti szabványnak történő megfelelés vizsgálatára nem minden gép esetében kerül sor, különösen a 
helyben készülő vagy használt gépek üzembeállításakor. A szabványban értékelésre kerülő 
tényezők elsősorban az emberi teljesítőképességet és mozgásokat fedik le, így az értékelés nem csak 
gép kiszolgálás, hanem más – pl. összeszerelés, kézi anyagmozgatás – tevékenységekre is 
elvégezhető. 

3. Az értékelés területei 

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

• testhelyzet, 

• kézi anyagmozgatás, 

• erőkifejtés, 

• ismétlődő mozdulatok 

A CERA a munkavállalók bevonását is segítő fájdalom – kényelmetlenség értékelést is tartalmazza, 
illetve a munkahelyi előzmények és fejlesztési ötletek rögzítési lehetőségét. 

A CERA értékelő lapok célja elsősorban a kockázatmentes állapot igazolása és a magas kockázatú 
helyzetek szűrése. Az alkalmazás kifejezetten ajánlott a következő helyzetekben: 

• munkavédelmi kockázatbecslés részeként, 
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• üzembe helyezés során, 

• ergonómiai felülvizsgálatra, 

• események (pl. munkabaleset) ergonómiai okainak szűrésére, 

• foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok kiegészítésére. 

b. Az értékelőlap kialakítása 

Az értékelőlap tervezése a meglévő módszerek előnyös megoldásainak, a gyakorlati igények és a 
szabványban megjelenő módszertan ötvözését jelentette. 

1. Értékelési területek jelölése 

A CERA három értékelőlapon összesen nyolc értékelési területet tartalmaz. Minden értékelési 
területet keret vesz körül, és a keret felső részében található az értékelési területet megnevezése. 

2. Grafikus és magyarázó elemek 

A CERA értékelést a testhelyzetet és erőkifejtést szemléltető ábrák mellett az érintett testrészek 
jelölésére alkalmas nagyméretű embervázlatok segítik. 

3. Kockázati szintek jelzése 

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

A CERA értékelés nem egy összegzett ergonómiai kockázati szintet ad, hanem értékelési 
területenként egy vagy több kimenetet szolgáltat a kockázatbecslés színeivel is kódolva: 

• A zöld az elfogadható kockázatot jelzi 

• A piros az elfogadhatatlanul magas kockázatot jelzi, 

• A sárga eredmény olyan bizonytalan helyzetet jelez, melynél részletesebb vizsgálattal akár 

a kockázat elfogadható szintje is igazolható, de sokszor célszerűbb a veszély 

csökkentésére intézkedést hozni. 

4. Kitöltési feltételek 

A szabvány számos – részletesebben nem vizsgált –, a kockázatot befolyásoló tényezőt tartalmaz, 
melyek elvileg az egyes értékelési területek kitöltési feltételét jelentik. Nagy tapasztalattal és 
körültekintéssel az adatfelvétel ilyen helyzetekben is megtörténhet, de ilyenkor a kockázati szint 
meghatározásakor a torzító hatást figyelembe kell venni. Ha az adott értékelési területen az 
ellenőrzési feltételek valamelyike nem teljesül, akkor ott a kockázat a lapon kiadódó értéknél 
magasabb. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.024



139 

5. Adatrögzítési követelmények 

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

Az adatrögzítés során biztosítani kell, hogy az értékelő lapok mindegyike azonosítható legyen, pl. 
az adott értékeléshez tartozó lapok összetűzésével, illetve a lapok jobb felső sarkában található 
azonosító mező kitöltésével. 

Az értékelést fényképekkel és mozgóképfelvétellel célszerű kiegészíteni a vállalati szabályozás és a 
személyiségi jogok figyelembevételével. 

6. Többszörös keretválasztás 

A kézi anyagmozgatás és az ismétlődő mozdulatok értékelő területeken az ellenőrzési feltételek 
teljesülése után többszörös keretválasztásra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a kockázat akkor lesz 
elfogadható, ha az itt lévő, önállóan is keretbe foglalt rövid ellenőrző listák egyikén minden feltétel 
teljesül. 

c. Az értékelőlap felépítése 

1. Adminisztrációs és összegző terület 

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

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

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

Ezt az értékelési területet minden alkalommal ki kell tölteni. 

2. Kellemetlenség-fájdalom dolgozói megkérdezés terület 

A munkavállalók véleménye, javaslatai fontosak a fejlesztéshez. Válaszaik alapján kell a képen 
megjelölni azokat a testrészeket, melyekhez a munkának tulajdonított panaszokat jeleznek. A 
szöveges területre és az ábrára is kerülhet szöveges kiegészítés a panasz intenzitására, 
gyakoriságára vagy zavaró voltára vonatkozóan. A szöveges területre kell feljegyezni a rajzon nem 
jelölhető panaszokat, pl. szemégés vagy fülzúgás, vagy munkahelyi bántalmazás. Ezeket az 
észrevételeket a munkavállaló azonosítása nélkül a munkahelyfejlesztés megfelelő területe felé kell 
továbbítani. 

Ezt az értékelési területet minden alkalommal célszerű kitölteni. 
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3. Munkahelyre vonatkozó előzmények (baleset, megbetegedések stb.) terület 

Az értékelést kiegészíti, és az adatok értelmezését segíti a munkahelyre vonatkozó előzmények 
(baleset, megbetegedések stb.) rögzítése. Ezek az adatok elérhetőek lehetnek más forrásokból is 
(ilyenkor elég csatolni), de a munkahelyen is felszínre kerülhetnek. 

Ezt az értékelési területet minden alkalommal célszerű kitölteni. 

4. Észrevétel-megoldási ötlet terület 

Bár a kockázatbecslés nem a probléma megoldására szolgál, az értékelést végző szakemberek és 
más résztvevők óhatatlanul a helyzet javításában is gondolkodnak. Ezeknek az ötleteknek a 
rögzítésére szolgál ez a terület. Az ide leírt gondolatok hasznosak lehetnek a fejlesztés során, 
azonban a megoldást az összefüggéseket is átlátó, körültekintő tervezés és kivitelezés jelenti. 

Ez az értékelési terület szabadon használható.  

5. Testhelyzet értékelési terület 

Ezt az értékelési területet minden alkalommal ki kell tölteni. 

A testhelyzet értékelése testrészenként történik. Minden testrészre elfogadható vagy elfogadhatatlan 
értékelési eredmény születik, itt további értékelésre nincs szükség. Az értékelés alapja az, hogy a 
vizsgált munkavégzés során előfordulnak-e a jelölt helyzetek, azaz mekkora a megjelenő 
legnagyobb izületi szög. 

Három esetben az értékelést két lépésben kell elvégezni: a felkar közepes mértékű előre vagy 
oldalra emelésénél, illetve a törzs hátradőlésénél a rajzon sárga tartomány látható. A nyíllal jelölt 
kiegészítő dobozokban két zöld helyzet választható, egyéb esetben az eredmény piros. 

A fej, kar és törzs részletesen elemzett helyzetei mellett megjelenő további megfigyelt statikus vagy 
kényelmetlen helyzeteket a nagy emberrajzon kell jelölni és a mellékelt dobozban magyarázattal 
ellátni. Ez a rajz a szakértői értékelési terület, azaz a munkavállalói panaszokat az álló emberen, a 
megfigyelt testhelyzetbeli problémákat az ülő emberen kell rögzíteni. 

Az összegzéshez a piros és zöld értékelést kapott testrészeket összeszámoljuk. Bármely területen az 
értékelés piros, intézkedésre van szükség. 

6. Erőkifejtés értékelési területe 

A tevékenység megfigyelésével azonosítani kell az erőkifejtéssel járó műveleteket, és meghatározni 
azokat az időszakokat, amikor ezek előfordulnak. Az erőkifejtés elsősorban a berendezések 
kezelőszerveinek működtetése, a munkadarab erővel történő megváltoztatása. A munkadarabok 
vagy szerszámok mozgatását nem itt, hanem a kézi anyagmozgatás értékelési területnél kell 
figyelembe venni. Az üzemszervezéstől, feladat összetételtől függően az erőkifejtés jellemezheti a 
teljes műszakot (gépkezelő), vagy korlátozódhat műszak néhány összefüggő időszakára (gépkezelő, 
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de óránként a raklapot cserélnie kell), vagy jelenhet meg ismétlődő módon (gépkezelő, de a 
munkadarab behelyezése és kivétele is a feladata). 

Ezt az értékelési területet akkor kell kitölteni, ha a megmunkálási műveletekhez vagy a 
kezelőszervek működtetéséhez erőkifejtésre van szükség. 

Az ellenőrzési feltételek értelmezése: 

• Akkor mondhatjuk, hogy a munkavégzés időtartama nem haladja meg a 8 órát, ha 

erőkifejtéssel járó munkavégzés összes ideje – ide értve az erőkifejtések és a kapcsolódó 

pihenők időtartamát – a műszak során nem több 8 óránál.  

• Akkor mondhatjuk, hogy az erőkifejtés időtartama nem haladja meg a három 

másodpercet, ha az erőkifejtés kezdete után három másodperccel az erőkifejtés már nem 

áll fen, függetlenül attól, hogy közben milyen intenzitású volt az erőkifejtés, esetleg több, 

egymást követő rövid erőkifejtésről van szó. Nem számít bele az időtartamba a kéz vagy 

láb útja az erőkifejtés helyéig. 

• Akkor mondhatjuk, hogy percenként két erőkifejtésnél több nem fordul elő, ha az 

erőkifejtés szempontjából figyelembe vett időtartamban az – esetleg eltérő jellegű – 

erőkifejtések többnyire egyenletes ütemben, percenként legfeljebb két alkalommal 

fordulnak elő. 

• Az erőkifejtés vizsgálatának feltétele, hogy az érintett testrész jelentősen ne mozduljon el, 

az esetleges mozgás lassú, rántásmentes legyen. 

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

A továbbiakban ki kell választani a munka során előforduló erőkifejtéseknek megfelelő ábrákat, és 
ábránként az előforduló legnagyobb erőértékeket kell jelölni az ábrák alatti területeken. 

A zöld az elfogadható kockázatot, a piros a nem elfogadható kockázatot jelenti, míg a köztes a sárga 
tartomány. Az összegzéshez a piros és zöld értékelést kapott testrészeket összeszámoljuk. Bármely 
területen az értékelés piros, intézkedésre van szükség, míg a sárga esetekben intézkedést kell hozni 
a szükséges erő mértékének csökkentésére, esetleg további vizsgálattal kell a kockázati szintet 
meghatározni. 

Az értékelő lapon lévő erőértékek az iparban dolgozók átlagos teljesítőképességén alapulnak, a 
kiemelkedő képességű munkavállalók ennél nagyobb, a fizikailag gyengébb munkavállalók ennél 
kisebb erőket fejthetnek ki elfogadható kockázat mellett. 
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Ha valamely erőkifejtésnél nem ismert az erőkifejtés szükséges értéke (pl. nincs mérési eredmény), 
akkor a művelet végző összes munkavállaló megkérdezése alapján kell az értékelést elvégezni. 
Ekkor az értékelés akkor lesz zöld, ha a munkavállalók egybehangzóan állítják, hogy az erőkifejtés 
nem jelent erőfeszítést, sárga akkor, ha a munkavállalók legfeljebb fele szerint némi erőkifejtésre 
van szükség, és tízből legfeljebb egy munkavállaló mondja, hogy jelentős erőfeszítésre van szükség. 
Ha a munkavállalók nagyobb arányban jelzik, vagy intenzívebbnek tartják az erőkifejtést, akkor az 
értékelés eredménye piros. 

7. Kézi anyagmozgatás értékelési területe 

A tevékenység megfigyelésével azonosítani kell a legalább 3 kg tömegű tárgyak (pl. szerszámok, 
munkadarabok) mozgatásával járó műveleteket, és meghatározni azokat az időszakokat, amikor 
ezek előfordulnak. A megmunkálási műveletekkel járó erőkifejtést az erőkifejtés értékelési 
területen, a 3 kg-nál könnyebb munkadarabok vagy szerszámok mozgatását a nem itt, hanem az 
ismétlődő mozdulatok értékelési területen kell figyelembe venni. A kézi anyagmozgatás kitöltheti a 
teljes műszakot (a megmunkáláshoz a munkadarab behelyezése majd kivétele), vagy korlátozódhat 
műszak néhány összefüggő időszakára (a megmunkáláshoz a munkadarab behelyezése majd 
kivétele, de időszakonként a gépen állítani kell), vagy jelenhet meg ismétlődő módon (gépkezelő, 
de a munkadarab behelyezése és kivétele is a feladata). 

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

További értékelés nélkül nem elfogadható a kockázat az alábbi esetek bármelyikében: 

• az egy személy által kézi erővel emelt tömeg eléri a 25 kg-ot (vagy pl. ketten 50 kg-ot 

emelnek), 

• segédeszköz nélkül egy személy egy másik felnőttet emel, 

• vállmagasság fölé történik az emelés. 

Az ellenőrzési feltételek értelmezése: 

• A teher vízszintes síkra vetített elmozdulása nem lehet több két méternél. 

• A kézi anyagmozgatás álló (pl. nem ülő vagy térdelő) testhelyzetben történik, és a 

dolgozót külső akadályok nem gátolják a helyes emelési mód végrehajtásában és a 

legrövidebb mozgatási út követésében, a mozgás során a dolgozó nem kényszerül 

szintkülönbség leküzdésére (pl. nem kell lejtőn, lépcsőn felemelnie). 

• Az emelést egy személy, csak testi erejének felhasználásával. 

• Az emelés során nincsenek hirtelen mozdulatok, rántások, elakadások. 
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• A mozgatott tárgynak jó a megfogása, azaz mindkét kézzel jól megragadható markolattal 

vagy fogással rendelkezik. 

• A mozgatott tárgy lehetővé teszi, a testhez fogható, azaz pl. nem túl meleg vagy hideg, 

szennyezett. 

• A láb nem csúszik, pl. nem olajos, jeges, vagy vizes a padló. 

• A művelet során az adott tárgy emelésén túl más művelet nem kell végrehajtani. 

• Nincsenek szélsőséges környezeti tényezők, pl. túl meleg, hideg, rezgés, sötét. 

• Helyes az emelési mód, azaz a dolgozó a mozgatást szimmetrikus megfogással, két kézzel 

hajtja végre, és ezt a teher formája lehetővé teszi. 

• Helyes az emelési mód, azaz a törzs egyenes, és nem fordul oldalra, nincs szükség oldalra 

dőlésre. 

• Helyes az emelési mód, azaz a terhet a dolgozó közel tartja a testéhez. 

Ha az összes anyagmozgatási helyzetre az összes feltétel teljesül, akkor az értékelés folytatható, 
egyébként más módszerrel kell a kockázatot meghatározni. 

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

A keretekben megjelenő emelési jellemzőket különböző határértékekkel kell összevetni: 

• Az emelt tömeg az értékelésbe vont időszakban emelt legnagyobb előforduló értéket 

jelenti. Ha a műszak során jól meghatározott homogén emelésekből álló időszakot 

tartalmaz (pl. a műszak első felében 20 kg-os cementes zsákok raklapról lerakása, majd a 

műszak második felében 4 kg-os téglákból falazás), akkor erre ki kell választani a 

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

jellemzi (pl. bőröndök átrakása futószalagra), akkor az előforduló legnehezebb teherrel 

számolva kell az értékelést elvégezni.  

• A teher függőleges helyzete a dolgozó talpához viszonyított kiindulási magasságát jelenti, 

míg a függőleges elmozdulás a teher mozgatása során előforduló felső és alsó helyzete 

közti szintkülönbséget jelenti. 

• Az emelési gyakoriságot a kézi anyagmozgatás szempontjából értékelt időszakokra vetítve 

kell meghatározni, ez a – lehetőleg egyenletes ütemű – mozgatások közt átlagosan eltelt 

időből adódik, az emelés kipihenésére fordítható idő beszámításával. 
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A megfelelő keret gyors kiválasztását megnevezésük segíti: 

• A 9 kg-nál nehezebb tárgyak mozgatása esetén a „kritikus tömeg” esetet célszerű 

vizsgálni, 

• Ha könyökmagasság alá kerül a teher, akkor a „kritikus függőleges tömegelmozdulás_1” 

esetet célszerű vizsgálni. Ez tipikusan polcok rakodása lehet, a teher testközeli 

mozgatásával, a térd és vállmagasság közti tartományban. 

• Ha raklapról asztalra, vagy asztalról raklapra történik az emelés, akkor a „kritikus 

függőleges tömegelmozdulás_2” esetet célszerű vizsgálni. Fontos, hogy itt nem feltétel a 

teher testhez szorítása, mivel a teher megfogása itt 60 cm is lehet, így itt megoldható a 

teher raklapra helyezése. Az elfogadott legnagyobb mozgatási tartomány 10 cm és 110 cm 

között, vagy 60 cm és vállmagasság között lehet, ami megfelel a teher raklapról asztalra 

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

vállmagasságig történő emelése.) 

• Ha öt percél gyakrabban van emelés, akkor a „kritikus gyakoriság 1” 

• Ha gyakori a nehéz tárgyak emelése, akkor a „kritikus gyakoriság 2” 

A kockázat akkor lesz elfogadható, ha bármely itt lévő, önállóan is keretbe foglalt rövid ellenőrző 
listák egyikén minden feltétel teljesül. Egyéb esetben intézkedést lehet hozni a terhelés 
csökkentésére vagy a kockázat más módszerrel történő meghatározására. 

8. Ismétlődő mozdulatok értékelési területe 

A tevékenység megfigyelésével azonosítani kell a műveleti ciklussal jellemezhető időszakokat, 
melyek nagy gyakorisággal ismétlődő mozdulatokat tartalmaznak.  

A tevékenység műveletekből áll, melyek lehetnek pl. nyúlás, megfogás, mozgatás, illesztés, 
elengedés, benyomni-kihúzni, vinni. Ennek az értékelési területnek kitöltése nagy alaposságot 
igényel a műveletelemek azonosításához, hiszen nehéz a tevékenység műveletelemekre bontása, pl. 
a tárgy átvétele az egyik kézből a másikba két külön műveletelemnek számít, az egyik egy 
megfogás, a másik egy elengedés.  

A mozgatás műveletelem legfeljebb 3 kg tömegű tárgyak (pl. szerszámok, munkadarabok) 
mozgatását jelentheti, az ennél nehezebb tárgyak kézi mozgatását a kézi anyagmozgatás értékelési 
területen kell figyelembe venni. A benyomni-kihúzni műveletelem az előforduló erőkifejtéseket 
jelzi, ezeket az erőkifejtés értékelési területen kell figyelembe venni. Az ismétlődő mozdulatokkal 
jellemzett munka kitöltheti a teljes műszakot (almaválogatás), vagy korlátozódhat műszak néhány 
összefüggő időszakára (almaválogatás és dobozolás, majd a megtelt dobozok raklapra helyezése). 
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Ezt az értékelési területet akkor kell kitölteni, ha a munkavégzés során előfordul ismétlődő 
mozdulat, műveleti ciklussal jellemezhető időszak. 

Az ellenőrzési feltételek értelmezése: 

• A munka akkor jellemezhető műveleti ciklussal, ha egy adott műveletsor ismétlődik. A 

műveletsor lehet akár néhány művelet ismétlése is, pl. almahámozás késsel. A ciklusidőt a 

műszakban elért teljesítmény alapján a nettó munkaidőből, vagy méréssel legalább 10 

ciklushoz szükséges idők alapján határozzuk meg, és vezessük fel az értékelőlapra. 

• Ha a munka elsősorban szellemi, vagy nem jár a felső végtag látható mozgásával, akkor 

erre az értékelésre nincs szükség. 

• A műveleti ciklussal jellemezhető tevékenység a műszak során 4-8 óra időtartamot tesz ki. 

• Legalább három, legalább tíz perces szünet van, azaz a pihenéssel meg nem szakított 

munkaórák száma legfeljebb 4 lehet. 

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

A kockázatot először a bal, majd a jobb kézre külön-külön kell meghatározni és értékelni. Ehhez a 
két kézre külön-külön az itt lévő, önállóan is keretbe foglalt rövid ellenőrző listákkal további 
értékelést kell végrehajtani.  

Az első keret egy alapesetet tartalmaz, a többi keretben vastag szedéssel látható, hogy az alapeset 
melyik feltételének hiányában célszerű kitölteni. Az értékelt tényezők: 

• Gyakoriság: a műveletelemek száma ciklusonként legfeljebb húsz, és a ciklusidő legalább 

30 másodperc. Ha nem teljesül, a „kritikus ismétlődés” esetet célszerű vizsgálni, ahol más 

feltételek szigorodása mellett a műveleti gyakoriság nőhet. (A „kritikus ismétlődés” 

esetben a percenkénti műveletszámra vonatkozik a határérték.) 

• Nincs szélsőséges testhelyzet: a magyarázó ábrák szerint a mozgások nem lépnek ki a 

tevékenység során a zöld tartományból. Ha igen, a „kritikus testhelyzet” vizsgálandó, ahol 

– más feltételek szigorodása mellett a sárga testhelyzetek is megjelenhetnek. 

• Nincs olyan műveletelem, mely kitölti a ciklusidő – azaz a tevékenységgel eltöltött idő – 

legalább felét. Nincs statikus terhelés, azaz nincsenek a felső végtag statikus helyzetével 

járó műveletelemek. Nem túlzott az ismétlődés azért sem, mert a ciklusidő nagyobb 15 

másodpercnél. Ha nem teljesül, itt is a „kritikus ismétlődés” esetet célszerű vizsgálni, ahol 

más feltételek szigorodása mellett a műveleti gyakoriság nőhet. (A „kritikus ismétlődés” 

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

keltő eszközök használata, precíziós egyesítő műveletek, helyi nyomás, hideg környezet, a 

feladat elvégzését gátló kesztyű, tárgyak kezelése csúszós felületen, hirtelen, tépő, csavaró 

vagy gyors mozdulatok, ütő műveletek). Ha ennél hosszabb idő telik úgy, hogy közben 

jelen van valamely munkát befolyásoló tényező, akkor „kritikus körülmények” esetet 

célszerű vizsgálni, ahol más feltételek szigorodása mellett elfogadott a befolyásoló 

tényezők hatása a teljes ciklus alatt. 

• Akkor mondhatjuk, hogy a munkavégzés nem igényel erőkifejtést, vagy elhanyagolható 

erőkifejtéssel jár, ha a műveleti sor részét képező benyomni-kihúzni műveletelemre az 

erőkifejtés értékelési terület eredménye alapján elfogadott kockázatot adott. Ha ott az 

eredmény sárga lett, a „kritikus erőkifejtés” eset még más feltételek szigorodása mellett 

teljesülhet. 

A kockázatot a két kézre külön-külön határozzuk meg, és akkor lesz elfogadható, ha bármely itt 
lévő, önállóan is keretbe foglalt rövid ellenőrző listák egyikén minden feltétel teljesül. Nem feltétel, 
hogy azonos esetek alapján határozzuk meg a két kézre vonatkozó kockázatot. Ha valamely kézre 
sárga lesz az eredmény, akkor intézkedést lehet hozni a terhelés csökkentésére vagy a kockázat más 
módszerrel történő meghatározására. 

d. A CERA értékelőlap felhasználásának feltételei 

1. Az ideális alkalmazás 

Mivel a CERA értékelő lapok az EN 1005 szabványsorozaton alapulnak, legkönnyebben 
gépkiszolgálásra használhatók. További könnyű alkalmazási területet a homogén tevékenységek 
jelentenek, azaz olyan helyzetek, amikor a munkás teljes munkaidejét azonos, vagy legalább azonos 
jellegű tevékenységekkel tölti ki, pl. kézi anyagmozgatás, összeszerelés, gépkezelés stb. 

A CERA értékelő lapok alkalmazása kis kockázatú – azaz jól tervezett és jól használt – 
munkahelyeken is könnyű, mert ilyenkor az ellenőrző feltételek egyértelműen teljesülnek, és a 
további elemzés során is gyorsan igazolható a kedvező helyzet. A nagy kockázatú – azaz rosszul 
szervezett és tervezett – munkahelyeken is könnyű lehet az értékelés, mert ilyenkor a piros értékek 
gyorsan kiadódnak a testhelyzet, erőkifejtés és kézi anyagmozgatás területén, és meg kell hozni a 
döntést a beavatkozásra. 

A CERA lapokon szereplő értékek alapján a felhasználhatóság a nyolcórás, három alkalommal 
szünettel megszakított, homogén munkára, jó környezeti tényezőkre és átlagos képességű iparban 
dolgozó személyekre vonatkozik. 
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2. Megbízhatóság 

Az értékelés eredményét a többi ergonómiai kockázatbecslő módszerhez hasonlóan számos tényező 
befolyásolja, pl. az értékelést végző gyakorlata, az éppen megfigyelt munkavállaló személyi 
jellemzői, a pillanatnyi körülmények stb. A kockázatbecslés során figyelembe kell venni, hogy a 
munkahelyi kockázatok értékelése és kezelése munkáltatói kötelezettség, a kockázatértékelésben 
érintettekre jogszabályi megkötések lehetnek. A CERA értékelő lap a kockázatkezelés egy 
lehetséges eszköze, melyet a fejlesztők térítésmentesen bocsátanak rendelkezésre, azonban a 
fejlesztők nem vállalnak felelősséget az értékelések eredményeiért. 

Az értékelőlapok kialakításakor az egyszerű kezelhetőség érdekében sokszor szűkíteni kellett az 
alkalmazási körülményeket. Ilyen esetekben mindig a biztonság volt az elsődleges szempont, ami 
viszont azzal jár, hogy több helyen a ténylegesen meglévőnél magasabb kockázati szintre értékel a 
módszer. 

3. Lefedettség 

A CERA alkalmazásának ágazati megkötése nincs. 

e. Az értékelés menete 

A CERA értékelő lappal a vizsgálatot a következő lépesekkel célszerű végrehajtani. 

• Előkészítés 

• Munkahelyek elemzése 

• Kiértékelés 

• Eredmények összegzése 

• Intézkedések meghatározása 

• Beavatkozások végrehajtása 

A CERA természetesen a többi ergonómiai módszerhez hasonlóan beilleszthető összetettebb 
folyamatokba, ilyenkor a 3-5 fejezetekben leírtakat kell követni. 

1. Előkészítés 

Az értékelés előkészítéseként a munkahelyek vizsgálatánál szokásos feladatokat kell végrehajtani, 
ezek például: 

• ki kell jelölni a vizsgálat kiterjedését (pl. munkahelyek, munkavállalók szempontjából) 

• munkavállalók tájékoztatása a vizsgálat céljáról, körülményeiről, 
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• vizsgálatot végzők felkészítése a vizsgálatra és a helyi munkavédelmi követelményekre 

(pl. munkavédelmi képzés és egyéni védőeszköz biztosítása), 

• értékelő lapok nyomtatása, technikai eszközök előkészítése, 

• technológiai és termelési adatok begyűjtése, 

• foglakozás-egészségügyi, munkabiztonsági előzmények begyűjtése,  

• korábbi vizsgálati és fejlesztési dokumentációk begyűjtése, 

• a munkahelyre vonatkozó mérési eredmények begyűjtése, 

• vizsgálati terv készítése a tevékenység, technológia és a munkavállalói adatok alapján. 

2. Munkahelyek elemzése 

A vizsgálat elemzés eső lépése annak meghatározása, hogy mely CERA értékelési terület kitöltésére 
van szükség. Gyakori eset, hogy egyes értékelési területek üresen maradnak. Előfordul, hogy egy 
munkahelyen több, láthatóan egységes tevékenység is folyik, ezért ezekre a CERA adott értékelési 
területét több példányban is ki kell tölteni.  

Nem feltétlenül kell újabb értékeléseket végezni, ha több azonos munkahely is van, az adott 
tevékenységet máshol már vizsgálták, sok munkavállaló végzi ugyanazt a munkát. A 
veszélycsökkentő intézkedések meghozatalakor azonban ezeket az összevonásokat, mennyiségi és 
létszámadatokat figyelembe kell venni. 

Meg kell határozni, hogy az egyes értékelések mely munkavállalók bevonásával történjenek. 
Törekedni kell arra, hogy több – testfelépítése, munkamódszere stb. alapján eltérő – munkavállaló, 
különböző műszakokból vegyen részt az értékelésben. 

Az értékelést a munka minél kisebb zavarása mellett, a munkahelyi szabályok betartásával kell 
elvégezni. Az eredményeket az értékelő lapon kell rögzíteni. 

3. Eredmények összegzése 

A CERA lapokon az eredmények az összegző területen láthatók, a többi lap ehhez mellékletet 
képez. A vizsgálati tervnek megfelelő bontásban rendezni és összegezni kell a lapokon szereplő 
eredményeket, hogy abból kiderüljön, kinél (hány munkavállalónál), mely munkahelyeken, mely 
tevékenységek során, mely értékelési terület alapján fordult elő piros, sárga és zöld érték. 

Előfordul, hogy a piros – sárga – zöld értékek arányából valamilyen súlyozással próbálják 
meghatározni az adott munkahely számszerű eredő minősítését, majd és ez alapján egyfajta 
fontossági sorrend felállítása. Valójában egy piros szintű értékelés önmagában is elfogadhatatlan 
kockázatot jelent, tehát nem jobb az „egy pirosos” a „tripla piros” munkahelynél. 
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Célszerű azonban azt meghatározni, hogy melyek a tipikus problémák, hol fordulnak elő, mely 
munkavállalói körre terjednek ki. 

4. Intézkedések meghatározása 

Az értékelésben és fejlesztésben érintettek a nyers adatok alapján döntenek a további vizsgálatokról, 
melyhez az összegzés nyújt további támpontot. 

Az összkép ismeretében kell a sárga értékek kezeléséről dönteni, és előnyben kell részesíteni a 
veszélycsökkentési intézkedést a további vizsgálatokkal szemben. 

Az intézkedések jellemzően a munkahelyek vagy munkakörnyezet átalakítására, a folyamat és 
módszer fejlesztésére, szervezési megoldásokra vagy a munkavállalók fejlesztésére irányulnak. 

Célszerű egy ergonómiai-feladatlistát felállítani, ebbe az új feladatokat felvenni, a jövőbeli 
feladatokat ütemezni, és a futó fejlesztéseket követni. Célszerű a listát félévente vezetői részvétellel 
felülvizsgálni, a feladatok megoldására forrást rendelni, és felelőst kijelölni. 

5. Beavatkozások végrehajtása 

A munkavédelem és ergonómia közös célja a fenntartható munkavégzés feltételeinek biztosítása. A 
CERA, vagy bármely más vizsgálat elvégzése nem teszi jobbá a helyzetet, erre csak a követő 
intézkedések képesek. Nagyon fontos ezért, hogy a felmérést követően tényleges fejlesztésre 
kerüljön sor. 

Az intézkedések megvalósítása után a területen ismételt vizsgálatot kell végrehajtani annak 
igazolására, hogy az új helyzetben a kockázat már elfogadható. 

f. A CERA fejlesztése 

Az összetett ergonómiai kockázatbecsléshez kapcsolódó további információk elérhetők a 
http://cera.munkavedelmitovabbkepzes.hu/ címen. A CERA használói a honlap meglátogatásával 
lehetőséget kapnak  

• az értékelő lap legújabb változatának letöltésére és használatára, 

• a munkával kapcsolatos váz-izomrendszeri problémák és kezelésük részétesebb 

megismerésére, 

• kapcsolattartásra a fejlesztőkkel és az eszközt használó közösséggel, 

• a módszer elsajátítását biztosító képzések, és a kapcsolódó rendezvények megismerésére. 
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