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1. 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 megítélése az utóbbi tíz évben 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 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. 
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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. 

2. Kutatási célok 

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. 

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, 
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 a fenti módszer alkalmazhatósági feltételeinek, előnyeinek és hátrányainak 
meghatározása. 

3. 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 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. 

4. Az elvégzett vizsgálat tömör leírása fejezetenként 

Az 1. ERGONÓMIAI TEVÉKENYSÉGEK A KATONAI SZOLGÁLAT BIZTONSÁGA 
ÉRDEKÉBEN fejezetben nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokat elemeztem, és 
határoztam meg egy vizsgálati módszer alkalmazhatóságának jogi-szervezeti kereteit. Ennek 
részeként elemeztem a fizikai terhelés és igénybevétel kockázatkezelési szabályozását, a 
kapcsolódó civil és a magyar honvédségben alkalmazásban lévő jogi szabályozást, és 
összehasonlításként elemeztem a fizikai terhelés és igénybevétel értékelése külföldi 
hadseregekben. 

A 2. A MUNKÁBÓL VAGY KATONAI SZOLGÁLATBÓL SZÁRMAZÓ FIZIKAI TERHELÉS 
ÉRTÉKELÉSE fejezetben irodalmi források feldolgozásával és saját gyakorlati tapasztalatomr 
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atámaszkodva aZ ERGONÓMIAI FEJLESZTÉSI PROGRAM megvalósításának szervezési 
és módszertani elemeit dolgoztam fel. 

A 3. AZ ERGONÓMIAI KOCKÁZATOKKAL KAPCSOLATOS SZABVÁNYOK fejezetben 
kiemelt szerepet kap az MSZ EN 1005 szabványsorozat kritikai elemzése, illetve a 
szabványban szereplő értékelési módszerek egységesítése, és az ipari munkahelyek 
értékelésére történő adaptálása. 

A 4. AZ ÖSSZETETT ERGONÓMIAI KOCKÁZATBECSLŐ RENDSZER fejezet tartalmazza a 
módszer felhasználó központú kialakításának és tesztelésének lépéseit, melyek 

 az igényfeltárás, 

 a szabványkövetelmények értelmezése, 

 értékelőlap és értékelő munkalaptervezés, majd újratervezés szakértői értékelés 
alapján, 

 terepi tesztelés (előkészítés, munkahelyek értékelése, eredmények kiértékelése), 

 laboratóriumi tesztelés, 

 véglegesítés. 

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 
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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.  

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. 

6. 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. 
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Forrás: saját ábra 

1. ábra A CERA papír-ceruza változat értékelő lapjai 

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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Forrás: saját ábra 

2 ábra Az ergonómiai vizsgáló eszközök fejlődése 

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. 

7. A kutatási eredmények gyakorlati felhasználhatósága 

Az ergonómiai szabályozás és a külföldi eljárások, tapasztalatok feldolgozása a hazai 
alkalmazás számára is elérhetővé tette ezeket az ismerteket, melyek alkalmazására néhány 
éven belül szükség lesz a szerződés szolgálat bevezetése nyomán. 

Az ergonómiai módszerek fejlődési modellje segíti a gyakorlatban tapasztalt nehézségek, 
értékelési hiányosságok és ellentmondások megértését, kijelöli a további fejlődési trendeket, 
és lehetővé teszi konkrét kutatási irányok meghatározását. 

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). 

8. 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).  
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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. 

9. A doktorjelölt témával kapcsolatos publikációs jegyzéke 

Könyv, jegyzet, könyv részlet 

Szabó Gy.: Evaluation and prevention of work-related musculoskeletal disorders in 
Hungary, Advances in Physical Ergonomics and Safety, Orlando, Taylor & Francis Ltd. (CRC 
Press), pp. 195-202, 2012.  

Szabó Gy.: A fizikai munkavégzés ergonómiája, OE BGK, no. 3037, Budapest, Óbudai 
Egyetem, pp. 1-115, 2012.  

Szabó Gy.: Antropometria és ergonómia, Akadálymentes építészet, Budapest, Verlad 
Dashöfer, pp. 3-17, 2007.  

Lektorált folyóiratban megjelent cikkek 

Szabó Gy.: A váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatkezelése két ország fegyveres 
erőinél, Hadmérnök, vol. VII, issue 2, pp. 184-194, 2012.  

Szabó Gy.: Ergonómiai szabványok váz-izomrendszeri kockázatok csökkentésére gépek 
tervezésekor, Munkavédelem és biztonságtechnika, vol. XXIII, issue 1, pp. 17-20, 03/2011.  

Szabó Gy.: Nyomáseloszlás vizsgáló eszközök ergonómiai alkalmazása, Munkavédelem és 
biztonságtechnika, vol. XXIII, issue 2, pp. 12-15, 2011.  

Szabó Gy.: Ergonómiai alapok, Munkabiztonság, vol. XVIII: Fórum Média Kiadó, pp. 12-
16, 2010.  
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Szabó, Gy.: A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelés módszerei, Bolyai 
Szemle, vol. XIX, issue 1: ZMNE, pp. 249-260, 2010.  

Szabó Gy., Mischinger G., Moharos I. Mochnács M.: Váz-izomrendszeri kockázatok 
értékelése és csökkentése gépek tervezésekor, Gép, vol. LXI, issue 9-10: Gépipari 
Tudományos Egyesület, pp. 98-101 , 2010. 

Idegen nyelvű kiadványban megjelent cikkek  

Peczöli I., Szabó Gy: Flexible office environment, Periodica Polytechnica, vol. VII, issue 
2, pp. 135-150, 1999. 

Idegen nyelvű kiadványban megjelent konferencia előadások  

Szabó Gy: Evaluation and prevention of work-related musculoskeletal disorders in 
Hungary, 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 2012, San 
Francisco, USA Publishing, pp. 1325-1332, 2012.  

Szabó Gy: Identification of Sitting Positions with Artificial Neural Networks, First 
International Scientific Practical confrence of the Latvian Ergonomics Society, Riga, Latvia, 
University of Latvia Press, pp. 85-90, 2011.  

Szabó Gy: An integrated tool for ergonomic risk assessment, Towards Safety Through 
Advanced Solutions, Sopot, Poland, CIOP PIB.  

Szabó, G., Koloszár K.: A validation method for ergonomic risk assessment methods, 2nd 
International Conference on Applied Digital Human Modeling, San Francisco, 2012.  

Szabó, Gy: A Pressure Mapping Application: Identification of Seating Positions with 
Nearest Neighbour Analysis, 3rd European Seating Symposium, Dublin, Central Remedial 
Clinic, pp. 245-249, 2011.  

Konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű előadás 

Szabó Gy., Krajnc Z.: Civil - katonai partnerség - közös kutatási program a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és az Óbudai Egyetem közreműködésével, Katonai Repülő és 
Légvédelmi konferencia, vol. XXV, no. 2, Szolnok, 2012, pp. 156-175, 2012.  

Szabó Gy: A munkából eredő váz-izomrendszeri megbetegedések kockázatát befolyásoló 
tényezők, International Engineering Symposium at Bánki (IESB 2011), Budapest, Óbudai 
Egyetem, pp. 1-17, 2011.  

Szabó Gy: Váz-izomrendszeri foglalkozási sérülések (CTD) kockázatának csökkentésére 
irányuló megoldások, módszerek kidolgozása", Nemzetközi gépész, mechatronikai és 
biztonságtechnikai szimpózium, no. 7, Budapest, Budapesti Műszaki Főiskola, pp. 1-17, 
2009. 

10. Felhasznált irodalom a szerzői ismertetőben 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
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ESENER (2010), European Agency for Safety and Health at Work European Survey of 
Enterprises on New and Emerging Risks, Luxembourg 

EWS (2010) European Working Conditions Survey. 

Közösségi stratégia 2007-2012: a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a 
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biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012 között 

MK 2006/4: A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi 
kockázatértékelés végrehajtásához, Munkaügyi Közlöny 2006/ 4. szám. 

MSZ EN 1005-1:2001+A1:2009 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 1. rész: 
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