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Az EN és ISO Normák  

jelentősége  

az ergonomia és  a 

munkatervezés szempontjából 

DI Michael Wichtl 

michael.wichtl@auva.at 

Tel.: +43 676833951278  

ISO     és     IEC 

ISO – normák világszintű 

 

CEN és CENELEC 

EN – európai normák 

nemzeti - európai – világszintű normák 

 

ON és ÖVE 

nemzeti 

(osztrák) 

normák 

34 CEN tagság 

Alkalmazási terület EK illetékességi területe Nemzeti megvalósítás 

Biztonságtechnikai 

berendezések 

gépekhez/berendezésekhez 

Római szerződések Iparüzési rendelet 

Gépbiztonsági  

rendelet 

Biztonsági 

alapnorma 

Biztonsági 

csoportnormák 

Biztonsági 

csoportnormák 

Gépbiztonsági  

normák 

Alapfogalmak 

Tervezési irányelvek 

Speciális biztonsági  

szempontok 

Biztonságfüggő 

berendezések 

Részletes biztonsági 

követelmények 

speciális gépekhez 

EK –Tanács 

Rendelet 

89/392/EWG 

A normák 

B 1 normák 

B 2 normák 

C normák  

bizonyos gépekhez vagy gépcsoportokhoz 

Az új hullám 1 

Gép – direktíva * az un. „új hullám szellemében” fogant. E 

direktíva célja a piac szabályozása és szoros kapcsolatban áll a 

keretdirektívával, amely a munkahelyi egészségvédelem és 

biztonság szabályzásának harmonizációját célozza. Az Európai 

Szakszervezetek Szövetsége belép a szabványosítási 

folyamatba, a dolgozók érdekeinek képviselete érdekében. Ezzel 

a céllal jött létre a Szakszervezetek Szakmai Irodája Trade Union 

Technical Bureau (TUTB).  

Koordinálja a szakszervezeti szakértők közti együttműködést a 

munkaeszközök biztonságának és ergonomiai designjának a 

javítása érdekében. A CEN tagja és számos szakmai 

bizottságban vesz részt. Meghívták az Európai Szakszervezeti 

Intézetbe 2005-ben. 

A norma egy nem kötelező megoldási út 

Harmonizált normák – irányvonalak 

„új hullám“ 

A technika állását normák határozák meg 

Az EN „mintareferencia“ a NSA országokban 

Bizonyíthatóság a normák betartása esetén 

A játéktér megmarad a gyártóknak 
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Átvételi kötelezettség 

Az EN normák „játékszabályai” 

Felfüggesztési kötelezettség 

Súlyozott szavazás 

nincs felelősség 

Nemzeti normák visszavétele 

A - Normák 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapfogalmak és űltalános szempontok 

Normenstruktura 

B - Normák 

 

 

 
 

Általános ergonómiai követelmények (pl. hatóterekben, 

fogóterekben, emelés_cipelés, ismétlődés) 

C - Normák 
speciális Ergonomiai követelmények 

Gépek és számítéstechnikai eszközök 

számára 

CEN Ergonomiai normák TC 122 

Első tétel 

 
CEN TC 122 Ergonomia – Munkacsoportok  

1. Antropometria 

2. Általános alapok 

3. Árintési hőmérsékletek 

4. Biomechnanika 

5. Képernyőterminálok 

6. Jelek/kapcsolók 

7. Kommunikáció 

8. Védőberendezések 

9. Mobilgépek 

10.Mikroklima 
 

 

Gépek biztonsága – ergonómiai tervezési alapok 

 

 

1. Rész: Fogalmak és általános irányelvek 

ÖNORM EN 614-1 

A gépeket a kezelőszemélyzet egyéni jellemzői alapján kell 

kialakítani. Ezek a következők: 

- Testméretek )ld. 4.3.2,) 

- Testtartás (ld. 4.3.3) 

- Mozdulatok (ld. 4.3.4) 

- Testi erő (ld. 4.3.5.) 

- Pszichikai képességek (ld. 4.4.) 

ÖNORM EN 614-1 

4.2. A különleges kialakítást igényő személyek számára való 

akadálymentes környezet kialakítása 

Amennyire lehetséges a terevezőknek figyelmebe kell venniük a speciális 

szükségletekkel rendelkező személyek igényeit és az ergonomiai alapokat 

az akadálymentes környezetre és a támogató technológiakra alkalmazni 

kell, annak érdekében hogy a speciális igényü személyek is használhassák 

a gépeket 

Megjegyzés: A különleges igények magukban foglalják a szenzori 

képességeket, mint a látást, érintést a tapintás és hallási képességeket, 

mint pl. Az ügyességet, a manipulációt, a mozgásokat, a hangokat, erőt és 

kitartást, kognitív képességeket, mint intellektus, emlékezet, beszéd és írás 

csak úgy mint a különféle allergiák, pl. Kontakt allergia és a legutak 

allergiája. Ld. Még ehhez CEN/CENELEC Guide 6. 
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ÖNORM  

EN 614-1 

ÖNORM  

EN 614-1 

Kockázatértékelés EN 614-1 

• Zöld – alacsony kockázat ajánlott, (A sérülés, 

megbetegedés vagy veszélyeztetés kockázata elhanyagolható)  

• Sárga – lehetséges kockázat, nem 

ajánlott (A sérülés megbetegedés vagy veszélyeztetés 

kockázata nem elhanyagolható)  

• Piros – magas kockázat, elkerülendő         

(A sérülés megbetegedés vezélyeztetés kockázata nyilvánvaló)                

 

Kockázat megítélése EN 614-1 

alkalmazás EN 894-2 

 

ÖNORM EN 614-2 

Gépbiztonság – Ergonómiai tervezési 

alapelvek 

2. Rész: A gépek kialakítása és a 

munkafeladatok kölcsönhatásai 

ÖNORM  

EN 614-2 
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ÖNORM EN 1005-1:2009 03 01 Gépek biztonsága 

– emberi testi teljesítmény – 1 Rész: Fogalmak 

(végleges változat)  

ÖNORM EN 1005-2:2009 01 01 Gépek biztonsága 

– emberi testi teljesítmény 2 Rész: Tárgyak 

manuális kezelése gépekkel vagy géprészekkel 

egybekötve 

 ÖNORM EN 1005-3:2009 01 01 Gépek biztonsága 

– Emberi testi teljesítmény – 3 rész: Javasolt 

erőhatárok a gépek működtetéséhez 

ÖNORM EN 1005-4:2009 01 01 Gépeek 

biztonsága – Emberi testi teljesítmény – 4. rész: 

A testtartások és mozdulatok értékelése a 

gépekkel végzett munka során 

ÖNORM EN 1005-5:2007 05 01 Gépek biztonsága 

– emberi testi teljesítmény – 5 rész: 

Kockázatérétkelés a rövidcikluső 

tevékenységekhez magas kezelési frekvenciák 

esetén 

 
 

ÖNORM EN 1005-4 (beispielhafter Auszug) Normen für Klima – Kényelem  
• ÖNORM EN ISO 7243 – Meleg környezeti klima; a dolgozó melegterhelésének 

értékelése a WBGT-Index segítségével (wet bulb globe temperature)  
 

• ÖNORM EN ISO 7726 – Környezeti klima – fizikai méretek mérésére szolgáló 
eszközök  

• ÖNORM EN ISO 7933 – a termikus környezet ergonómiája – a hőterhelés analitikus 
meghatározása és értelmezése az előrejlezett hőigénybevétel kiszámításával 

• ÖNORM EN ISO 10551 – A környezeti klima ergonomiája – A környezeti klima 
megítélése szubjektív értékelési skálák segítségével  
 

• ÖNORM EN ISO 13731 – A környezeti klima ergonomiája – Fogalmak és 
szimbólumok   
 

• ISO TR 15742 – A fizikai környezet ergonomiája – a hő mint környezeti elemnek a 
kombinált hatása, levegő szennyezés, az akkusztika és a megvilágítás hatása az 
emberre 
 

• ISO/DTS 16418 – a termális környezet ergonómiája – matematikai model az ember 
pszichológiai válaszát megjosolandó és érteklő célzattal 

ÖNORM EN ISO 14738 

Fontos nemzetközi ergonómiai norma 

• Gépek biztonsága – A gépi munkahelyek 

antropometrikus követelményei 
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A1 Kedvelt munkaterület, magasság 

505 A1 = h13 (P5) (az ülőfelülettől a 

vállmagasságig; középpont könyök 

magasságban) 

A2 Maximális munkaterület, magasság   

730 A2 = h12 (P5) + h17 ( 50 mm-től az 

ülöfelülettől szemmagassgágig) 

B1 Előnyben részesített munkafelület, 

szélesség 

480 B1 = t2 (P5) + a2 (P5), oldalirányú 

korlátozás a kar által bezárt szög miatt  = 

60 

B2 Maximalis Munkaterület szélessége 

1170 B2 = 2 t3 (P5)  sin 60 + a2 (P5)  

(A testmozdulatok figyelembevétle a területet 

kibővítheti, ld. függelék Anhang B) 

C1 Kedvelt munkaterület, Mélység 

170 C1 = t2  (P5) karalatámasztás nélküli 

munkavégzléshez 

290 = bis t2 (P5) + 120 mm karalátámasztással 

végzett munkához 

C2 Maximalis munkaterület, Mélység  

415 C2 = b2 (P5) - 190 mm  

(biztos mérték a mozgás 

figyelembervételével  

Mérések ülés közben 

 (példaszerű kivonat)  

 

ÖNORM EN 547(Zugangsöffnungen  

beispielhafter Auszug) 

ÖNORM DIN 33402-2: Ergonomia – Az ember 

testméretei – 2 rész: értékek (DIN 33402-

2:2005) (példaszerű kivonat) 

 
ÖNORM EN ISO 9241-6:2001 03 01 A monitor előtt 

végzett irodai tevékenységek ergonómiai 

követelményei  - 6 rész: A munkakörnyzet irányelvei  

 

ÖNORM EN ISO 9241-300:2009 03 01 Az ember-

rendszer interakció - ergonomie der Mensch-System-

Interaktion - Teil 300: Einführung in die Anforderungen 

an elektronische optische Anzeigen  

 

ÖNORM EN ISO 9241-400:2007 05 01 Ergonomie der 

Mensch-System-Interaktion - Teil 400: Grundsätze und 

Anforderungen für physikalische Eingabegeräte  

 

 

 

EN ISO 9241 

Az irodai és monitor előtt végzett munkahelyek ergonómiai 

kialakítása 
 

• Teil 110: Az ember rendszer ergonómiája – a 

párbeszéd alapjai 

• Teil 11: A használhatóság követelményei – 

Irányelvek 

• Teil 12: Információ bemutatása 

• Teil 14: Párbeszéd a menú segítségével 

• Teil 16: Párbeszéd a közvetelen manipuláció 

által 

Feladatnak való megfelelés az EN 

ISO 9241-110 alapján 

• Az összes szükséges funkció 

rendelkezésre áll 

• A rendszer által átvehető feladatak a 

felhasználó tehermentesítése érdekében 

• Segítség visszatérő rutinfeladatoknál 

• A rendszer sztenderdje adott 
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Párbeszéd EN ISO 9241-110 

 

Feladatnak való megfelelésISO 9241 110 

Quelle: www.software-ergonomie.com 

Segíti Őn a szoftever a munkájáan annélkül hogy fölöslegesn 

terhelné? 

 
ÖNORM EN ISO 10075-1:2000 11 01 A pszichikai 

munkerthelés ergonómiai lapjai – 1 rész: általános és 

fogalmak (ISO 10075:1991) 

 

 ÖNORM EN ISO 10075-2:2000 06 01 A pszichikai 

munkatervezés ergonómiai lapajai  2 rész: tervezési 

alapelvek (ISO 10075-2:1996)  

 

 

Esetpélda a termékértékelésre ergonómiai normák 

alapján 

Esetpélda a termékértékelésre 

ergonómiai normák alapján Esetpélda a termékértékelésre ergonómiai normák 

alapján 
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Esetpélda a termékértékelésre 

ergonómiai normák alapján 
Esetpélda a termékértékelésre 

ergonómiai normák alapján 

CEN TC 122 ab 2010 

2006 A gépekre vonatkozó direktíva módosítás. A 

változások az ergonomia vonatkozásában konkrét 

referenciákat tartalmaznak 

2012. Október 25 Átfogó szabályozás az európai 

sztenderdekkel kapcsolatban kerül elfogadásra. Elismeri a 

társadalmi partnerek szerepét amelybe tartoznak a 

szakszervezetek a munkások jogait védelmezik. Az európai 

sztenderdekkel foglakozó intézményeknek biztosítaniuk kell 

ezen szereplők részvételét amelyek európai szinten 

részesőlhetnek EU finanszírozásban  

ÖNORM EN 13861 gépek biztonásga vezérelv az 

ergonómiai normák alkalmazására a gépek 

tervezésénél. 2011-04-15  

 

ÖNORM EN ISO 26800 Ergonomia – általános 

bevezető alapelvek és koncepciók 

2011-11-01 

Az ergonomiai emberközpontu szemlélet és 

koncepció 

Az ergonómia koncepciói 

      Terhelési – Igénybevételi koncepció 

       Használhatóság 

Az ergonómiai orientált tervezési folyamat 

 

 

 

Tervezet 

 

Gépek biztonsága – vezérvonal az ergonómiai normák alkalmazására a 

gépek tervezése során 
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Ergonómia – általános bevezető, elvek és 

koncepciók 

Az EN 26800 koncepció 

tartalmak ergonómia 

koncepciók 

Emberközpontúság: egy 

rendszer papamétereit a 

felhasználó adottságaihoz 

kell igazítani 

Az alkalmazás 

ergonómiai 

kritériumok alapján 

való  

értékelése 

Célpouláció 

A diszkrimináció elkerülését 

célzó rendelet 

Feladat orientáltság: a feladat 

megítélése az emberre 

gyakorolt hatás tükrében 

Környezeti kontextus 

használhatóság 
Hozzáférhetőség 

akadálymentesség 

Terhelhetőségi és 

igénybevételi 

koncepció: a 

terhlés kihatása 

az egyén 

igénybevételén 

keresztül 

Rendszerkoncepció 

kölcsönhatás az 

ember és a 

rendszerelemek 

között )pl ember-gép-

rendszer) 

Ergonómiai orientált tervezési 

folyamat 

27.07.2017 

az ISO22411 kapcsolata a new Guide 71-el 

New ISO/IEC Guide 71 (Clauses 6, 7,and 8)  

Part 2: 
How to apply 

the goals 

route to 

identify 

requirements 

and 

recommendat

ions. 

Part 2:  
Examples of 

design strategy 

Part 1: Human 

data and 

implications 

Part 2 and 1: 
Design 

considerations 

(data-oriented) 

ISO Guide 71 specifikációja 
  

ISO/TR 22411 Ergonómiai adatok és irányelvek ISO/IEC Guide 

71 alkalmazásához, az idősebbek és fogyatékkal élők igényeit 

kiszolgáló termékek és szolgáltatások vonatkozásásban   

ÖNORM EN ISO 24500 Ergonómia – akadálymentes tervezés – 

akusztikus jelek a fogyasztási cikkekhez  

ÖNORM EN ISO 24502 Ergonómia – akadálymentes tervezés– 

az időskori fénysűrűségkontraszt specifikációja színes fény 

esetében  

ÖNORM EN ISO 24503 Ergonómia – akadálymentes tervezés– 

Taktilis pontok és vonalak fogyasztási cikkeken 

Kor (években) férfiak középérték 
nők 

A torziós erők bemutatás a kor függvényében (n...probalétszám, N... Torzióserő) 

CEN/TR 16710-1:2015 

Ergonomics methods - Part 1: Feedback method - A method to understand how end users perform 

their work with machines  

Fabio Strambi * -  Massimo Bartalini ** 

* Eur-Erg, ETUI advisor on ergonomics an standardization                                        

**Azienda USL Sud Est – Toscana. - U.F. PISLL di Siena – Zona Alta Val d’Elsa 

Workers’ participation by Feedback method 



27.07.2017 

9 

Bevezető 

A dolgozók bevonás a gépek tervezésébe elismert szükségszerőség valamennyzi szabványban 

amely ergonómiai elvekkel foglalkozik. Valójában, p. Az EN ISO 9241-210:2010 és az EN ISO 

12100:2010 egyaránt tratalmazza a végfelhasználó visszajelzésének szükségességét, és 

megerősíti hogy folyamatosan monitorozni kell a rendszer hatását, hogy a felhasználók 

teljesítmény és egészségromlásásnak megelőzése érdekében. 

A felhasználók tapasztalatainka gyüjtése oly módon, hogy rekonstrulájék a tevékenységeiket, 

hogyan végzik a napi munkájukat termelési feltételek között, olyan tudást eredményez azon 

problémákrol amelyek a mindennapi múködés során felmerülnek, amelyek segítenek a 

lehetséges korrekciók meghatározásában, fejlesztések és harmonizált műszaki normák 

bevezetésében a géptervezésben és a gyártás terén. 

 

EN 614  

Gépek biztonsága. Ergonómiai tervezési elvek 
EN 614-1:2006+A1 2009  
Terminológia és általános elvek 

EN 614-2+A1:2008  
A gépek tervezése  és a munkafeladatok közti kölcsönhatások 

 

…javasolt a géphasználók visszajlezéseinek begyüjtése és 

a rendszer kihatásainak monitorozésa az egészségükre és 

biztonságukra valamint a szabvány fejlesztéséhez újjítások 

meghatározása 

… a minőség és a design értékelés szempontjából fontos a 

termelési környezetben végzett munka értékelése. 

  

EN 614-2 +A1  

4.3. A munka feladatok design-jának az értékelése 

a gépekkel és berenezésekkel végzett 

A munkafeladatok értékelésének elvégzésének az a célja hogy a 

design milyen mértékben felel meg az európai szabványnak 

Az operátorok visszajelzésére számos módon lehet szert tenni: 

- Csoport beszélgetések 

- Interview-k 

- Kérsőívek 

- Check list-ek 

- Megfigyelési leírások 

- Kritikus incidensek elemzései 

- Pszichometrikus értékelések szabvány skálák mentén 
 

Agricultural  

tractors 

Woodworking  

machines 

Angle grinder 

Combine harvester 

Telehandler 

Countries Companies End users 

Feedback 

method 

WGs 

 Machines  

7 233 363 36 2044 

Forklift 
https://ergomach.wordpress.com/information-and-solutions/good-solutions-

from-end-users-feedback/ 
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NAErg üzleti jelentés(kivonat) 

2.6 Ergonómiai szabványbizottság (NAERg) számokban 

Projektek száma 

Szabványtervek 

Szabványok 

Projektek 

(nemzeti európai, nki) 

Szabványtervek 

Normatervezetek 

Kiadás és megjelenési dátum 

Normák 

Din specifikus (szakjelentések, előnormák) 

Kiadási dátum) 

(nemzeti, európai, nki) 

Összes normaállomány, DIN Spec. 

(Szakjelentések, előnormák) 

(DIN, DIN SPEC, DIN EN, DIN EN ISO, DIN ISO) 

Össznormaállomány ISO 

Norma 

Összállomány 

ISO normák 

Köszönöm a figyelmet! 


