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Az ergonómia célja

• Biztonságos

• Hatékony

• Kényelmes  környezet kialakítása

nyitva: O-24 óra



A (termék)fejlesztés szakaszai és  

ergonómiai feladatai:



Az ergonómiai szempontból jól tervezett 

(termék) főbb jellegzetességei

• A termék

- nem veszélyezteti a felhasználó biztonságát (nem okoz sérülést, és használata

hosszabb távon sem eredményez fizikai, vagy lelki egészségkárosodást)

- könnyen használható/alkalmazható

- használata könnyen tanulható/elsajátítható

- magas "termelékenységet" tesz lehetővé

- alacsony felhasználói hibaarányt biztosít

- elősegíti a felhasználói hibák megelőzését

- biztosítja a hibázások könnyű javíthatóságát

- kényelmesen alkalmazható az eltérő felhasználóknak

- figyelembe veszi azt, hogy a felhasználók képességei és készségei eltérő szintűek

- más termékek alkalmazása során kifejlesztett készségekre alapoz a termék 
használatában

- a felhasználóból elégedettséget, pozitív érzelmi megnyilvánulást vált ki 



(Egy termék) ergonómiai minőség 

értékelése

- ne okozzon sérülést (biztonság) 

- tetszetős (kellemes) megjelenésű legyen (kényelmes) 

- alkalmas legyen a kombinált használatra  (hatékony, kényelmes) 

- "kis kedvenc" legyen (kényelmes) 

- kis erőkifejtéssel lehessen használni (hatékony, kényelmes) 

- használata egyszerűen elsajátítható legyen (hatékony kényelmes) 

- megfelelő legyen az anyaga (ne kopjon, ne rozsdásodjon, ne deformálódjon) 
(biztonságos, kényelmes) 

- anyaga egészségre ártalmatlan legyen (biztonság) 

- feltűnő legyen (könnyű legyen megtalálni) (kényelmes) 

- jobb és balkezesek is könnyen használhassák (hatékony, kényelmes) 

- kézreálló legyen (hatékony, kényelmes) 

- tartós legyen (hatékony)



Kívül-belül

Térben gondolkodunk, ezért a tervezésnél 

szükséges a tér megfelelő mérete:

hely a megközelítéshez és a használathoz, 

a kezelő felületek a testméretekhez és az elérési 

tartományokhoz igazodjanak. 

a használatkor figyelembe kell venni az esetleges 

személyes segítők jelenlétét is.

akadálymentes épített környezet – ergonómia - antropometria



1997. évi LXXVIII. Törvény az 

épített környezet alakításáról és 

védelméről

Az Európai Tanács 1987-ben megfogalmazta az Akadálymentesség 
Európai eszméjét, mely szerint

-olyan környezetet kell kialakítani, mely mindenki számára 
kényelmes, biztonságos és kellemes

-az embereket nem lehet felosztani ép testűekre és fogyatékosokra
-kiegészítő létesítményeket kell alkalmazni

Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, 
biztonságos, önálló használata minden ember számára 
biztosított, azoknak is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, 
eszközökre, műszaki megoldásokra van szükségük.
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• A mosdó:

• billenthető konkáv kialakítású ugyan, de 
maga a mosdó alacsony, a mosdó alatti 
fém nekiütközik a kerekesszékben ülő
ember térdének, így nem térdszabad 
kialakítású

• Törölközőtartó nem került felhelyezésre,

• a csaptelep nincs ellátva forrázás 
gátlóval, 

• a szappanadagoló nem érhető el a 
kerekesszékből,

• a tükör mellett levő fogas magasan van 
kerekesszékből nem érhető el.

• A mosdó berendezés két oldalán nincs 
annak használati szintjével azonos 
magasságban felszerelt, 3,8-5,0 cm 
átmérőjű, fix, vízszintes, biztonságos 
kialakítású kapaszkodó.



A tusoló rész: 
•nincs lehajtható
tusolószék, melyre a 
kerekesszékből át lehetne 
ülni, 
• nincsenek megfelelő
kapaszkodók, 
•a tusrózsa elhelyezése 
nem a kerekesszék elérési 
tartományában van, 
•szappantartó, tusfürdő
elhelyezése nincs 
megoldva.



WC.
•a WC-re kerekesszékből nem lehet átülni, a három helyen 
megadott módon (az akadálymentes illemhely alaprajzi 
mérete és berendezési tárgyainak elhelyezése nem teszi 
lehetővé teszi-e WC-csésze OTÉK 99. § (5) szerinti, 
háromféle megközelítési módját)
•A WC berendezés tengelyének távolsága a faltól nem esik 
45 és 50 cm közé.
•A WC berendezés első élének a hátfaltól való távolsága 
nem éri el a 70 cm-t.
•A WC berendezés használati síkjának magassága nem éri el 
a min. 46-48 cm-t (azaz a kerekesszék ülésmagasságával kb. 
azonos szintet.
•A WC berendezés tér felőli oldalán rendelkezésre álló
szabad hely nem éri el a min. 90 cm-es szélességet anélkül, 
hogy bármi (pl. strang, radiátor, hibásan elhelyezett 
kézmosó berendezés, stb.) szűkítené azt (azaz lehetséges-e 
kerekesszékkel a WC. mellé állni és arra oldalról átülni).
•A WC berendezés melletti falon nincs fix, 75 cm magasan 
felszerelt, 3,8-5,0 cm átmérőjű, vízszintesen elhelyezett, 
függőleges vagy ferde kapaszkodó szárral is rendelkező
kapaszkodó.
•A WC berendezés mögött, a falon nincs 75 cm magasan 
felszerelt, 3,8-5,0 cm átmérőjű, fix, vízszintes, biztonságos 
kialakítású kapaszkodó.
•A WC berendezés melletti falon nincs megerőltetés és 
nyújtózkodás nélkül elérhető WC-papír tartó, mely 
hagyományos kialakítású, kistekercses.



































































































Köszönöm a figyelmet!


