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• És csak közösen! 

• Csak megfelelő kompetenciák birtokában! 

• Folyamatos harc, a munkahelyeken is 

• Hatások, következmények 

• A terméktervezési kultúra 

• A termékhasználati kultúra 

 

Sopron, 1957 
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A kezdetek - ..ami valójában az 
ergonómiai ismereteket foglalja 

össze (..Und es ward Licht) 

Tartalom: 

I. A munkatevékenység pszichikus 
szabályozása 

II. A jelzések érzékelése 

 A látás 

 A hallás 

 A bőrérzékletek és belső érzékletek 

 Az érzékszervek alapvető sajátosságai 
és működéstörvényei 

III. Munkahelyi jelzések és berendezések 
tervezése 

IV. A munkatevékenység elemzése 

V. A munkára való előkészítés lélektani 
problémái 

VI. A munkalélektanban alkalmazott 
vizsgálati és értékelési módszerek 

 

Az 1970-ben a 

Tankönyvkiadónál 

megjelent 2. bővített, 

átdolgozott kiadás 

Forrás: Dr. Antalovits 
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A traktorok ergonómiája 

Vaszkó M.: A traktorszerkesztés 

ergonomikai alapjai. Járművek, 

Mezőgazdasági Gépek, 1963. 5. 

 

Vaszkó M.: A traktor rezgéseinek 

hatása az emberre és a vezérlési 

tevékenységre. Pszichológiai 

Tanulmányok, 1963. 

Vaszkó M.: A mezőgazdasági gépek vezetőire 

áttételezett vertikális irányú rezgések és 

hatásainak vizsgálata. Pszichológiai Tanulmányok, 

1964. 
Forrás: Dr. Antalovits 
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A hazai 
munkapszichológia/ergonómia 

történetének klasszikusai 

Molnár Imre (Népszava, 1982) Kiss György (TMÜE, 1998) 

Kiadás: Viniczay Ferenc 

támogatásával 

Forrás: Dr. Antalovits 6/24 



A hazai és nemzetközi szakmai 
együttműködés erősödése 

1984-től - RÁBA Vagon és Gépgyár 

Ergonómiai Laboratórium (Bodó János) 

és a Győri TIT kezdeményezésével, 

Kaucsek György és Simon Péter által 

szervezett Ergonómiai Nyári Egyetem 

– szakmai továbbképző sorozat. 

Később: Szabó Gy., Mischinger G. 

Előadások és vállalati 

„terepgyakorlatok” neves 

külföldi vendégelőadók 

(pl. Heiner Bubb 

professzor) részvételével. 

BME-TUM kooperáció. 

Forrás: Dr. Antalovits 7/24 



Hazai „klasszikus” szakirodalom a 90-
es években. Új kulcsszó: 

termék/szoftver-ergonómia 
Klein Sándor kétkötetes tankönyve 
ergonómiai fejezetekkel (SHL, 1998) 

Becker Gy.- Kaucsek Gy.  
(Tölgyfa Kiadó, 1996) 

MOME ergonómiai képzés 

Forrás: Dr. Antalovits 8/24 



• A hazai piacgazdaság megerősödése felértékeli az termékergonómiát: 
az ergonómia fogalomnak marketing-értéke lesz idehaza is 

• Megjelennek a széles szakmai portfolióval jellemezhető ergonómiai 
kisvállalkozások (egyik első 1989-ben „Ergonómiai kutatási-fejlesztési 
egyesülés”  (OMFB, BME, ME, Szakszervezet) amelyből kinőtt az 
ERGOFIT Kft  (Nemeskéri Gyula). Később számos „ergoxxx kft/bt. 

• Ergonómiai tartalmú graduális és posztgraduális képzések indulnak a 
felsőoktatásban: BME (Antalovits M.), GAE (Lakatos K.), MKKE és 
GAMF (Fruttus I. L), MIF (Kaucsek Gy.- Becker Gy.), BDGMF (Kósa Cs.- 

Suplicz S.) és szervezett középfokú és felsőfokú továbbképzések (Mérey 

K. É., Váró Gy., stb.) keretében. És a középfokú képzés? 
• Új lendület az ergonómiai tananyagfejlesztésben (KKVMF - Izsó L.)  

• A nyugati szakirodalom, ergonómiai normák átvétele, adaptálása 

• Új szemlélet: a felhasználók aktív bevonása (user involvement) 

A szakma intenzív hazai fejlődése: 
„Ergonómia 2.0” változat 

kifejlődése 

Forrás: Dr. Antalovits 
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Ergonómiai szakmérnöki szak 
indítása a TTTK-n 

A tantervfejlesztés nyugati 
tapasztalatokra alapozva 

Az 1990-ben jóváhagyott, új 4 
szemeszteres, 600 órás, mintatanterv 

Forrás: Dr. Antalovits 

Ezért 

lehetek én 

is itt! 
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A szakma intenzív hazai fejlődése: 
„Ergonómia 2.0” folytatása 

• Ergonómiai tartalmú graduális és posztgraduális képzések a 
felsőoktatásban: 
– BME: ipari termék- és formatervező mérnök, műszaki menedzser,  

munkavédelem, minden mérnök karon 

– NYME: formatervezés, faipari mérnök 

– ÓE: ipari termék- és formatervező mérnök, műszaki menedzser, 
munkavédelem 

– MOME: formatervezés 

• Ergonómia 1-3 tantárgy: ergonómia, ergonómia a 
gyakorlatban, ergonómiai módszerek, alkalmazott 
ergonómia, ergonómiai elemzések, szoftver-ergonómia, 
tervezés speciális felhasználók számára, a 
környezettervezés pszichológiája, intelligens termékek 
ergonómiája 
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Tanszéki oktatási segédletek, jegyzetek 
+ tanszéki webes felületek 

(www.erg.bme.hu) 
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Volt megtorpanás is….. 

Hagyományos ötéves képzés 

 

 

Bologna 

 

 

BsC, MsC 
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Ergonómia –  
Terméktervező, műszaki 

menedzser képzés 

• Ipari termék- és formatervező mérnök alapszak 

– 10 kredit kötelező ergonómia 

– 12 kredit kötelezően választható ergonómia, 
termékmenedzsment 

• Terméktervező mérnök mesterszak 

– 8 kredit kötelező ergonómia, termékmenedzsment 

• Mérnöktanár MSc, Gépész MSc, Közlekedésmérnök 
MSc 

– 2 kredit kötelezően választható 
ergonómia/ergonómiai elemzésk 

• Kommunikáció MSc, Pszichológia MSc 

– 2 kredit kötelezőn választható/kötelező ergonómia 
14/24 

 



Ergonómia –  
Terméktervező, műszaki 

menedzser képzés 
• Alapképzés – gyakorlat orientált – ergonómiai szemlélet 

elsajátítása gyakorlati feladatokon keresztül 

– Általános ergonómia ismeretek – ergonómia a mindennapokban 

– Ergonómia alkalmazási területei  

• munkahely ergonómia, munkahelyi kockázatok értékelése, 

• termékek használhatósága,  

• szoftvertermékek használhatósága, 

• Design for All   

– Vizsgálati módszerek alkalmazás szintű elsajátítása 

• Mesterképzés – egy vizsgálati módszer professzionális 
elsajátítása 

      Fejlesztési javaslatok adása 
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Munkahely értékelés 
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Tolás 
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Szoftver-ergonómia  
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Ipar aktív bekapcsolása a 
képzésbe 

Szemlélet tágítás, órák tartása 
külső helyszínen  

Céges gyakorlati feladat 
a cég képviselőjével 
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Jövő - Graduális képzés  

• Jelen 

– Műszaki képzés – szabadon választható tárgy  

– Ipari termék- és formatervező mérnök BSc, MSc – tanterv 

10% ergonómiai tartalmú tárgyak 

• Jövő 

– Műszaki képzés – speciális ismeretek mélyítése 

– Ipari termék- és formatervező mérnök BSc, MSc  

• a tanterv 10%-os ergonómiai tartalmának növelése –

projektfeladatokkal, szakdolgozatokkal/diplomamunkákkal 

• tantárgyak összekapcsolása az integrált tervezési 

feladatokkal 

– Műszaki menedzser BSc/MSc  

• műszaki (ipari) alkalmazási területek mélyítése 
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Jövő - témakörök 

• Szoftverergonómia – munkapszichológia  

virtuális térben való együttműködés 

• Termék-felhasználó interakció  usability  

• Kockázatelemzési  

                 módszerek 
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Ergonómia oktatása - jövő 

• Foglalkoztatási rehabilitációs humán és 
műszaki szaktanácsadó szakirányú 
továbbképzési szak – jelenleg is 

 

• Ergonómia szakirányú továbbképzési szak 
- terv 

• Ergonómia mesterszak - csak 2-3 év 
múlva 
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Intelligens termék 
(kütyü) használat  

Ergonómia oktatása 

Ergonómia 
Munkavédelem 

Tervezés speciális 
felhasználók számára 

Termék-
felhasználó 
interakció 

Foglalkozás 
egészségügy 

Egyéb, éspedig: 
…………………………. 23/24 

 



Vége? 

• Best Practice? 

• Ki tud jó példát? 

• Vita? 

 

 

 

köszönöm…… 
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