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JARJABKA ÁKOS 

A modern irodai munkavégzés, mint HR-eszköz 

Az irodai munkavégzés a modern szervezeti tevékenység színtere, mely 

a fizikai munkafolyamatoktól szeparált környezetben  lehetővé teszi a 

hatékony menedzselési tevékenység elvégzését. Az iroda, mint az admi-

nisztratív munkaerő-állomány és a vezetők munkahelye, illetve az ott 

folyó munka óriási változáson ment keresztül több évszázad alatt, mind 

fizikai megjelenésében, mind technológiájának fejlődésében, mind pe-

dig az ott dolgozók igényeinek kielégítési szintjében. A tanulmány eze-

ket a változásokat tekinti át, időrendben haladva a „klasszikus” irodai 

munkától eljutva a modern technológia vívmányait kihasználó, s az er-

gonómia elveit is figyelembe vevő irodai munkavégzés jellemzéséhez, 

melynek helyszíne manapság már egyre inkább nem is a szervezet 

székhelye, vagy telephelye, hanem más, atipikus megjelenési formák, 

mint pl. a megfelelő technológiával felszerelt otthon /munkahely. 

1. Hagyományos irodai munkavégzés 

Az első, irodaháznak tekinthető épületet a XVI. század második felében Firenzében 

építette Vasari (Hercegfi-Izsó, 2007,150). Itt, egy emeletes épületben hosszú folyo-

sókról nyíló szobákban intézték a felek üzleti, kereskedelmi, banki tevékenysége i-

ket. A klasszikus irodai munka kialakulása az ipari forradalom időszakára tehető, 

amikor a szürke- és fehérgalléros (fizikai- és szellemi) munkatevékenységek fizikai-

lag is szétváltak. Addig ugyanis az „irodai” munkatevékenységek színhelye gyakran 

a lakótér volt (pl. dolgozószoba). Ezidőtájt szükségessé vált a fizikai termék előállí-

tás helyszíne mellett olyan munkavégzési színterek kialakítására is, ahol pl. követni 

lehetett a gazdasági folyamatokat (számviteli, pénzügyi, munkajogi tevékenységek), 

lehetőség nyílt a megalapozott döntéshozatal lebonyolítására (tárgyalások, értekezle-

tek, üzletkötések), a tervezésre, elemzésre, s mindezen tevékenységek adminisztrá-

ciójára és asszisztenciájára. 

Így, az iroda a vállalat „lelke”, a szervezeti kommunikáció központja lett, melyet 

csak erősítettek azok a műszaki találmányok (telegráf, távíró, írógép, telefon stb.), 

melyek megadták ehhez a műszaki hátteret. Az irodai munka tehát önálló foglalko-

zássá, s az iroda a szervezeti felső- és középvezetők, illetve az ő hátterükben az 

adminisztratív végrehajtó személyzet munkavégzési helyszínévé vált. 

Mint minden munkatevékenység, így az irodai munka is kifejlesztette saját spe-

ciális munkaeszközeit, melyek közül kiemelt jelentőségű manapság is az íróasztal, 

részben azonos funkciókkal. Az irodai bútorzat (székek, elemes bútorcsaládok, szek-

rények, zárható széfek, térelválasztók stb.) és infrastruktúra (műszaki eszközök, 

liftek, raktárak, toalettek, konyhák és pihenők, központi étkezde stb.) fejlődése lehe-

tővé tette a munkavállalók komfortérzetének javulását, az alkalmazottak környezeti 

terheinek csökkentését, végeredményben a munkavégzés hatékonyságának javulását.  

A klasszikus irodai munkahely jellemzői a következőkben összegezhetők  
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– Zárt cellairodák: Az ilyen jellegű irodahelyiség alkalmas volt az egyéni, kon-

centrált figyelmet igénylő munkára, s maximum 3-4 alkalmazott elhelyezésére. 

A szervezetbeli státusztól függően alakult az iroda mérete, berendezése, bútorza-

ta, infrastrukturális felszerelése. A vezető beosztású alkalmazottak általában 

egyszemélyes, nagyobb területű és magasabb felszereltségű irodákban dolgoz-

tak, melyhez sejtszerűen tartoztak titkári irodák, előszobák is.  

– Papír alapú munka: A klasszikus irodai tevékenység – egészen a XX. század 

utolsó negyedéig – dominánsan papír alapokon nyugodott. Ez lehetővé tette 

ugyan a szervezeti folyamatok nyomonkövetését és leírását, ám rendkívül idő- 

és helyigényes volt, hiszen az információkat először kézzel, majd később írógép 

segítségével le kellett írni, s a képződött iratanyagot (kartotékok, dossziék , jegy-

zetek, szerződések, nyomtatványok stb.) tárolni és őrizni kellett.  

– Munka- és folyamat központú tevékenység: A klasszikus irodai munkaszervezés 

központi eleme a szervezeti folyamatok és tevékenységek (pl. döntéshozatal) 

elősegítése és adminisztrációja volt, s így a munkahelyek nem vették figyelembe 

az ember, mint munkavégző egyedi igényeit. Így, az irodai munkafeladatok egy 

jelentős része leíró jellegű, rutinszerűen végezhető tevékenységből tevődött ö sz-

sze, mint pl. jegyzőkönyvezés, levelezés, dokumentálás, kontírozás, bérszámfej-

tés stb., hogy csak néhány tipikus és monoton tevékenységet említsünk. Minde-

zeket a feladatokat általában ülő testhelyzetben végezték az alkalmazottak, nap 

mint nap, anélkül, hogy munkafeladataik és -körülményeik kialakításánál figye-

lembe vették volna a feladat egyhangúságát, illetve a fizikai munkakörnyezetet 

befolyásoló tényezőket (pl. fény, levegő, zaj, testhelyzet stb.). Bár Mayo, 1920 -

as és 30-as években végzett híres hawthorne-i kísérletei rámutattak arra a tényre, 

hogy a munkakörnyezeti feltételek javítása összefügg a fizikai állományú alka l-

mazottak teljesítményével, ezt a megállapítást nem feltétlenül vették figyelembe 

az irodai munka kialakításánál, melynek munkavégzési körülményei még mindig 

sokkal jobbak voltak általában, mint pl. a gyártósoroknál. 

2. Új munkavégzési formák az irodai munkában 

A mai, modernnek tekintett irodai munkavégzés kereteinek kialakulásában egyaránt 

szerepet játszott a XX. század második felében megjelenő globalizáció jelensége, 

mely egyik oldalról jelentős mértékben megnövelte a nemzetközi nagyvállalatok 

méretét, másrészt, ezzel párhuzamosan kikényszerítette a vállalatrészek közti kom-

munikáció és szervezeti folyamatok felgyorsítását. Létrejöttek tehát a globális válla-

latok felhőkarcolókat meghazudtoló irodai központjai és kialakultak azok az egész 

világra kiterjedő globális vállalati hálózatok, melyek „sohasem alszanak”.  

Ehhez társult a tömegkommunikációs (faxok, később mobiltelefonok akár mű-

holdas kapcsolattal stb.) és informatikai eszközök (nyomtatók, szkennerek, monito-

rok stb.) robbanásszerű fejlődése, illetve a számítógépek megjelenése (kb. 30 éve 

már hordozható formában is), melyek infrastrukturális hátteret nyújtottak a fent 

jellemzett változásokhoz és az irodai munkavégzés gyökeres átalakulásához. Har-

madrészt pedig a munkavállalók szervezeteikkel szembeni elvárásai is megváltoztak, 

melynek következményeképpen lassan teret kapott a munkajog különböző területein 

a megfelelő, egészséges munkavégzéshez szükséges környezeti elemek minimumfe l-

tételeinek deklarálása, s ezek konkretizálása pl. az irodai munka területén is.  
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A fent említett három tényező alapjaiban változtatta meg a modern irodai mun-

kát, melynek eredményeképpen a következő megoldások jelentek meg az irodai 

munkavégzési közegben: 

– Közös, egylégterű munkahelyek: A zárt cellákat részben ez az irodaforma válto t-

ta fel a XX. század közepén, melynek előnye, hogy a szükséglettől függően á t-

alakítható és variálható bútorzattal rendelkezik, egyben lehetővé teszi az akkor 

elterjedőben levő csoportos jellegű munkafeladatok elvégzését, emellett az egy-

terűség, körbejárhatóság és vizuális áttekinthetőség megkönnyíti a munkavégzés 

ellenőrzését. Az ilyen jellegű irodai munkavégzés esetében lényeges kritérium a 

fűtés, hűtés, világítás és levegőcsere együttes biztosítása, s a fizikai szeparáció 

elérése pl. térelválasztók alkalmazásával. 

1. Szemelvény: ”…Nemcsak a közös helyiségek támogatják a belső kommuniká-

ciót, de a manapság igen kedvelt egylégterű kialakítás önmagában is ebbe az irány-

ba mutat. Ennél azonban célszerű gondosan eljárni: az emberek zavarhatják is egy-

mást. Antalovits Miklós, a BME ergonómia és pszichológia tanszékének vezetője úgy 

tapasztalja, az egy légterű irodát gyakran nem a jó kommunikáció miatt választják a 

cégek, hanem azért, mert ez a forma rugalmas, követni tudja a szervezet változásait, 

s ennek gazdasági előnye nyilvánvaló. Ilyenkor nem is figyelnek arra, hogy a kiala-

kítás emberbarát legyen. „Alapvető követelmény, hogy egy főre 8-12 nm terület 

jusson, de ezt gyakran nem tartják be. Lehet, hogy a tervezéskor érvényesül ez a 

kívánalom, de a későbbiekben túl sok mindent bezsúfolnak az irodába és kevés lesz a 

hely.” (Forrás: Vrannai, K.: Közérzetjavító külsőségek, Figyelő, 2002. dec. 12 -18., 

44. old.) 

– Nyitott ajtók módszere, körbejáró vezetés: Az  irodai munka koordinációját és a 

kommunikációs folyamatok felgyorsulását azzal is lehet segíteni, hogy a vezetők 

nem zárják be magukat az „elefántcsonttoronyba”, vagyis az asszisztenciával e l-

barikádozott és párnázott bejárati ajtójuk mögé, hanem kinyitják  a munkavégzé-

sük terét a többi alkalmazott felé. Ez egyrészt azzal a következménnyel járt, 

hogy a vezetők fizikailag is elérhetőkké váltak, másrészt így a vezető elsőkézből 

és azonnal értesülhetett a lényeges üzleti fejleményekről. A vezető, passzív elé r-

hetőségét még azzal is fokozhatta, hogy időről-időre megjelent a végrehajtók 

között, mely növelte a munkavégzés hatékonyságát, ám megszüntette a vezetők 

„érinthetetlenségét” és relatív nyugalmát is.  

– Elektronikus munkavégzés, a papír nélküli iroda elmélete: A  számítógépek és 

más irodatechnikai berendezések (pl. nyomtató, szkenner, fax, mobiltelefon stb.) 

elterjedésével azt gondolták a szakemberek, hogy beköszönthet a „papír nélküli 

iroda” korszaka, ám ez – bár elviekben megvalósítható lenne, gondoljunk csak a 

digitális adathordozók megjelenésére (pl. disk, CD, mobile rack, pendrive stb.) – 

a gyakorlatban mégsem „kopott ki” a papír használata az irodai munkavégzés-

ből. Jelenleg gyakran azzal kell szembesülni, hogy a digitális adattárolás mellett 

párhuzamosan a papír alapú adatrögzítést is alkalmazzák a munkavállalók, mely 

egyértelműen hatékonytalan megoldás, emellett olyan új problémák kerültek elő-

térbe, mint a rendszer adatmentése, archiválás, frissítés, vírusvédelem kiépítése, 

az alkalmazottak adatokhozvaló hozzáférésének korlátozása stb.. 

– Új munkakörök és kompetenciák: A fenti elektronikus munkavégzés nemcsak 

munkakörök megszűnéséhez vezetett az adminisztratív területeken, hanem olyan 

új munkahelyek megjelenését is eredményezte az irodai területen, mint a rend-
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szergazda, informatikus, szoftverfejlesztő stb.. Az irodai alkalmazottaknak eme l-

lett állandóan lépést kell tartaniuk a kommunikációs technológia fejlődésével, 

érteniük és használniuk kell a vállalti szoftvereket és hardver elemeket is. Az in-

formatikai ismeretek és készségek mára már elengedhetetlenül fontosak egy iro-

dai munkakör betöltéséhez. 

– Virtuális munkaközösségek: Az ICT eszközök (Information and Communication 

Technologies) lehetővé tették a multinacionális méretű vállalatoknál a fizikai 

együttlét nélküli csoportos munkavégzést. A hálózatos szervezetek esetében te-

hát az irodai infrastruktúra feloldotta az időbeliség és térbeliség problémáját, 

ezáltal a szervezet „online” üzemmódban, folyamatosan működőképessé vált, az 

információk áramoltatásának reakcióideje pedig minimálisra csökkent. A szer-

vezet tagjainak a virtuális térben való munkavégzése továbbá azzal a következ-

ménnyel is járt, hogy az irodai munkavállalók nagy része – kis túlzással – bár-

mikor és bárhol el tudta végezni a munkáját. 

– Home office, shared desk, hot desk: A fenti jelenség forradalmasította az irodai 

munkavégzést, mivel megjelentek az atipikus munkavégzési formák (lásd ké-

sőbb: pl. távmunka) és munkaidő beosztási rendszerek (lásd később: p. rugalmas 

munkaidő), így az irodai munkavégzés kikerült az iroda falain kívülre. Az irodai 

munka helyszíneként újra el lehet képzelni a lakóteret (home office), emellett az 

irodán belül megjelentek azok az alternatív és költségkímélő megoldások, am i-

kor több munkavállaló használja osztott üzemmódban ugyanazt  az irodai mun-

kahelyet, vagy munkaállomást (shared desk), akár csak a legsürgősebb, máshol 

nem megoldható tevékenységek elvégzésére (hot desk). Az iroda tehát modern 

értelemben nem a munkavállaló második otthonaként funkcionál, ahol az alka l-

mazott több időt tölt, mint otthon, hanem olyan alternatív munkavégzési hely-

szín, mely bizonyos körülmények közt, de nem kizárólagosan a munkafeladat e l-

látásának a tere. 

2. Szemelvény:„…Az új iroda bejárata még nem különbözik feltűnően a régitől. 

Ám a recepció mellett van egy számítógép, amely az éppen beérkező munkatársak-

nak megmutatja, melyik szobába mehetnek dolgozni. Ezek a szobák nem személyre 

szólóak, hanem feladatra: van tárgyalásra, csoportmunkára, egyéni feladatvégzésre 

és van videokonferenciára alkalmas terem is. Hosszú telefonbeszélgetésekre hang-

szigetelt fülke szolgál, a vendégeket bőrfoteles társalgóban fogadják. Mindenki előre 

megadja, mikor milyen munkát fog végezni, s a számítógép ennek megfelelően osztja 

el a helyeket. Az elosztásnál pedig ismét nem a hierarchia dönt: az alacsonyabb 

beosztású munkatárs előnyben van még az ügyvezető igazgatóval szemben is, ha az ő 

feladata üzleti szempontból fontosabb. Mielőtt bárki felkeresné a számára kiosztott 

szobát, a raktárból elhozza a saját bőröndjét, amelyben a papírjait tartja. (Emellett) 

Mindenki viszi magával a laptopját, de még a vonalas telefonját (s annak a számát) 

is: minden íróasztalnál csatlakozók vannak, s a megfelelő kombináció beütése után a 

központ tudni fogja, melyik számra érkező hívást hova kapcsolja.  Az Andersen Con-

sulting a további növekedés feltételeinek megteremtése érdekében szánta el magát 

arra, hogy munkatársait világszerte virtuális irodába költöztesse. A városközpon t-

okban emelkednek az ingatlanárak és az irodabérleti díjak, sok cég ezért a külváros-

okba költözik. Az Andersen a központban marad, de a helyet a korábbinál jóval ta-

karékosabban használja ki. A tanácsadók úgyis sokat tartózkodnak az ügyfeleknél, 

ilyenkor az irodában árválkodó székük és asztaluk tiszta pénzpocsékolásként jelenik 

meg. Az előző iroda 770 négyzetméteres volt, s 110-en már nagyon szűken voltak 
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benne. A jelenlegi már 1200 négyzetméteres, de a számítások szerint 340 fővel is 

kényelmes lesz” (Forrás: Vrannai, K.: Kofferbe költöztek, Figyelő, 1999. július 1-7., 

37.old.) 

3. A modern irodai munka és az ergonómia kapcsolata 

Az eddigiekben kifejtésre került az tudománytörténeti tény, miszerint a XX. század 

közepétől az irodai munkát végzők körében is egyre inkább körvonalazódott az az 

erőteljes kívánalom, miszerint a munkavégzés körülményeinek egyszerre kell meg-

felelnie a hatékony működés és a munkavállaló biztonság, kényelem és egészség 

iránti igényeinek. Az ezekre az igényekre szerveződő tudományos diszciplina az 

ergonómia, mely az ember és munkakörnyezete kölcsönhatásának tudományos ta-

nulmányozása (Hercegfi 2007,13 in. Murrell, 1965). Emellett az ergonómia másfajta 

szakirodalmi elnevezései is ismertek, mint pl. Human Engineering, Bioengineering, 

Human – Machine Interface Engineering stb., mely fogalmak jól kifejezik a téma 

interdiszciplináris jellegét. 

Mindezek alapján, az irodai munkavégzés szempontjából relevánsabb témaleha-

tárolás a következő lehet: „A „human factors” (ergonómia) feltárja és alkalmazza 

mindazokat az ismereteket az emberi viselkedésről, képességekről, korlátokról és 

más emberi jellemzőkről, amelyeket figyelembe kell venni az eszközök, a gépek, a 

rendszerek, a munkafeladat, a munkakör és a környezet tervezése során, mint a haté-

kony működés, valamint a biztonságos és kényelmes emberi használat (alkalmazás) 

feltételeit.” (Hercegfi 2007,14 in. Sanders & McCormick, 1993).  

Az irodai munkavégzés fizikai környezettel kapcsolatos ergonómiai területei a 

következők (Hercegfi 2007, 8. fej. alapján): 

– A világítás: A munkahelyen a természetes és mesterséges megvilágításra egya-

ránt szükségünk lehet, emellett azok ellensúlyozására árnyékolás is fontos lehet. 

A természetes fény javítja az ember közérzetét, így elsősorban ennek dominan-

ciájára kell törekedni. Ekkor a helyiség alapterületének 15-20% -t kell ablakfelü-

letnek kell kitennie. A mesterséges fényforrásból származó fénynek három fajtá-

ja ismert, az ún. közvetlen, szórt és közvetett megvilágítás. Ezeknél a lehetősé-

geknél kerülni kell káprázást és a villódzást. A képernyős munkahelyek esetében 

kisebb megvilágítási fényerő elégséges lehet, hiszen maga a képernyő is fényt 

bocsát ki, de túl sötét sem lehet, mivel az túlterheli a pupillát. Mindezek mellett 

az sem jó, ha a fényforrás a monitor mögött van, hiszen akkor a káprázás miatt 

tizedmásodpercekig nem látjuk a monitor képét. Amennyiben a fényforrás a mo-

nitor előtt van, akkor viszont a fénye tükröződhet a monitoron, mely ismét za-

varhatja a munkát. 

– A színek: Az irodai teljesítményt befolyásolják a falak és burkolatok színei is, 

eszerint úgy kell kialakítani a munkakörnyezetet, hogy a színvilág segítse a 

munkavégzést. A fekete – szürke – fehér színek pl. depresszív jellegűek, míg a 

telített, színekhez köthető a vidámság. A meleg színek stimulálnak, míg a hideg 

(kék, zöld) színek nyugtatnak, melyek hatása pl. a szívritmussal és vérnyomássa l 

fiziológiailag is mérhetők. A színeknek további hatásai lehetnek pl. a hőérzetre, 

mely azért mástól is függ, a térérzetre pl. vonalak alkalmazásával. Továbbá a 

színek tisztaság érzetet kelthetnek, figyelmeztethetnek pl. a piros szín alkalma-

zásával, elkülöníthetnek pl. a sárga – fekete kontraszt alkalmazásával, tájékozó-

dást segíthetnek az eltérő színek, jelzések alkalmazásával, divatossá, modernné 

varázsolhatják a munkakörnyezetet. 



A modern irodai munkavégzés, mint HR-eszköz 

105 

3. Szemelvény: „…Színjáték: Hőérzetünket befolyásolja a szoba színe: a sárga, 

halványnarancs, zöld, vagy fehér falat télen is melegebbnek érezzük, mint a hideg 

kéket. A falfestéssel a világítás költségei is csökkenthetők: a fehér fal a fény 80%-át, 

míg a sötétzöld 15, a fekete 9%-át veri vissza… Az asztalokat tegyük az ablak mellé, 

és a megvilágítás legyen külön beállítható a helyiségek egyes részeiben. A kompakt 

fénycsövek 40-70%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, élettartamuk pedig tízszerese 

a hagyományos izzóknak, így kevesebb veszélyes hulladék keletkezik. A fényerő- 

szabályozós lámpák is praktikusak. A neon nem ajánlatos: hideg fénye bántja a sze-

met, és higanytartalma miatt a fénycső hulladékként is veszélyes.”  (Forrás: Zöld 

munkahely, Figyelő, 2002. aug. 1-7., 32. old.) 

– A zaj: A munkahelyi zajok esetében figyelemmel kell lennünk a zaj- és zörejkel-

tő elemek, pl. az irodai gépek, munkatársaink tevékenysége, illetve a beszűrődő 

zajok esetében többek között, a hangmagasságra, a hangerősségre, a hangnyo-

másra, a hangszínre és hangminőségre. A zaj pszichikus hatással jár, mert bár az  

alkalmazottak hamar megszokják a zajt, az azonban ettől függetlenül kifejtheti 

károsító hatását. 

4. Szemelvény: „A hangosan beszélő kollégák, a vezetékes és mobiltelefonok 

csengése zavarja leginkább a munkahelyeken a figyelmet, épp ezért a legkomolyabb 

teljesítménycsökkentő tényezők közé tartozik. Egy irodai berendezéseket gyártó cég, 

a Brother, nemrégiben Angliában készített tanulmánya kimutatta, hogy a munkatár-

sak több mint fele (58%-a) naponta 5-20 olyan zavaró tényezővel találkozik munka-

helyén, ami kizökkenti a figyelmét. Mintegy egyötödük mondja azt, hogy az ilyen 

esetek száma meghaladja a napi húszat. … A megkérdezettek fele jelezte, hogy na-

ponta2-4 órát is elveszteget utazással, kollégákkal való csevegéssel….Az 1800 ot t-

honi és irodai munkavégzőre kiterjedő tanulmány szerint az otthoniak esetében csu-

pán 17% tapasztal 5-10 ilyen helyzetet….A Brother kutatása szerint a szakemberek 

96%-a gondolja, hogy kevésbé stresszes, motiváltabb és hatékonyabban osztja be az 

idejét, ha lakásában dolgozik.” (Forrás: Koczó, I. (szerk.): Otthon nyugisabb dol-

gozni, Világgazdaság, 2005. jan. 25., kedd, 10. old.)  

– A rezgések: Ezek a zavaró elemek negatívan hathatnak az emésztőszervekre, a 

légzésre és a vérkeringésre is. A rezgésekből fakadó ártalom ellen elsősorban a 

rezgéseknek a forrásnál való csökkentésével lehet védekezni. 

– A klimatikus környezet: A munkahelyi környezetet meghatározó tényezői a 

hőmérséklet, a páratartalom, a légmozgás és a hősugárzás, melyek közül döntő 

tényező a megfelelő hőmérséklet. A korrigált effektív hőmérséklet (klímaindex) 

olyan mutatószám, mely egyszerre veszi figyelembe a fenti tényezőket. Szellemi 

munka esetében, a hideg és meleg évszaktól függően kb. 20 – 24 C
0
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léghőmérséklet a megfelelő. A klimatikus jellemzők témaköréhez tartozik  még a 

légszennyezés (por, füst, gázok, gőzök, vegyi anyagok) elleni védelem sze l-

lőz(tet)éssel, ionizátor és párologtató alkalmazásával, takarítással, növények e l-

helyezésével stb., illetve a sugárzás, melynek legfőbb forrása a monitor, ám en-

nek hatása a modern eszközök használata esetében 50-60 cm távolságban már 

elenyésző. Fontos külső klimatikus környezeti elemnek tekinthetők a meteoroló-

giai tényezők, úgymint időjárási frontok és légnyomásváltozások, napkitörések, 

holdfázisok (telihold), vagy a levegő ionizációja, melyeknek vegetatív (testhő és 

szívritmus változás) és pszichés (reakcióidő növekedése, nyugtalanság) hatása 

befolyásolhatja a munkateljesítményt.  
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5. Szemelvény: „Feng shui munkahelyek: A feng shui alapelvei szerint épült az 

Asia Center, a közelmúltban átadott üzletközpont, az e tekintetben legnagyobb hazai 

épületkomplexum. A helyszín, a felhasználási anyagok és színek, de még a megnyitás 

időpontjának kiválasztása is a feng shui elvei alapján történt. A tervezők szándéka 

ezzel az volt, hogy a központba látogatók, illetve az ott dolgozók jobban érezzék 

magukat, s ezáltal is hozzájáruljanak a beruházás sikeréhez. Az épület alaprajza U 

alakú, sok nyitott térrel, természetes fénnyel és lekerekített sarokkal alakították ki. 

Az éltető energia, a csi áramlását segíti a zöld területek, sziklakertek, tavacskák, 

pihenőparkok.” (Forrás: Mártonffy, Zs.: Üzlet és harmónia, Figyelő, 2002. ápr. 11-

17., 56-57. old.) 

Társas környezet: Mindenkinek alapvető fiziológiai szükséglete munkahelyén is 

az önmagával való együttlét (privacy), vagyis a személyes jellegű munkatér, mely-

nek 3 dimenziója van, úgymint: 

– Vizuális személyes tér, mely esetében fontos az alkalmazott részleges fizikai 

szeparációja, mely megoldható nagy légteres irodákban is pl. paravánnal, vagy 

mobil térelválasztóval. Ez segíti a koncentrációt, s csökkenti a „Nagy testvér f i-

gyel téged” jellegű direkt ellenőrzéssel kapcsolatos frusztrációt.  

– A verbális személyes tér kialakításakor leszűkíthető, hogy ki az, aki hallja a 

személyes munkaterületünkön történő beszélgetéseket, illetve csökkenti a mások 

által folytatott beszélgetés zavaró hatását. 

– Fizikai személyes tér, a komfortérzet és a munkakoncentráció miatt lényeges. 

Ennek nagyobbnak kell lennie, mint a személy intim zónatávolsága (kb. keve-

sebb, mint 50 cm) és mint a személyes tere (0,5 -1,2 méter). Ez, az ún. társas zó-

na, mely 1,2 – 3,6 méter sugarú teret jelent, melyben megfelelő körülményeket 

jelent a kollektív munkavégzéshez és tárgyaláshoz. Az ezen kívül eső teret nyi l-

vános zónának nevezzük (Sz.m.: Ezek a zónatávolságok nagyban függenek a 

szocializációs kultúrkörnyezettől is). 

Mindezeket kiegészítendő, ergonómiai szempontból egy irodai (ülő) és számító-

gépes munkahely és az azt ellátó munkavállaló által képzett ember – gép rendszer 

javasolt elrendezésekor a következő ajánlásokat kell figyelembe venni (Hercegfi 

2007, 4.6. fej. alapján): 

− A képernyő közepét nézve a vízszintesnél 20°-kal lejjebb nézünk. 

− A monitor és egyéb dokumentumok kb. 50 cm-re legyenek a szemtől a fókusz 

és a sugárzás miatt. 

− A monitor középen előttünk helyezkedjen el. 

− Az alkar a munka közben 0-10°-os szöget zár be, a felkar eközben függőle-

ges, a csukló lehet alátámasztva. 

− A gerincoszlop függőleges és egyenes 90°-os szöget zár be a combbal, mely 

vízszintes. 

− A comb is legalább 90°-os szöget zár be a lábszárral, melynek megtámasztá-

sát lábtámasz segítheti. 

− Az asztallap és a szék ülőlapja állítható magasságú legyen a helyes pozíció 

eléréséhez. 

− Az ülőlap megfelelő formájú és puha legyen, max. 2-3°-os lejtéssel. 

− A szék háttámlája támassza meg a derekat, mely segít a függőleges tartás el-

érésében, s hátradönthető (aktív), hogy a támla követni tudja a testmozgást.  
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− Ajánlott a kartámasz nélküli, görgős forgószék, mely elegendő lábteret is biz-

tosít a szabad mozgás biztosításához. 

− Vegyük figyelembe alternatív elrendezéseket és ülési pózokat, úgymint gép-

kocsivezető póz, térdeplő ülés, vagy az ülőlabdán ülés lehetőségét.  

6. Szemelvény: „A (munkahelyi) testhasználatot javító Alexander-módszert mind 

testi, mind szellemi hatása miatt hasznosítják a tréningeken…A cégek általában a 

dolgozók betegség miatti hiányzásának költségeit akarják csökkenteni. A 

stresszoldás csak másodlagos haszon.” – válaszolta a Figyelő kérdésére Graham 

Elliott brit Alexander tanár. Mint az Occupational Helath Review szaklapban olva s-

ható, a munkával kapcsolatos mozgásszervi betegségek kezelésére kézenfekvő az 

alkalmazása, így pl. ha valaki számítógéppel dolgozik, ha azonos, ismétlődő mozdu-

latokat kell tennie, ha kézzel emelget valamit, vagy egész nap a volán előtt ül. Az 

angliai City Lit felnőttoktatási központ például az irodai alkalmazottak számára 

tartott Alexander-oktatást. „A kényelem nemcsak attól függ, hogy milyen széken 

ülünk, hanem attól is, hogy hogyan ülünk rajta”  – magyarázza a képzés indokoltsá-

gát Brenda Foulds képzési koordinátor.” (Forrás: Vrannai, K.: Nyugati jóga, Figye-

lő, 2004. okt. 7-13., 42. old.) 
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