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LÜKŐ ISTVÁN 

Az ergonómia változásai Magyarországon és a 

mérnökpedagógia kapcsolata  

Bevezetés 

Ma már a munkapszichológia és az ergonómia nem csak a felsőoktatásban és a 

szakképzésben vált fontossá és oktatási tananyaggá, hanem a hétköznapi élet 

szinte minden területén. Olyan hétköznapi gyakorlati problémák is az ergonómia 

felé irányítják a figyelmet, mint az egészségkárosodásból származó keresetkiesé-

sek, a terméktervezésnél pedig a fogyasztók(használók) szempontjai, érdekei stb. 

A vállalatok eredményes gazdálkodását, de akár létét is veszélyeztethetik a 

munkahelyi sérülések és foglalkozási ártalmak. „Vannak munkahelyek, ahol a 

sérülések több mint fele ergonómiai hiányosságokra vezethető vissza. Az ergo-

nómia egyszerűbb alkalmazásával és a dolgozókra szabott megoldások előnyben 

részesítésével költségcsökkentés érhető el, növelhető a termelékenység és fokoz-

ható a munkahelyek biztonsága.” Megyeri Miklós tanulmányában [1] a termék-

tervezés gyakorlati problémáiról olvashatunk, ebből a bevezető gondolatot idéz-

zük. „Gyakran elhangzik, hogy az ergonómiai tevékenységeket a meglévő  rend-

szerek módosítása és javítása helyett integrálni kellene a termékek és termelési 

rendszerek tervezésébe. Ez az álláspont szakkönyvekben és az EU  1989. évi ke-

retirányelveiben is megjelent. Ez utóbbi tartalmazza azokat az  alapvető követel-

ményeket, amelyekkel az EU tagállamai által kiadott törvényes szabályozások-

nak összhangban kell lenniük. A gyakorlatban mindig nehézségeket okozott en-

nek az elképzelésnek a megvalósítása. Amíg a fogyasztók szempontjainak egyre 

nagyobb jelentősége van a termékek tervezésében, a munkások szempontjait csak 

nagyon ritkán fontolják meg a tervezési folyamat során. Ezek közül a szempontok 

közül is leggyakrabban a munkakörülmények kerülnek szóba, miközben a tervező 

által felvetett, megalapozott megelőző módszerekről nem esik szó” 

Személyes motivációm a Nyugat-Magyarországi Egyetemen(NYME), illetve 

az EFE-n 1989-ben megírt Bevezetés a munkapszichológiába és a munkaszocio-

lógiába jegyzetünkből táplálkozik[2]. Ebben az időben nem volt elterjedt Ma-

gyarországon, hogy a mérnökképzésben önálló tantárgyként munkapszichológiát 

oktatnak. Két karon (erdőmérnöki és faipari mérnöki karok) is használták ezt a 

jegyzetet, amelyeket megelőzött az erdészek munkatudományi alapokról építke-

ző ergonómia oktatása, illetve jegyzet írása. Az NYME-n a mérnöktanárok és 

műszaki szakoktatók képzésében alkalmaztuk az IGIP Mérnökpedagógiai mo-

delljét, sőt azt túlfejlesztve Környezetergonómiát és Munkapszichológiát is ok-

tattunk. Ebben a tanulmányban nem végeztem mélyebb összehasonlító elemzést 
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a mérnökpedagógia és az ergonómia kapcsolatáról, oktatásának  helyzetéről, de 

néhány jellemző jelenséget, összefüggést összegyűjtöttem.  

Összbenyomásom az, hogy az ergonómia mint tudomány már több évtizede 

önállóvá, meghatározóvá vált világszerte, a mérnökképzésben és a mérnöktanár 

képzésben nagyon hiányosan és nem egyenletesen jelenik meg. A „klasszikus” 

mérnökpedagógia első szakirodalma a műszaki szakmai oktatás elméleti és gya-

korlati kérdéseiről szól [3]. Ebben áttételesen találkozunk a munkapszichológia 

beépülésével a pszichológiai-didaktikai alapvetések kapcsán. Klágenfurtban 

1972-ben megalakult az IGIP, amely szervezet mára több kontinensre kiterjedő 

hálózattá nőtte ki magát és meghatározó mérnökpedagógiai és mérnöktanár kép-

zési modelljében közvetíti a felsőoktatást és a középfokú oktatást érintő fejlesz-

téseit. Mint e szervezet tagja rendszeresen részt vettem a nemzetközi konferenc i-

ákon, regionális napokon, szimpóziumokon, s átnéztem ezen rendezvények k i-

adványait. A 31. IGIP Internationalen Symposium címe Engineer of the 21 st. 

Century volt. Szentpétervárott több szekcióban is foglalkoztak a modern mér-

nökpedagógia elméleti gyakorlati kérdéseivel, több referátumot is tartottak az 

ergonómiával, a design-el kapcsolatban. Istanbulban 2005-ben a 34. IGIP 

Symposium már a címében is jelezte a design fontosságát. „Design of Education 

int he 3rd Millenium Frontiers in Engineer Education.” A több tucat referátum-

ból kiemelem a következő kettőt: A New Aliance Betwen Architects and 

Engineers towards Sustainable Design [4], valamint An Experimental Study on 

Manpowered Vehicles in Design Education [5]. Mindezek ellenére úgy láttam, 

hogy rendszerezett, összefogott módon nincs jelen a munkapszichológia és az 

ergonómia a mérnökpedagógiában, ezért az IGIP 6. Regionaltagung-ján Berlin-

ben referátumot tartottam Modern Mérnökpedagógia,és a Munkapszichológia, 

Ergonómia címmel. [6]. Az IGIP a mérnökképzés pedagógiai kérdései mellett a 

mérnöktanár képzés, ezen keresztül pedig a szakképzés didaktikai-módszertani 

kérdéseit is vizsgálja. Az utóbbi területtel nem annyira markánsan foglalkozik ez 

a szervezet, pedig a szakképzés pedagógia nemzetközi művelése és hozzá kap-

csolódóan az ergonómia tanítása fontos ezen itt is, nem csak a felsőoktatásban.  

A szakképzés pedagógia és az ergonómia kapcsolatának kérdései a magyar 

szakkönyvekben elhanyagoltan jelenik meg. A Benedek András szerkesztette 

Szakképzés-pedagógia c. könyvben csak A tanítás-tanulás folyamat mérnöki 

szemmel c. fejezetében, valamint a Kompetenciák és kvalifikációk a szakképzés-

ben c. fejezetekben találunk munkapszichológiai vonatkozásokat. Balogh And-

rásné fejezetében [7] a kvalifikációk kapcsán hivatkozik Blaunerra, aki megálla-

pítja, hogy a flexibilis automatizáció ma újra a magasabb kvalifikációt igényli 

[8]. A műszaki tantervi változások elemzői közül Joe Stakenborg-ra hivatkozik, 

aki három generációt különböztet meg. A harmadik generációs tantervekben a 

hangsúly a résztvevők önszabályozós, saját felelősségére épülő flexibilis tré-

ningjeire tevődik. [9] 

Egy további vizsgálódási szempont volt, hogy a hazai ergonómia képzés ho-

gyan intézményesült, illetve hol és milyen szervezeti egységekben „műve-

lik”(oktatják és kutatják) az ergonómiát. A teljesség igénye nélkül megállapítha-
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tó, hogy a mérnökképzés meghatározó intézményében, a Budapesti Műszaki 

Egyetemen (BME) található az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 

(APPI), ahol összefogottan és integrálva gondozzák az ergonómia oktatását és 

kutatását. Ez a 2005-ben alakult Intézet folytatta a korábbi szervezetekben folyó 

pedagógiai és pszichológiai diszciplínák oktatását. 

A fentiekben vázlatosan feltárt helyzet alapján szükségesnek tartom, hogy az 

ergonómia tudományának fejlődési fázisait, magyarországi helyzetét részlete-

sebben is bemutassam. 

Az ergonómia fejlődési szakaszai 

A „fogantyúk és skálák” ergonómiája (1945–1960) 

Az ergonómia születése az amerikai haditengerészet és légierőnél kialakított 

engineering psychology laboratóriumokhoz kötődik. Fő feladatuk az volt, hogy a 

kutatások révén adatokat szolgáltassanak az ember és a gép „érintkezési felüle-

tének” (ember gép interface) helyes megtervezéséhez, kialakításához. Elsősorban 

az ipar és a közlekedés területén jelentek meg a negyvenes évek végén a nem 

katonai célú laboratóriumok. Angliában megalakult 1949-ben az első tudomá-

nyos testület, az Ergonomics Researc Society), majd megjelent az első ergonó-

miai kézikönyv. Az ötvenes években a nagyhatalmak hidegháborús technikai 

fejlesztései, valamint a beinduló űrkutatási versengés további lendületet adott az 

ergonómiának. 1959-ben létrehozták a Nemzetközi Ergonómiai Társaságot (In-

ternational Ergonomics Assotiation) 

Az ergonómia ipari alkalmazása (hatvanas évek) 

Az ergonómia a 60-as években kitör a haditechnika és az űrkutatás szűk köréből. 

Szerte a világban a nagyvállalatok létrehozzák az ergonómiai részlegeiket (hu-

man factors). Az ún. emberi tényezőket nemcsak a gépek, technikai eszközök 

tervezésében használják, hanem a környezet kialakításánál, a termelési rendsze-

rek optimalizálásában. Módszertana kiteljesedik a rendszerelmélet megterméke-

nyítő hatásának köszönhetően. Az ergonómiát egyre inkább az ember-gép-

környezet rendszeroptimális működését segítő tudománynak és gyakorlatnak 

tekintik. A skandináv országokban a pszichológia mellett a fiziológia és a szoc i-

ológia is befolyásolta az ergonómiai szemlélet kialakítását. Különösen nagy 

gondot fordítottak a munkakörnyezet humanizálását segítő kutatásokra. Magya-

rországon ezt az időszakot tekinthetjük az ergonómia kezdetének. [10] 

Az ergonómia harmadik korszaka a hetvenes években megjelenő termékergonómia 

Az USA-ban és a fejlettebb európai országokban az ergonómia fokozatosan tár-

sadalmi méretűvé válik. Egyre kiélezettebbé válik a versenyhelyzet az e lektroni-

kai iparban és az autógyártásban, s a vásárlói igények kielégítésére szerepet kap 

az ergonómia. Az ipari formatervezés (design) és az ergonómia kapcsolódásával 

létrejön az ergonómia újabb ága a termékergonómia. A sajátos szempontok ér-

vényesítésére törekszik a termék teljes életciklusán keresztül(ötlet, a termék 

előállítás, piaci bevezetés, és az újrahasznosítás). Magyarországon ez az évtized 
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az ergonómia fellendülésének korszaka. A BME-n 1976-ban megkezdődik a 

mérnökök posztgraduális képzése, megrendezik az első tudományos konferenciát. 

A biztonság és ergonómia korszaka a nyolcvanas években 

Ebben az évtizedben az ergonómia alkalmazása igen széleskörűvé válik, integrá-

lódik a tudományba, a fogyasztói társadalomba. A hatások közül a katasztrófák 

drámái irányították a figyelmet az ergonómia fontos szerepére (1979 Islandban a 

There Mile Island atomerőmű, 1984 indiai Bhopal vegyi kombinát, 1986 Cser-

nobil, a Challenger űrjármű balesetei). Egyértelműen kiderült egy közös ok, az 

emberi tényezők szerepének alulértékelése. 

Egy másik hatás az ergonómia széleskörű alkalmazására a komputerizáció 

féktelen terjedése. A számítógép és ergonómia kapcsolata a „felhasználó barát” 

(user friendly) termékek győzelmét és profittöbbletét eredményezte. Ez hívta 

életre az ún. szoftver-ergonómiát. 

A fejlődési trendek és távlatok: a kilencvenes évek 

A szakma (ergonómia) fejlődésének irányzatai jól kitapinthatók Sanders and 

Mccormick kézikönyvéből. [11] Ezek a fejlődési tendenciák a következők.  

– Súlyponti áthelyeződés a termelési rendszerek ergonómiájáról a termékergo-

nómiára. 

– Biztonsági és környezetvédelmi szempontok fokozottabb érvényesítése . 

– A speciális és rétegigények fokozottabb figyelembe vétele a tervezéskor.  

– A számítógépesítés újabb kutatási igényeket támaszt az ergonómia alkalma-

zása iránt. 

– A műszaki végzettségűek fokozódó érdeklődése és részvétele az ergonómiai 

tevékenységben. 

A ma ergonómiája a szociotechnikai rendszerek elemzése és fejlesztése 

A szociotechnikai rendszerekben az ember-gép kapcsolat mellett nagy szerepe 

van az ember-ember kapcsolatának is az információfeldolgozás és az egész rend-

szer működése szempontjából is. Ennél fogva a szociotechnikai rendszerek 

komplexebb, több embert is magukban foglaló ember-gép rendszerek. Néhány 

példa ezekre a szociotechnikai rendszerekre, amelyek vizsgálatával az ergonó-

mia napjainkban foglalkozik: 

− egy hajó és legénysége, 

− egy folyamatirányító vezénylőterem és az operátorok, 

− egy üzem valamely termelő egysége. 

Környezetergonómia 

A nyolcvanas-kilencvenes években az ergonómia fejlődése és a környezetvéde-

lem fontossága egy integrált, új szemléletű megközelítést, amelyben a szintek 

csatolt rendszert alkotnak. 

Ma a környezetergonómia hatásköre kiterjed az emberi tevékenység és köz-

vetlen színteréül szolgáló környezet kölcsönhatására. A környezetergonómia 

korábban elsősorban a munkahely mikroklímájának (hőmérsékleti viszonyok, 

légnedvesség, légsebesség) zajviszonyainak, vibrációjának, megvilágításának, 
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levegőminőségének a vizsgálatát jelentette. Vagyis a konfortérzésre és a telje-

sítményre gyakorolt hatásokkal foglalkozott. Ez azonban mára kiegészült a 

munkán kívüli tevékenységek vizsgálatával, mint a sugárzó hatások, az esztét i-

kai színvonal, és a vizuális kultúra. 

Létrejött tehát egy szerteágazó kapcsolatú rendszer, amely az ember egés-

zségét és testi épségét veszélyeztető mikro-, mezzo-, és makrokörnyezeti tényezők 

hatásainak az elemzésével, modellezésével és célszerű befolyásával foglalkozó 

multidiszciplináris tudomány és gyakorlat. Ez a környezetbiztonság.  „Health and 

Safety” (Egészség és biztonság). 

Azt gondolom, hogy e fontos területnek közvetlen „üzenete” van a környeze-

ti nevelés, valamint a szakmai oktatás számára is. [12] 

Mindazonáltal megkíséreljük az alábbi ábra segítségével ennek e környezet-

biztonságnak a tartalmi elemeit és közegeit feltárni.  

1. ábra: A környezetbiztonság viszonya az ergonómiához, a környezetvédelemhez, 

a biztonságtechnikához és az alkalmazott orvostudományhoz 

A környezetbiztonság kapcsolata a környezetvédelemhez teljes, mert a mik-

rokörnyezet nem lehet független a mezo- és a makrokörnyezettől, mivel ezek 

fizikailag csatolt rendszerek. 

Ezen magyarázó mondat fontos a környezeti nevelés és oktatás szempontjá-

ból is, mivel ráirányítja a figyelmet egyfelől a környezeti részek hierarchikus 

kapcsolatára, csatolt jellegére. Aminek önmagában is célmeghatározó (kijelölő) 

szerepe, tartalomszelektáló funkciója is van. Másfelől bizonyítja, hogy a „tech-

nikai környezet” hogyan, milyen pontokon kapcsolódik a „nem technikai” kör-

nyezethez, valamint, hogy az embernek hol van a szerepe. 

Az alábbiakban ismertetem a „tárgyi környezet” közegeit, mint a környezet 

biztonsága elemeit. 

alkalmazott 

orvos-

tudományok 

BIZTONSÁG

-TECHNIKA 

környezet-

BIZTONSÁG 

környezet-

VÉDELEM 
ergonómia 
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Mikro szinten Mozgó gépalkatrészekkel, feszültség alatt álló tárgyakkal va-

ló érintkezés megakadályozása. 

Mezzo szinten Biztonságos városi építkezés, tatarozás, anyagszállítás, köz-

lekedés. 

Makro szinten Biztonságos közúti, vasúti stb., közlekedést, biztonságos uta-

kat, hidakat, vasutakat, gátakat, védőtöltéseket jelent. 
 

Látható tehát ebben a kis hierarchiát is megjelenítő táblázatban a fizikai lán-

colt kapcsolat, a „védelem” rejtett megjelenése (érintésvédelem, balesetvédelem, 

árvízvédelem stb.), valamint a gyors, biztonságos transzportáció megoldása is. 

Munkapszichológia Magyarországon 

Adatok a magyar munkapszichológia történetéből 

Magyarországon a második világháború előtt nem volt nagyon jellemző a mun-

kapszichológia jelenléte. A világháború után egészen a 60-as évekig a pszicho-

lógia „burzsoá áltudományként” szerepelt, visszafejlődött a munkapszichológia 

is és kimaradt a nemzetközi tudományos körből. [13] Az ipar és a mezőgazdaság 

átszerveződése következtében szükségessé vált, hogy az embereket, tudásuk, 

képességük és személyiségük alapján megfelelő munkakörbe irányítsák. 

A 60-as évek elején a magyar nagyüzemekben (10 000 fő felett) munka-

pszichológiai laboratóriumokat hoztak létre, amelyeknek fő funkciója a pszicho-

lógiai alkalmasságvizsgálat volt. Elsősorban a kohászati, textilipari és elektro-

mos készülékgyártó üzemekben alakultak és működtek ilyen laboratóriumok. 

Mivel a mezőgazdaság gépesítése során a munkavállalók halláskárosodást, gyo-

morbántalmakat, gerincoszlop megbetegedéseket szenvedtek, amire a hagyomá-

nyos munkalélektani megközelítés már nem adott válaszokat. A Magyar Tudo-

mányos Akadémia Lélektani Intézetének Munkapszichológiai Osztálya Vaszkó 

Mihály vezetésével egy ergonómiai szemléletű tevékenységet honosított meg a 

munkapszichológiában. 

A 70-es-80-as években „A gépek, berendezések, technológiák ergonómiai 

minősítésének egységes rendszerére” vonatkozó kutatások folytak egy KGST
1
 

program keretében Bartha Lajos professzor vezetésével a Budapesti Műszaki 

Egyetem Tanárképző és Pedagógiai Intézetének Pszichológiai Osztályán. [14] 

Szintén ezen az osztályon foglalkoztak egy külön kutatás keretében az automat i-

zált termelés új munkakörével az operátori munkával is. A következő korszakot 

a tudományos technikai forradalom hatására megváltozott emberi tényező ergo-

nómiai és rendszerszemléletű, komplex megközelítése jelentette (ember-gép-

környezet), melynek úttörői szintén a BME Tanárképző és Pszichológiai Intéze-

téből Antalovics Miklós és Kaucsek György professzorok voltak. Az ember-gép 

kapcsolat mellett, az ember-ember kapcsolatnak, vagyis a szociálpszichológiai 

tényezőknek is nagy szerepe van a munkavégzés, illetve tevékenység során, 

                                                        
1 KGST= Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
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amelynek az ergonómia legújabb korszaka a szociotechnika ad kellő kifejezést, s 

amelynek hazai képviselői között Izsó Lajos professzort kell megemlíteni szin-

tén a BME-ről. 

Vizsgálatok a hagyományos munkapszichológia korában 

A következőkben szeretnék röviden ismertetni néhány konkrét munkapszicholó-

giai kísérletet, amelyeket Klein Sándor professzor végzett. Klein Sándor 1964–

89-ig volt tanár a BME Tanárképző és Pedagógiai Intézetében, majd a PTE Fel-

nőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon tanított.  

Közepes Erősségű zaj neurotizáló hatásának vizsgálata 

A vizsgálatokat egy adatfeldolgozó állomás lyukkártya-lyukasztó dolgozóinál 

végezték 1967-ben 31 fő és 10 fő kontroll személlyel. Háromféle vizsgálatot 

végeztek: 1, Pszichofiziológiai vizsgálatok a dolgozók megterhelésének és elfá-

radásának megállapítására 2, Zajszintmérés 3, Hallásvizsgálat. Az audiométerrel, 

hangnyomásmérővel végzett vizsgálatok eredményei a következők voltak. A 

vizsgált üzemben a zajszint sehol sem érte el a károsító szintet, de a dolgozók 

90%-ánál halláskifáradást okozott, ami csak hétvégi pihenőkkel szűnt meg. Be-

bizonyosodott, hogy a nagymértékű halláscsökkenést okozó zajok elleni védeke-

zés mellett fokozott figyelmet kell fordítani az ún. közepes” erősségű zajok ká-

ros hatásainak kiküszöbölésére. 

Képezhetőségi tesztek 

Klein Sándor a képezhetőségi tesztek (tanulótesztek) fogalmát így definiálja 

(Klein, 1970 32:) „…a vizsgálati eljárás elsődleges célja bizonyos iskolatípu-

sokba jelentkező tanulók közül a legmegfelelőbbek (értsd: azok, akik, tanulási 

idő alatt a legtöbb ismeretet lesznek képesek elsajátítani, és azután ezekből az 

ismeretekből a legtöbbet tudják majd a problémamegoldó helyzetekben felhasz-

nálni) kiválasztását elősegíteni.” [15] 

Lényegében ez egy olyan tesztrendszer, amely felváltotta a hagyományos in-

telligencia tesztet, tehát ez egy egy standardizált tanulói feladatsor.  

Mellőzzük a számos területen alkalmazott eljárást, csupán néhányat emelünk 

ki: Villamos szerelőipari tanulók, betanítók kiválasztása, operátorok kiválasztása 

és erdészeti nehézgépkezelők. 

Az SHL – A szervezet és magyar leányvállalata megalakulása 

Ahogyan fejlődött a világ, erősödött az emberi tényező szerepe, úgy nőtt az al-

kalmasság vizsgáló nemzetközi hálózat kialakításának az igénye. Ebből követke-

zően alakították meg a Saville & Holdsworth Ltd.-t. Az alapítókról elnevezett 

alkalmasság vizsgáló szervezet magyarországi leányvállalatát 1992-ben alapítot-

ta meg Klein Sándor SHL Hungary Vezetéslélektani, Managerképző és 

Alkalmasságvizsgáló Kft. néven. 

Pályaorientációs szakemberek kompetenciái a Nemzeti Szakképzési és Fel-

nőttoktatási tanács megbízásából „A pályaorientációs szakemberek kompeten-
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ciamátrixának kialakítása” c. kutatás keretében készült Klein Sándor professzor 

vezetésével, amelyben a PTE FEEK
2
 és az ELTE PPK

3
 munkatársai vettek részt. 

[16] Ez a tanulmány a pályaorientációs, illetve általánosságban a tanácsadási 

szakemberek kompetenciáival foglalkozik, mintegy a pszichológus és a tanács-

adó professzió egymásra (is) épülő kvalifikációinak a rendszertani alapját is 

megalapozva. A kutatás eredményeként a Wiedgersma féle modellt elfogadva a 

tanácsadási tevékenységben öt szintet határoz meg. Ezek: 1, Informáló tanács-

adó, 2, Tanácsadás bonyolult döntési helyzetben, 3, Tanácsadás komoly belső 

konfliktussal járó döntési helyzetekben, 4, Fokális tanácsadás(pszichológiai ta-

nácsadás) 5, Pszichoterápia. 

A kutatók a tanácsadási kompetenciák szerkezetét, részkompetenciáit és is-

meret, képesség, valamint attitűd összetevőit táblázatba foglalták. Ugyancsak 

táblázatba foglalták a magyar tanácsadó képzés szakképzettségeit kompetencia 

besorolásuk alapján. 

 A BME Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet tevékenysége 

A bevezetőben említett szervezeti egység a BME-n működik és a Szervezeti és 

Működési Szabályzatából (SZMSZ) ismertetünk részleteket az intézet oktatási, 

kutatási és tudományos képzési tevékenységéről. [17] 

Az Intézet feladatai az oktatás terén: 

A Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) tevékenységi körében: 

− graduális (alap-, és kiegészítő alap) képzésben 

o műszaki és gazdasági szakoktató képzés, BSc szakoktató képzés 

o műszaki és gazdasági pedagógusok egyetemi és főiskolai szintű 

képzése; MSc képzés 

o részvétel graduális képzésekben más szervezeti egységekkel történő 

megállapodás szerint 

− posztgraduális képzésben 

o szakirányú (közoktatási vezető, szakvizsga stb.) továbbképzések  

o részvétel posztgraduális képzésekben más szervezeti egységekkel 

történő megállapodás szerint 

− Felsőfokú szakképzésben 

o OKJ képzések, akkreditált felsőfokú szakképzések 

− Egyéb képzések: 

o szakértői és más tanfolyami képzések, akkreditált pedagógus to-

vábbképzések stb. 

Ergonómia és Pszichológia Tanszék (EPT) tevékenységi körében: 

− Graduális képzésben 

                                                        
2 PTE FEEK = Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
3 ELTE PPK= Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar  
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o pszichológiai és ergonómiai ismeretek oktatása a  mérnökképzésben, 

a műszaki menedzser szakon, a közgazdászképzésben, az ipari ter-

mék- és formatervező szakon, a műszaki – és gazdasági pedagógus-

képzésben, 

o A termékmenedzsment specializáció gondozása a műszaki mene-

dzser szakon. 

− Posztgraduális képzésben 

o a munka- és szervezetpszichológia szakirányú továbbképzési szak 

gondozása 

o részvétel posztgraduális képzésekben más szervezeti egységekkel 

történő megállapodás szerint 

Az Intézet feladatai a tudományos képzésben: 

o részvétel a BME-n akkreditált doktori iskolák munkájában 

o részvétel az ELTE-n akkreditált Neveléstudományi Doktori Iskola 

és Pszichológiai Doktori Iskola munkájában 

o képzés az alkalmazott pedagógiai kutatási módszerek területén  

o képzés a szakképzés tartalmi módszertani fejlesztése (különösen a 

képzési programok és szakmák korszerűsítése) területén 

o képzés az információs technológiák alkalmazásának humán-, szer-

vezeti- és társadalmi vonatkozásai területén 

Az Intézet feladatai a kutatás területén: 

− A társadalmi és műszaki haladás elősegítése érdekében, az elmélet és gya-

korlat igényeihez és a nemzetközi kutatási trendekhez egyaránt igazodó, 

tervszerű tudományos kutató-fejlesztő munka végzése a neveléstudomá-

nyi, pszichológiai és ergonómia tudományterületein: 

− alapkutatások szintjén: 

o oktatáselméleti kutatások; 

o oktatás-módszertani kutatások; 

o információ-, és oktatástechnológiai kutatások; 

o távoktatási kutatások 

− alkalmazott kutatások 

o a műszaki és a gazdasági pedagógusképzés tartalmi és módszertani 

fejlesztése; 

o az iskolarendszerű és iskolán kívüli szakképzés, valamint a felnőtt-

képzés tartalmi-, oktatás-módszertani és oktatástechnológiai fejlesz-

tését szolgáló kutatások; 

o a felnőttek szakképzésének fejlesztését szolgáló kutatások;  

o az informatikai technológiák pedagógus-, és szakképzésbeli alkal-

mazásával, azok fejlesztésével összefüggő kutatások; 

o iskolavezetés-elméleti és módszertani kutatások; 

o iskolairányítási kutatások és iskolairányítási modellkísérletek,  

o szakmai kompetencia-modellek kidolgozása. 

o az alkalmazott pszichológia (különösen a munka- és szervezet-

pszichológia, a készségfejlesztés, valamint a pszichológiai tanács-

adás) területén végzett kutatások 
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o az ergonómia (különösen a termék- és szoftver-ergonómia) terüle-

tén végzett kutatások 

o a biztonságtudomány (különösen termék- és munkabiztonság) terü-

letén végzett kutatások 

o az információs technológiák alkalmazásának humán-, szervezeti-, és 

társadalmi vonatkozásai területén végzett kutatások 

− Részvétel az egyetemi (főiskolai) oktatás fejlesztésére irányuló kutatások-

ban, különösen a mérnökképzés, a műszaki pedagógusképzés, a mene-

dzserképzés és a pszichológusképzés terén; 

− Pályázatok, illetve szerződéses vállalkozási tevékenység keretében K+F 

tevékenység végzése az Intézet szakmai profiljába tartozó témakörökben; 

− Hallgatóinknak az intézeti kutatómunkába és a K+F tevékenységbe törté-

nő bevonásával, az egyetemen folyó tudományos diákköri tevékenység és 

projekt alapú képzés bővítése és fejlesztése; 

− Az Intézethez kötődő doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók, valamint a 

tudományos témavezetők együttműködése keretében, egyetemközi, intéze-

ti, illetve tanszéki szintű tudományos műhelyek működtetése.  

Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék saját fejlesztései közül az Interface 

empirikus módszert és a más egyetemeken is alkalmazott Anthrophos számító-

géppel segített tervezési modellt emeljük ki. 
 

  

2. sz. ábra az INTERFACE módszer 3. sz. ábra Az ANTHROPOSZ lénye-

ge 

Konklúzió 

A bevezetőben leírt motivációs háttér és a nemzetközi kitekintés kellően indo-

kolták, hogy szükséges az ergonómia változásait, magyarországi helyzetét rész-

letesebben és mélyebben bemutatni. A hat fázisra bontható ergonómia fejlődési 

szakaszai jól mutatják egyfelől a technikai fejlődés következményeként az ergo-

nómia megerősödését, vizsgálódási területeinek átalakulását. Új inter- és 

multidiszciplinák születtek, mint pl. a termék ergonómia, szoftver ergonómia, 

környezet ergonómia stb. Másfelől látható, hogy hogyan szervesül ez a tudo-

mány a pszichológia és társtudományainak rendszeréhez. 

A munkapszichológia magyarországi alakulása azt mutatja, hogy az 1989-et 

megelőző időszakban a nagyüzemi termeléshez és a sajátos politikai-társadalmi 

viszonyokhoz igazodó vizsgálódások folytak. Az SHL Hungry Vezetéslélektani, 
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Managerképző és Alkalmasságvizsgáló Kft. megalakítása bizonyítja egyfelől, 

hogy a magyar munkapszichológia művelői erős nemzetközi kapcsolattal és 

elismertséggel rendelkeznek, másfelől, hogy a szervezet tevékenységében integ-

rálódik az alkalmasságvizsgálat, a vezetéslélektan és a managerképzés. 

A 60-as években alakult meg a BME-n az ergonómiai és munkapszichológiai 

kutatásnak és oktatásnak a máig meghatározó tudományos műhelye. A szervezeti 

formák változásában mindig kimutatható volt az ergonómiai és munkapszicholó-

giai tanszék szerves kapcsolata a műszaki pedagógusképzéshez a mérnökpedagó-

giához. Mindezt jól mutatja az Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet 

oktatási, kutatási és tudományos képzési tevékenysége, a kifejlesztett modellek . 
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