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Lakásból otthon
1.  Mi az alapfeladata a lakásnak?
2.  Mi a különbség a lakás és az otthon között?

A lakást lakói alakítják saját igényeik, lehetô-
ségeik szerint otthonná. A lakás kiválasztásá-
nál két alapvetô szempontot kell fi gyelembe 
venni:

•  A család létszámát, összetételét, életkorát, 
vagyis, hogy kik fognak lakni a lakásban.

•  A családtagok foglalkozását, szokásait, kedv-
te léseit (hobbijait). Ezek határozzák meg, 
hogy milyen tevékenységhez kell az egyes he -
lyiségek berendezését igazítani.

1. Miért fontos tudni, hogy hányan élnek a la-
kásban?

2. Sorolj fel olyan tevékenységet (foglalkozást, 
hob bit), ami külön helyet igényel a lakásban!

A lakásban folyó tevékenységeket többféle-
kép pen csoportosíthatjuk. Beszélhetünk egyéni, 
közös és háztartási, higiénés tevékenysé gekrôl.

Másfelôl feloszthatjuk alap- és változó tevé-
keny ségre. Az alaptevékenység olyan tevékeny-
ség, amely minden otthonban rendszeresen 
tör  ténik. A változó tevékenység az, ami nem 
minden családban folyik, esetleg csak bizonyos 
élet  korra jellemzô.

Alaptevékenységek: 

Változó tevékenységek:

3. Sorold fel az ábra alapján az alap- és a válto-
zó tevékenységeket!

A lakás helyiségeit a kö-
vetkezôképpen lehet fel-
osztani:

• közös lakóterületek 
(pl.: nappali, lakószo-
ba, étkezô),

• egyéni lakóterületek 
(háló, gyerekszoba, ven-
dégszoba, munkahely), 

• háztartási és higiénés területek (pl.: konyha, 
kamra, fürdô, WC),

• közlekedôk és tárolók (pl.: elôszoba, lépcsô, 
folyosó),

• szabad terület (ami nem tartozik bele az alap-
területbe, pl.: erkély, terasz, kert).

Ideális esetben a lakás alapterülete az ábrán 
lát ható arányok szerint oszlik el a különbözô 
helyi ségek között. Kisebb lakásokban a háztar-
tási és higiénés területek aránya nagyobb, hi-
szen az i lyen munkákhoz mindenképpen szük-
ség van egy minimális alapterületre. Ezeknek a 
he lyiségeknek a kialakítása drága, így a kis la ká-
sok négyzet méte renkénti ára mindig több, mint 
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Háztartási és higiéniás 
területek 

17%

Közlekedők 
és 
tárolók
8%

Szobák
75%
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?1. Rajzoljátok le a lakásotok alaprajzát!
2. Meséljétek el, hogy hogyan éltek a lakás-

ban!
3. Mi az, amin változtatnátok, és miért?
 

4317  Lakásból otthon

Kívánatos, hogy a következô helyiségek kö-
zel legyenek egymáshoz:

• konyha és az étkezô,
• konyha és a kamra,
• konyha (kamra) és az elôszoba (bejárat),
• hálószoba és a fürdôszoba.

Amíg a gyerek kicsi, jó, ha a gyerekszoba kö-
zel van a szülôi hálóhoz, késôbb lehet távolabb.

7. Az ábrák segítségével magyarázd el, hogy mi-
ért fontos ezeknek a helyiségeknek az egy-
mástól való távolsága?

a nagyobbaké. A nagyobb, sok helyiségbôl álló 
lakásoknál a közlekedô területek aránya nö ve-
ked het meg, ami sokszor a nem megfelelôen 
átgon dolt tervezés következménye.

Az alapterület és a szobák száma meghatá roz-
za, hogy az adott lakás hány fô részére ideális. 
A kétszobás lakás elsôsorban egy gyermekte len 
párnak felel meg. Ha nagyobb a család, több 
szo bára van szüksége.

4. Hány szobára van szüksége egy kétgyerekes 
családnak, ha
a) a gyerekek azonos nemûek és kicsik?
b) a gyerekek különbözô nemûek?

A nagyobb létszámú családnak nemcsak több 
szobára, de több mellékhelyiségre – WC-re és 
fürdôszobára is szüksége van. A helyiségek egy-
más közötti kapcsolata befolyásolja a család 
életét. A vizesblokkok (konyha, WC, für dô) el-
helyezkedése fontos szempont. Ahol a fürdô 
minden szobából jól megközelíthetô, ott több 
lehetôség van a szobák különbözô célú haszná-
latára. Ezt hívjuk nyitott alaprajznak.

5. Mi az alaprajz?
6. Mi jellemzi a nyitott alaprajz ellentétét, a kö-

tött alaprajzot? 

konyha

étkező

nappali

szélfogó

szobaszoba
fürdőszoba

szoba

wc

szoba
fürdő-

gardrób

Nyitott 
alaprajzú 
lakás

Kötött 
alaprajzú 
lakás

elõszoba

szélfogó

szoba

szobaszoba

szoba

konyha fürdõszoba
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előszoba

fürdőszoba

előszoba
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Egy lakást a környezetén kívül az adottságai jel-
lemzik, azaz:
• alapterülete,
• szobák száma,
• helyiségek méretei,
• lakás beosztása (azaz a helyiségek egymással 

való kapcsolata),
• tájolás, 
• szellôzés,
• természetes megvilágítás,
• zaj,
• szigetelés (hang-, hô-, vízszigetelés)
• fûtés, fûtôtestek elhelyezése
• villamoshálózat és szerelvények,
• valamint az egyéb közmûvek, gépészet.

Környezeti hatások

Egyes helyiségek szokásos alapterülete:

Helyiség megnevezése Mérete
Lakószoba (nappali), 

étkezôhely nélkül 18-20 m2

Lakószoba (nappali) étkezôvel 22-28 m2

Étkezô  7-9 m2

Hálószoba 14-18 m2

Gyerekszoba egy gyereknek 12-14 m2

Gyerekszoba két gyereknek 14-18 m2

Fürdôszoba WC-vel  5-6 m2

Fürdôszoba WC nélkül    5 m2

WC  1,5-2 m2

Konyha étkezôhely nélkül  7-9 m2

Konyha étkezôhellyel  8-15 m2

Az egyes helyiségeknél nem elég az alap te rü-
let re fi gyelni, fontosak az arányok is. A szoba 
ne legyen hosszú és keskeny, az elôszoba (köz-
lekedô) legyen legalább 1,5 méter széles.

Az 1980-as évektôl kezdve építenek hazánk-
ban úgynevezett „amerikai konyhás” lakásokat 
is. Ezek jellemzôje, hogy a konyha a lakótérben 
található.

1. Mit gondolsz, mi az „amerikai konyha” elônye és 
hátránya a hagyományos konyhával szemben?

Többszintes lakásnál jó, ha a földszinten is 
van egy lakószoba – idôsek, betegek számára –, 
valamint fürdôszoba, WC. Ha a lakásban csak 
egy WC van, akkor az legyen különálló. Két la-
kószobásnál nagyobb lakásban kötelezô önál-
ló illemhelyet létesíteni. Fontos, hogy WC ajtaja 
nem nyílhat étkezôvel, konyhával egy lég térbe.

Tájolás Jellemzôi
Északi fekvés Nem éri közvetlen napsütés, 
 egyenletes szórt fényt kap, hideg
Keleti fekvés Reggel kap napot
Déli fekvés Napos, világos, nyáron meleg
Nyugati fekvés Délután kap napot

Tájolás szempontjából szerencsés, ha a la kó-
szo ba délnyugati, a gyerekszoba déli, dél ke leti, 
a hálószoba keleti, a konyha északi fekvésû. 
A két irányba tájolt lakás jól kiszellôztet hetô.

2. Miért fontos a megfelelô szellôztetés?

A napfény, a természetes megvilágítás jóté-
kony hatással van a szervezetünkre. Egy normál 
bel magasságú helyiség akkor kap elég fényt, ha 
az ablakainak felülete legalább az alapterüle té-
nek nyolcada. Ha a belmagasság nagyobb, az ab-
lakok felületének is nagyobbnak kell lenni ük. 

Azonos ablakfelület esetén a középen elhelye-
zett ablakokon keresztül kapjuk a legtöbb nap-
fényt. A magasabb és keskenyebb ablak kedve-
zôbb, mint az alacsonyabb, de szélesebb. A túl 
erôs napfény zavaró is lehet, ezt árnyékolással, 
például függöny, reluxa alkalmazásával lehet 
csökkenteni.
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A lakás jellemzôi
1.  Milyen településfajtákat ismertek?
2. Mi jellemezte a régi parasztházat?
3. Milyen lakókörnyezetben helyezkedik el a lakásotok?

‰1

‰3

‰2

‰4
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3. Mit gondolsz, miért a középen elhelyezett 
ablakokon keresztül jön be a legtöbb fény?

Zaj hatására az emberekben kellemetlen ér-
zé sek keletkeznek, feszültté válnak. Zajként ér-
zé kelünk minden olyan hangot, ami zavaróan 
hat. Tartós zaj az egészséget is károsítja; hal-
láscsökkenést okoz. A jól hangszigetelt falak 
el sô sorban a levegôben terjedô zajt, például a 
hangos beszédet, zenét fogják fel. Megfelelô 
pad lózat kialakításával megakadályozható a lé-
pések hangjának terjedése. A szerelvények (pl. 
vízvezetékcsövek) úgynevezett testzajt okoz-
nak. A lakó- és hálószobák zajszintje már az-
zal is csökkenthetô, ha azokat ezektôl távol he-
lyezzük el.

4. Melyik helyiségeknek kell a legcsendesebb-
nek lenniük és miért?

A lakásokat hang, hô és nedvesség ellen kell 
szigetelni. A szigetelés minôsége alapvetôen a 
felhasznált építôanyagoktól függ.

5. Mi a feladata a hôszigetelésnek?

A fûtôtestek és elektromos szerelvények el-
helyezkedésére elsôsorban a berendezkedés-
kor, a bútorok elhelyezésekor kell fi gyelni.

 

Élet a régi parasztházban

Az otthon fogalma a ma-
gyar emberben a „csalá-
di tûzhely” me legét idézi 
föl. A tüzelôberendezés-
nek mindig is meghatá ro -
zó szerepe volt a magyar 
parasztcsaládok életében. 
Az ôsi füs töskonyha füstjét elvezették 
ugyan a kürtôn keresztül elôbb a padlástérbe, majd a 
szabadba, de továbbra is nyílt tû zön sütöttek, fôztek. 
Hideg idôben ez a házbeli tûzhely adta a meleget, ez 
világított, ez volt a család életének központja. A tûz vi-
lága mellett fontak téli estéken az asszonyok, emellett 
beszélgettek, pipáztak a férfi ak, hallgatták a gyerme-
kek elal vás elôtt az öregek meséit.

Szobának az olyan, 12 m2-nél nagyobb helyiséget nevez-
zük, mely  nek van ablaka. A félszoba alapterülete 6 és 
12 m2 között van. Ablaktalan helyiséget nem nevezünk 
szobának. Nincs ab  laka a hálófülkének és a hallnak. Ma 
már nem építhetnek 8 m2-nél kisebb lakószobát, és kell 
lennie a lakásban legalább egy, 17 m2-nél nagyobb szo-
bának, melynek alapterületébe nem számít bele a fôzô 
és az étkezô funkció.

Az amerikai konyha elterjedését könnyítette, hogy 
konyha központú nemzet vagyunk. Nagyanyáink konyhá-
jának meg hitt sége volt a család összetartó ereje. Gyor-
sította elterje dé sét a hatékonyság növelésére irányuló 
törekvés is, amit gé pesítéssel, a munkavégzés szerve-
zettségével és optimális tér kihasználással érhetünk el.

Szabvány írja elô, hogy a lakás legalább egy szobájá-
nak benapozottnak kell lennie. Benapozottnak tekint-
hetô az a helyiség, ahová február 15-én legalább 60 
percen át besüt a nap.

Érdekességek

4518  A lakás jellemzôi
?

1. Milyen jellemzôi vannak a lakásotoknak? 
(Szobák száma, helyiségek mérete, ará-
nya, szobák tájolása stb.)

2. Tanulmányozzátok a tankönyvben lévô 
alap rajzokat a fenti szempontok szerint!

3. Tervezz egy 10 m × 8 m-es, azaz 80 m2-es 
la  kást! 

 Rajzolj egy 20 cm × 16 cm-es téglalapot 
mil  li méterpapírra vagy négyzetrácsos 
lap ra! Számold ki, hogy milyen a méret-
arány, azaz egy cm hány méternek felel 
meg! Je löld be az északi irányt! Rajzold 
be a fa lakat, nyílászárókat! Vedd fi gye-
lembe a leckében olvasottakat!

Tájolás

1

2

3

4
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hálószoba gyermekszoba

étkező

nappali

Az egyes 
helyiségeknek, 
tevékenységeknek 
megvannak 
a jellegzetes 
bútorai:

   
 

A bútorokat 
 feladatuk szerint is szoktuk 
 csoportosítani:
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A berendezés ergonómiája  
1.  Mire kell figyelni egy lakás kiválasztásánál?
2.  Milyen bútorok találhatók a lakásotokban?

A lakást lakói alakítják otthonná, 
amikor a saját igényeik szerint be-
rendezik azt. A berendezés a búto-
rokon kívül a használati tárgyak, 
háztartási gépek, világítótestek, ár-
nyékolók, lakástextilek, nö vények, 
dísztárgyak kiválasztását és elhelye-
zését is jelenti. 

A berendezést a család létszáma, 
összetétele, kora, foglalkozása és 
szokásai ha tározzák meg. Ahhoz, 
hogy egy lakásból ott hont teremt-
sünk, tudnunk kell, hogy hogyan 
akarunk élni benne. Az elfoglalt-
ságok, szokások, idôbeosztás fel-
mérése sokat segít abban, hogy 
kényelmesen rendezhessük be a 
lakásun kat. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy 
a család vál tozik (nô vagy csökken 
a család létszáma, vál toz nak a szo-
kásai stb.), és ennek a változásnak 
meg kell jelennie a lakás berende-
zésében is.

1. Hogyan jelenik meg a család lét-
számának változása a berendezés-
ben?
Mondj rá példát!

2. Sorold fel az egyes helyiségek jel-
lemzô bútorait! Segít a következô 
ábra.

előszoba

3. Nevezd meg az egyes bútorcsoportok jellemzô 
bútorait! Segít az ábra.

Amikor a család bútort vásárol a követke -
zôkre kell fi gyelni:

Elfér-e a bútor az adott helyen? (Egy bútor 
helyigénye nagyobb, mint a térben elfoglalt he-
lye, hiszen a bútor használatához is szükség van 
helyre. Pél dául egy szekrény ajtaját ki kell tud ni 
nyitni, a széket hátra kell húzni, amikor rá aka-
runk ülni stb.) 

fekvő- és
ülőbútorok

asztalok

kiegészítő-
bútorok

tároló bútorok
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Megfelel-e arra a célra, ami re használni sze-
retnénk? (Pél dául megfe lelô-e az asztal magas-
sága, szélessége)

Elférnek-e a bútorban azok a tár gyak, amiket 
tárolni szeretnénk ben ne? (Pél dául elég széle-
sek-e a polcok) 

Meg felel-e a használó testméreteinek? (Pél-
dául gye re kek nek magasabb székre vagy alacso-
nyabb asz  talra, szekrényre van szükségük.) 

Mennyire sta bil, mennyire tartós, hogyan le-
het tisztítani, mennyire könnyû mozgatni, hasz-
nálni? (Pél dául milyen könnyen lehet az ágyat 
kinyit ni, a fi ó kokat kihúzni, mennyire terhel-
hetô a szék, a polc stb.) 

Hogyan fog a környezetébe illeszkedni? 
(Például színében, stílusában illik-e a többi bú-
torhoz, berendezési tárgyhoz.) 

Megéri-e az árát? (Például túl sokba kerül ah-
hoz képest, amennyi a használati értéke, vagy 
amennyit a csa ládi költségvetés elbír.)

4. Mondj további példákat!

Azzal, hogy egy bútor mikor felel meg 
a használó testméreteinek, az ergonómia tudo-
má nya foglalkozik. Ergonómia alatt értjük a 
mun kafolyamatok célszerû megszervezését, és 
a tárgyak emberi méretekhez való igazítását. 
Cél ja, hogy csökkentse az ember fi zikai igénybe-
vételét. Ez azt jelenti, hogy a tárgy tervezésénél 
fi gyelembe veszik a jövendô felhasználó igé-
nyeit, testméretét, és azt, hogy hogyan fogja 
hasz nálni az adott tárgyat.

A rosszul megválasztott berendezés, vagy a 
jó berendezések rossz használata megterheli
a szervezetet, ami hosszabb távon károsítja az 
egészséget. Errôl a következô olvasmányból 
töb bet is megtudhatsz.

Az ergonómia szó alapja a görög ergos (munka) és 
nomos (tör vény) szavak. Jelentése: „a munka gazda-
ságos meg szer  vezésének elmélete és gyakorlata, az 
ésszerû erôkifej tés tu dománya”, vagy egyszerûbben: 
az ember és a mun ka kör nye zet közötti kapcsolat ta-
nulmányozása. 

A tanuláshoz már szükség van egy nyugodt helyre, 
ahol a diák elôveheti a tankönyveit, megírhatja a lec-
kéjét. A tanulósarok kialakításánál érdemes olyan asz-
talt, széket vásárolni, aminek állítható a magassága. 
Az íróasztal legalább 1m hosszú és hatvan centiméter 
széles legyen, mert akkor lesz elegendô hely a füzetek-
nek, könyveknek, lámpának, írószerszámoknak. Anya-
ga legyen tartós és könnyen tisztítható. Elhelyezésé-
nél fi gyelni kell arra, hogy sok természetes fény érje. 

Az íróasztalhoz szükséges egy viszony-
lag erôs és fókuszált fényû, állítható 
nyakú lámpa. Ezt úgy kell elhelyezni, 
hogy az írásra használt kézzel szem-

közti oldalról világítsa meg az asztalt, 
mert így az nem vet árnyékot az éppen 
használt füzetre, könyvre. Az asztal köze-
lében érdemes felszerelni néhány polcot.

?
1. Mennyire vagy megelégedve a lakásotok 

be rendezésével?
2. Nézz utána, hogy milyen magas asztallap 

szük séges – egy átlagos testmagasságú 
ember számára – étkezéshez, íráshoz, da-
ra boláshoz, gyúráshoz!

3. Rendezd be a mellékletben található la kás  -
alaprajzot egy négytagú család szá mára! 
(A bútorokat kivághatod a mel lék letbôl, 
de rajzolhatod is azokat. Ekkor fi  gyelj a 
méretarányra!)

Érdekességek

4719  A berendezés ergonómiája
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A munkavégzés 
ergonómiája    
 

Az emberi test minden mozdulata az izmok 
mû  ködésének eredménye. Izmainkhoz a vérke-
rin   gés szállítja a mûködésükhöz szükséges oxi-
gént, a táp- és egyéb anyagokat, majd elszállítja 
on  nan a keletkezett salakanyagokat és a szén-
dioxidot. A szervezet pillanatnyi állapotáról az 
izom feszültségek (tónus) mértéke tájékoztatja 
az idegrendszert.

1. Melyik lapát ergonomikus?

Nyugalmi állapotban az izmok feszültségmen-
te sek, lazák, a vérkeringés normális. Terhe-
lés, pél  dául munkavégzés esetén ezek az érté-
kek nô  nek. Rosszul megválasztott eszköz, vagy 
egy jó eszköz rossz használata feleslegesen ter-
heli a szer  vezetet. Ha ezek a változások rövid 
ideig tar  tanak, azok megszûntével visszaáll az 
alap álla pot, de ha túl sokáig, akkor a szerve-
zet meg pró bál alkalmazkodni hozzájuk, ami 
egészség ká rosodáshoz vezet.

Minden tevékenységet úgy kell végezni, 
hogy megtaláljuk hozzá a lehetô legkeve sebb 
izommunkát igénylô testtartást. A kedve zôt len 
testtartás lehetséges következményei a meg nö-
ve kedett energiaigény, a vérkeringé si rendszer 
nagyobb igénybevétele, a korai ki fáradás, a lá-
bak deformálódása, gerincferdülés, ödémák, fe-
kélyek kialakulása.

A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek

•  A statikus testhelyzet, ami izomfeszültséget 
okoz, és lecsökkenti az izmokban a vér áram-
lását. Hatására izomfájdalmak, izomgörcsök, 
elégtelen vérellátás, zsibbadás léphetnek fel.

• Az ismétlôdô mozgások, amik fáradtságot 
okoz nak. Ilyenkor csökken a teljesítmény és a 
fi gyelem, gyakoribbak a hibák és a ba le se tek.

•  A helytelen látási tényezôk, pl.: rossz meg-
világítás, kevés fény, tükrözôdés, árnyékok. 
Ilye nkor a szem izomzata a fokozott igény-
bevétel miatt idô elôtt kifárad, ami fokozato-
san átterjed a környezô izmokra. A szem el fá-
ra dása után fejfájás, idegesség jelentkezik, a 
teljesítmény romlik. Ez hosszabb távon látás-
ká rosodáshoz  vezethet.

•  Nem megfelelô magasságú asztalok, melyek-
nél nem lehet helyes testtartásban dolgoz-
ni, ét kezni. Alacsony asztalmagasságnál a lá-
bak nem férnek el az asztal alatt, ami miatt 
túl messze kell ülni az asztaltól. Ilyenkor vagy 
a karokat kell elôrenyújtani, vagy elôre kell 
ha jolni. Elôrenyújtott karoknál a vállizmok 
állandó statikus feszülése terheli túl a válla-
kat, elôredôlésnél a medenceizmok statikus 
igény bevétele okoz túlterhelést. Mindkét 
esetben nagy nyomás nehezedik a gerincre. 
Ma gas asztalnál úgy ülünk, hogy alsó karunk 
fel támaszkodik, megemeli a vállakat, túlter-
heli a vállszalagokat és a hátizmokat. Ez hát-
fá jást, hosszabb távon tartáshibát okoz hat.

•  A helytelenül kialakított szék, mely nyomást 
gya korol a láb alsó részére és lecsökkenti a 
vér keringést. Nyak és hátfájást okoz, ha hosz-
szú idôt töltünk el ebben a testhelyzetben.

Sokak számára az ülés az egyik legkényelme-
sebb elhelyezkedési forma, pedig az ülés az 
egyik leg egészségtelenebb testtartás. Az ülô 
testtartás elônye, hogy kezek szabadon mozog-
nak, a láb nem nagyon fárad. De az ülô test-
tartás is sok izmot és ízületet vesz igénybe. Az 
emberi test fejlôdéstörténetileg a dinamikus, 
erôteljes moz gásra, az állásra, és a különbözô 
testtartások ra vált alkalmassá, pihenni fekvô 
helyzetben ké pes iga zán. Ha így nézzük, ergo-
nómiai szempontból szinte lehetetlen megfe-
lelô széket tervez ni. A jó ülôhely kialakításának 
kulcskérdése a gerinc megfelelô helyzete. A cse-
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csemô még egyenes gerinccel születik, csak a fel-
üléssel, a járással együtt alakul ki a gerincoszlop 
jellegze tes S alakja. Azt sem árt tudni, hogy a 
görbüle tek teljes kialakulása csak a serdülôkor-

ban és utána fejezôdik be. Ezért 
nem mindegy, hogy mi lyen az a 
szék, amin ülsz.

Álláskor a gerincoszlop kettôs 
S alakú, ki egyen súlyozott, ülés-
kor a felsôtest és a comb de-
rékszögû helyzete miatt a de-
réktáji homorú alak csökken, 
sôt domborúvá válik. Ezen segít 
a „térdeplôszék" használata, 

vagy az enyhén lejtô ülô lapkiképzés.  Álló test-
helyzetben a vázizomzat tartja a fel sôtestet, 
üléskor azonban nem mûködik. A jó szék meg-
támasztja a felsôtestet a gerincoszlop 4-5 csigo-
lyájánál. 

Állásnál az izomzat mozgásban van, egyen le-
tes az igénybevétele, míg merev ülésnél sta tikus 
az igénybevétel, ami miatt a sejtek kevés oxi gént 
kapnak. Erre megoldás a mozgásgazdag ü lés.

Állásnál a lábakban egyenletes a vérkeringés, 
ülésnél a fenék és a comb nyomásnak van kité-
ve, ami gátolja a vérkeringést. A nem megfelelô 
vérellátás a lábban zsibbadást, görcsöket vagy 
fájdalmat okoz. Ezt csökkentheti az egyenletes 
nyomáseloszlás a szék ülôlapján, és az ülôlap 
elejének lekerekítése. 

A megfelelô szék ülése elég széles és mély ah-
hoz, hogy minél nagyobb területen érintkezzen 
az ember ülôfelületével, és így a lehetô legki-

sebb nyomást gyakorolja rá. Az ülô ember 
testsúlyának 65%-a nehezedik az ülôfe-

lületre. A háttámlához dôlve vagy elô-
rehajolva ez az arány csökken. A 

karfa segíthet az alkarok megtá-
masztásában, ami szintén csök-
kenti az ülôfelületre jutó súlyt. A 

túl alacsony vagy túl magas karfa 
azonban problémát okoz, hiszen 

ilyenkor az alkar nem vízszintes. Ezért ma már 
gyártanak olyan székeket is, melyek karfája ál-
lítható.

A jó szék tehát megtámasztja a felsôtestet a 
gerincoszlop 4-5 csigolyájánál, a lapocka alatt. 
Ülôlapja elég széles és mély, enyhén lejt, az ele-
je kissé lekerekített. Magassága állítható, hogy 
a talp derékszögben vagy kissé behajlítva teljes 
egészében leérjen a talajra. Nem tapad a padló-
ra, hogy könnyen fel lehessen állni róla. De nem 
elég, ha a széket önmagában nézzük, az asz-
tal magasságának is megfelelônek kell lennie.

Helytelen ülés

A gerincoszlop – oldalról 
nézve ívelt és kissé elô-
redôlt.

A felkarok – laza tartás-
ban – közel függôlegesek.

Az alkaroknak vízszintes 
helyzetben kell lennie az 
asztallap magasságában.

A combok közel vízszin-
tesek.

Az alsó lábszárak kényel-
mesen, közel függôlege-
sen helyezkednek el.

A talpak kényelmesen 
meg támaszkodnak a pad-
lón vagy a lábtámaszon.

A megfelelô ülés

2. Ellenôrizd, hogy az a szék, amin ülsz, ergo nó-
miai szempontból megfelelô-e? Állítsd be a 
megfelelô ülésmagasságot, ha az lehetséges!  
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