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Pszichoszociális kockázatértékelés
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A SLIC (a vezető munkafelügyeleti tisztviselők bizottsága: Committee of Senior Labour
Inspectors) európai ellenőrzési kampányt indított 2012-ben a „Munkahelyi pszichoszociális
kockázatok értékelése” címmel. Ezen kezdeményezés alapján nemrég végzett a magyar
munkavédelmi hatóság a „Pszichoszociális kockázatok kezelésének ellenőrzése”, tárgykörben egy országos célvizsgálatot.
Nemzetközi felmérések szerint a pszichoszociális kockázatok a munkavállalók legalább
egynegyedét érintik, a munkahelyi hiányzások 50–60%-a is ennek tudható be! A munkával
kapcsolatos stresszről kimutatták, hogy több millió európai dolgozót érint, minden foglalkozási ágazatban. Például, az Európai Alapítvány 1996-os, a Munkakörülmények Felmérése az
Európai Unióban (1), c. munkája szerint a dolgozók 28%-a számolt be stresszel kapcsolatos
egészségügyi problémáról (pl.: a hátfájás mögött a stressz a második leggyakrabban említett
probléma).
A munka jellegének változásai a gazdasági válság kezdete óta felerősödtek, pl. a munkafeladat, a munkaszervezet, munkafolyamat, a szociális feltételek, munkafeltételek, munkakörnyezet, fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek, a készenléti feszültség, az információs terhelés, a jelentős érzelmi hatások, állásbizonytalanság, stb.

A kampányban fő célunk volt a munkáltatók figyelmének ráirányítása a problémára, valamint annak tudatosítása, hogy a hatóság is foglalkozik a pszichoszociális kockázatok csökkentésére irányuló intézkedések ellenőrzésével.
A hazai munkavédelmi szabályozás régóta tartalmaz előírásokat a pszichoszociális kockázatok kezelésére. A munkaköri alkalmasság megítélésekor jogszabályban rögzített gyakorisággal vizsgálni kell a fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalókat, illetve a
pszichoszociális kóroki tényezőknek kitett munkavállalókat. (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6.
§ e), f) pont (5. és 6. számú melléklet)
Magyarországon 2008. január 1-től kötelező a munkáltatóknak a kockázatértékelés elkészítésekor a pszichoszociális kóroki tényezők munkavállalókra gyakorolt hatását értékelni és kidolgozni a kockázat csökkentésére szolgáló intézkedéseket. (A munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény – továbbiakban Mv. - 54. § (1) bekezdés d) pontja.)
A törvénymódosítás hatályba lépését követően 2009-ben az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőség Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálata végzett már országos felmérést e tárgykörben. Ennek célja a munkahelyi stressz és pszichoszociális kockázati tényezőkkel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói ismeretek, attitűdök országos vizsgálata
volt, hogy ismereteket szerezzünk arról, hogy a megkérdezettek „miként vélekednek a
stressz okozta pszichés megterhelések felismertségéről”.
A vizsgálat 2009-es adatait összehasonlításként feltüntetjük a 2012-es felmérés eredményei
mellett, de megjegyezzük, hogy a mintavétel módja - a vizsgálati cél eltérősége miatt - más
volt, így tendencia megállapítására közvetlenül nem alkalmas, csupán, egy másik felmérés
adataként értékelendő.
A 2012-es hazai kampány széleskörű tájékoztatással és felvilágosítással kezdődött: konferenciák, szakmai fórumok és a média is foglalkozott a témával. Szóróanyagok terjesztésével,
tanácsadással, tájékoztatással a felügyelőségek munkatársai is hozzájárultak ahhoz, hogy az
ismeretek minél szélesebb körhöz eljussanak. A SLIC tájékoztatókat magyar nyelven,
nyomtatott formában terjesztettük, és ismertettük annak internetes elérhetőségét is. A
háttéranyagok mind tartalmilag mind nyomdai kivitelben nagyon jó minőségűek voltak, volt
köztük a munkáltatói pszichoszociális kockázatértékelésre vonatkozó kérdés segédlet is.
A vizsgálatot végző felügyelők részére a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi
Igazgatósága kidolgozott egy tananyagot, ellenőrzési útmutatót és belső képzést tartott.

A hatósági vizsgálat két ütemben zajlott. Az első ütem 2012. októberében volt, amikor
munkáltatói felmérést végeztünk egy hónapon át az egész ország területén, ennek során
minden ellenőrzéskor vizsgálták a felügyelők a pszichoszociális kockázatértékelés meglétét
(104 felügyelő, 1528 ellenőrzés).
A második ütemben, 2012. novemberében, megyénként 2-3 külön felkészítésben részesült
felügyelő előre értesítést küldött ki a munkáltatóknak az ellenőrzés céljáról. A munkáltatók
egyúttal tájékoztatást kaptak a kampányanyag magyar nyelvű elérhetőségéről. Ezt követően
a 134 előre kiválasztott munkáltatónál a pszichoszociális kockázatértékelés részletes
ellenőrzését végezték a felügyelők, és ha szükséges volt, akkor figyelemfelhívással éltek,
vagy határozatot hoztak. Az ellenőrzések során a tájékoztatást tartottuk a legjobb prevenciós
eszköznek, szankciókat nem alkalmaztunk.
A munkáltatók a kezdeti ellenállás és témától való idegenkedés után döntően pozitívan
fogadták a kampányt, különös tekintettel, a felügyelők tanácsadását követően.
Elsősorban az EU-s tapsztalatok szerinti kiemelt ágazatokban történt a vizsgálat:
Egészségügy és szociális ellátás,
Szolgáltatás, szállodák, éttermek,
Szállítás, közlekedés.

Az első ütem tapasztalatai

Ebben a szakaszban csak arra szerettünk volna választ kapni, hogy a munkáltatók
végrehajtották-e az Mvt. 54. § (1) bekezdés d) pontja előírását.
A felmérés adatai szerint 1528 munkáltató közül 575 (37.6%) készített pszichoszociális
kockázatértékelést és 953 (62.4%) nem tett eleget ezen kötelezettségének.

A második ütem tapasztalatai:
A célvizsgálat során elsősorban azt szerettük volna megtudni, hogy a munkáltatók mennyire
vették figyelembe:
-

A gyakori változásokat,

-

Munkaterhelést / időhiányt,

-

Munkateljesítménnyel kapcsolatos, pontosan körül nem határolt elvárásokat,

-

Éjszakai / több műszakos munkát,

-

Fenyegetést/erőszak lehetőségét,

-

Munkakapcsolatokat (pl.: nagy igénybevételt jelenő kapcsolatot az ügyfelekkel,
betegekkel).

Az ellenőrzésekbe bevontuk a munkáltató vezetőit, a munkavédelmi szolgáltatókat, a foglalkozás-egészségügyi orvosokat és ahol volt, a munkavédelmi képviselőket is.
A vizsgált munkáltatók létszám kategóriái:
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Milyen intézkedéseket tettek a munkáltatók a kockázatértékelés során?
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Kielégítő-e a pszichoszociális kockázatok
értékelése?

részben
27%

nem
6%

igen
67%

Az ellenőrzések során hozott intézkedések:

8 db hiányosság megszüntetését előíró határozat
55 db figyelemfelhívás

A célvizsgálat alapján megállapítható, hogy a munkáltatók 2/3 része nem készített
pszichoszociális kockázatértékelést, és az elkészített kockázatértékelések 1/3 része sem
volt kielégítő tartalmú.

Tapasztalataink szerint azok a kockázatértékelések tudták feltárni az összes pszichoszociális
kóroki tényezőt, ahol a munkavállalókat is bevonták a feltárásba. A munkáltató részéről akkor volt sikeres a kockázat kezelés, ha napi rutin szerint volt kommunikáció a vezetés és a
munkavállalók között (például rendszeres bejárás során történő kötetlen beszélgetés formájában) mert így volt biztosítható a “hangulatváltozás” azonnali érzékelése.

Sajnos még mindig több munkahelyen nem volt egyáltalán kockázatértékelés, és sok munkahelyen nem foglalkoztak a pszochoszociális kockázatok értékelésével. A munkáltatók egy
részénél a kockázatok felmérése megtörtént, de semmilyen intézkedést nem tettek a csökkentésükre. Több munkahelyen csak a vezetők vonatkozásában vizsgálták a munkahelyi
stresszt, a beosztott dolgozókkal nem foglalkoztak. Szintén több munkahelyen nem vonták
be a felmérésbe a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatót.
Negatív példaként említhető egy szolgáltató cég vezetőjének azon véleménye, hogy nem
akarja finanszírozni a dolgozók jólétét. Ezen a munkahelyen a munkavállalók túlterheltsége
miatt nagy volt a fluktuáció! Volt olyan egészségügyi intézmény, ahol megállapításra került,
hogy olyan alacsony szinten van a pszichoszociális kockázat, hogy nem szükséges intézkedni.
Jó példaként emelendő ki, hogy volt olyan munkáltató, aki mikor érzékelte a munkavállalók
közötti konfliktus erősödését, külső szakembert bízott meg konfliktuskezelési tanfolyam
lebonyolítására. Több munkáltatónál szerveztek csapatépítő tréningeket, közös főzéseket és
több egészségügyi intézményben a dolgozók térítés nélkül igénybe vehették a fürdő vagy
masszás szolgáltatást is. Volt olyan munkáltató, ahol pályázaton nyert stressz kezelő tréning
segítségével is próbálták a kockázatokat csökkenteni. Egyik munkáltatónál pszichiáter és
klinikai szakpszichológus által tartott előadássorozatot szerveztek a dolgozóknak. Több
munkáltatónál egy korábbi munkavédelmi bírságpályázatból készült kiadványt használtak,
volt ahol szakmai programot (CD-t). Több munkáltató számolt be arról, hogy a 2009-ben
végzett Munkavédelmi Tanácsadó- i felmérés során jutott olyan információkhoz, ami miatt
elvégezte, vagy elvégeztette a pszichoszociális kockázatok elemzését.

Az ellenőrzések eltértek az általános gyakorlattól, a vizsgálatoknak inkább konzultatív jellege volt, tanácsadással is összekötötték a felügyelők. Egyrészt ennek tudható be, hogy voltak
olyan felügyelők, akik minden ellenőrzött munkáltatónál figyelemfelhívást alkalmaztak és
voltak, akik az ellenőrzött munkáltatónál a személyes meggyőzést, tanácsadást tartottak hatékonynak. A kampány célja ezzel együtt megvalósult, a munkáltatói visszajelzések és a
vizsgálatot végző felügyelők tapasztalata összességében pozitív volt, a vizsgálat hatására
azok a munkáltatók is mélyrehatóbban foglalkoztak a kérdéssel, akik korábban nem vették
elég komolyan a pszichoszociális kóroki tényezőből adódó kockázatokat.

A hiányosságok feltárásán túl kíváncsiak voltunk a munkáltatók, illetve vezetőik véleményére is, melynek eredményeit a 2009-es felmérési adatok feltüntetése mellett az alábbiakban
foglaljuk össze:

A munkáltatói vélemények felmérése

Egyéni tulajdonságok
Nincs összhang a munka és a magánélet között
Az elvégzett munka megfelelő elismerésének hiánya
Rossz munkahelyi személyes (interperszonális) kapcsolatok

Ön szerint
Túl nagyok a munkakövetelmények
melyek a
munkahelyi
stressz fő
Egyéb, és pedig (jelölje meg)
okai?
Szervezeti kultúra

Megfelelő segítség hiánya a munkahelyen
Részvétel hiánya a munkafolyamatokban
Munka ellenőrzésének hiánya
A 2009-es felmérés adatait dőlt számokkal jelöltük

18,1 %
14,8 %
6,4 %
13,8 %
15,5 %
15,9 %
11,5 %
13,8 %
4,5 %
13,6 %
3,1 %
2,7 %
14,5 %
6,6 %
6,4 %
9,6 %
12,2 %
5,3 %
7,7 %
3,9 %

Ön szerint a munkahelyen fellépő alábbi problémák gondot igen
jelenteken-e?

68,7 %
87,3 %

Túl sok, vagy túl kevés munka
A munka ellenőrzésének a hiánya
Alacsony munkahelyi elismerés

nem

24,6 %
9,4 %

nem
tudom

6,7 %
3,3 %

Ellentmondásos szerep/szerepzavar
Karrierfejlődés
Állásbizonytalanság
Fizikai elszigetelődés
Rossz személyes munkahelyi kapcsolatok
Problémamegoldás alacsony támogatottsága
Kommunikációs problémák
Szervezeti célkitűzések jellege nem világos
Alacsony fokú részvétel a döntéshozatalban

Igen
Ön szerint vezethet-e a
munkahelyi stressz foglalkozási betegségekhez?
Nem

Ha
nem,
miért?

78,4 %
91,7%
21,6 %
8,3%

Nehéz objektíven meghatározni az összefüggést a stressz és a betegség között
Nincsenek világos mutatók, melyek segítenének a stressz és a betegség közötti
összefüggés megállapításában
A stressz több tényezőből tevődik össze,
ezért nehéz azt kizárólag a munkahelyi
tényezőknek tulajdonítani
Nincs tudományosan bizonyítva a betegség és a stressz közötti kapcsolat

29,5 %
27,8%
27,9 %
16,5%
34,4 %
29,1%
1,6 %
13,9%

A tudományos bizonyítás kizár minden
esetleges kapcsolatot
Egyéb

igen
Ön szerint a munkahelyi agresszió, a zaklatás
nem
jelentős munkahelyi
gondokat jelentenek?
nem
tudom

0,0 %
1,3%
6,6 %
11,4%

30,6 %
41,6 %
66,4 %
46,3 %
3,0 %
12,2 %

Munkateljesítményt

Balesetek számának növekedését
Ön szerint a
munkahelyi
stressz befolyásolja-e a
Távolmaradások fokozódását
következőket?
Krónikus betegségeket
Csökkenő vállalati szintű termelé-

Igen
96,3
%
78,4%
78,4
%
77,8%
67,2
%
78,7%
61,2
%
67,6%
46,3

Nem
3,7%
21,6%
21,6%
22,2%
32,8%
21,3%
38,8%
32,4%
53,7%

kenységet

%
78,4%
32,1
Állami közkiadásokat
%
39,9%
19,4
Növekvő számú munkáltatók elleni
%
pereket
27,4%
15,7
A munkavállalók kártérítési igényé%
nek növekedését
24,7%

Munkahelyi foglalkozásegészségügyi szolgálat
Munkavédelmi szaktevéVéleménye szerint a munkenységet ellátó szakemkahelyi pszichoszociális
ber, szolgáltató
problémák kezelése tekinteMunkavédelmi képviseletében az alábbiak közül metek
lyik szereplőnek vagy szerMunkáltatói szervezetek
vezetnek kell erősítenie teKülső szakértő
vékenységét?
Munkavédelmi hatóság
Egészségügyi hatóság
Egyéb

21,6%
67,9%
60,2%
80,6%
72,6%
84,3%
75,3%

76,9%
51,5%
32,1%
31,3%
28,4%
26,1%
20,1%
17,9%

Ön szerint az alábbi munkahelyi jellemzők okozhatnak-e munkahelyi
stresszt?
határozottan nem

inkább nem

igen is, nem is

inkább igen

Állásbizonytalanság
Túl sok, vagy túl kevés munka
Rossz személyes munkahelyi kapcsolatok
Alacsony munkahelyi elismerés
Nincs összhang a munka és a magánélet között

határozottan igen

58,6%
43,6%
33,8%
19,5%
31,6%

Kommunikációs problémák

13,5%

Problémamegoldás alacsony támogatottsága

12,0%

Ellentmondásos szerep/szerepzavar
Fizikai elszigetelődés

19,5%
8,3%

Karrierfejlődés

1,5%

Szervezeti célkitűzések jellege nem világos

5,3%

Alacsony fokú részvétel a döntéshozatalban

2,3%

A munka ellenőrzésének a hiánya

5,3%

A felmérés nem tekinthető reprezantatívnak, de az mindenképpen megállapítható, hogy a
pszichiszociális kockázatokról alkotott vélemények nagyrészt tükrözik a 3 évvel ezelőtti
közgondolkodást, lényeges elemeiben hasonló válaszokat kaptunk.
A válaszadók zöme szerint is problémát jelent a munkahelyi stressz, mely foglalkozási
betegségekhez is vezethet, negatívan befolyásolja a munkateljesítményt, távolmaradásokat és a munkabalesetek számát. A munkahelyi stressz fő okaiban jelentős szerepet tulajdonítanak a válaszadók az egyéni tulajdonságoknak, stressztűrő képességnek, az elvégzett munka megfelelő elismerése hiányának és a szervezeti kultúrának. A megkérdezettek

a legjelentősebb stressz forrásként az állásbizonytalanságot és a túl sok munkát jelölték
meg.
Sajnos a munkáltatóknak csupán 32%-a vonta be a munkavállalókat a kockázatértékelésbe, holott az őket érintő stresszről nyilván csak ők tudnak hitelt érdemlően nyilatkozni.
(A kérdezés módja természetesen anonim kell, hogy legyen.)

A problémák összetettségét mutatja a válaszok sokszínűsége is. A munkahelyi
pszichoszociális problémák kezelése tekintetében a munkáltatók a szakemberek segítségére is számítanak, legfontosabbnak a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok és a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szolgáltatók közreműködését tartják.

A munkáltatóknak figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálatának „Tájékoztatók”
és „Témalapok” közt ismertetett tájékoztatóit. Ezen túl a pszichoszociális kockázatértékelésében segítségükre lehetnek további szakmai anyagok, tájékoztatók, kérdőívek a
www.av.se/SLIC2012/hungarian.aspx honlapon.

