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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

EK - Európai Közösség
EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work
Euratom - Európai Atomenergia Közösség
EUROSTAT - Európai Statisztikai Rendszer
ESAW - A munkabalesetek európai statisztikája
ESZA – Európai Szociális Alap
ILOSTAT - Interational Labour Organization Statistics and Database
ISCO-08 – International Standard Classification of Occupations (Foglalkozások nemzetközi
osztályozási rendszere)
FEOR-08 – Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere
kkv - Kis, és középvállalkozások
KSH – Központi Statisztikai Hivatal
Mvt - Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
NACE - Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (A
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben)
OMMF - Országos Munkavédelmi, és Munkaügyi Főfelügyelóség
SLIC - Senior Labour Inspectors Committee (Európai munkafelügyeleti vezetpk bizottsága)
TEÁOR – Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere
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I.

FEJEZET
1. E L Ő S Z Ó

Általában az előszóban a szerzők, a munkát, a tanulmányt ajánlók arról beszélnek, hogy miért
és kik részére készült az írás? Milyen keretek, lehetőségek, és korlátok között mozoghatott a készítő?
Kik azok, akikre gondoltak, hogy olvasni-használni fogják?
Régi a gondolat, mely ennek a tanulmánynak a megírásához vezetett. Valószínűleg még
sokáig nem kerülhetett volna erre sor, ha nem jön az a lehetőség, mely elérhetővé tette számunkra
azt, hogy a témával foglalkozók sorát tudjuk „hadrendbe állítani” annak érdekében, hogy igyekezzünk
megtalálni az összefüggéseket, a jelenleg rendelkezésre álló adatok, publikációk, valamint a
saját felmérésünk, kutatásunk felhasználásával, a munkabalesetek és a pszichés megterhelés
között.
A kapcsolat, végig gondolva a mentális egészség, a figyelem, és koncentrációs képesség
összefüggéseit, és egyéb, a pszichés teljesítményt befolyásoló tényezők hatásaira tekintettel minden
bizonnyal létezik. Annak ellenére, hogy ez az összefüggés általánosságban nyilvánvaló a
szakemberek nagy része számára, mégis az elmúlt időszakban számos publikáció foglalkozott a
munkahelyi stressz és annak következményeinek feltárásával. Az Európai Unió 2006 októberében
kampányba kezdett a munkahelyi stressz, és annak kezelésére, melynek elsődleges célja a
munkavállalók egyre növekedő számát, és arányát egyre nagyobb mértékben érintő probléma
feltérképezése. Elmondhatjuk, hogy a munkabalesetek, és a munkahelyi stressz, illetve a
munkavállalók pszichés terhelése közötti összefüggés vizsgálatára ez ideig nem igazán került sor.
Ezen kérdéskör felderítéséhez nem kedveznek azok az adatgyűjtési rendszerek, amelyeket a
munkabalesetek vizsgálata kapcsán használatban vannak, és a szakemberek is inkább a sokkal
könnyebben megközelíthető, és a korábbi összefüggések mentén lekövethető összefüggések
megerősítésében jeleskednek, mivel ez kecsegtet inkább sikerekkel.
Jelen tanulmány megírása során a munkán dolgozók részére rendelkezésére álló adatok
egyik oldalról hatalmas adatmennyiséget jelentettek; hiszen az elmúlt 5 év munkabaleseteinek adatait
kellett feldolgoznunk, másrészről viszont, az adattartalom ismeretében, annak elemzése nem ígért
előzetesen áttörést az ok-okozati összefüggések feltárása kapcsán ismerve azok adattartalmát. Az
eredményeket ezzel kapcsolatban a későbbiekben látni fogjuk.
Másik oldalról egy minimum 100 főre kiterjesztett kérdőíves felméréssel igyekeztünk
megkeresni az összefüggéseket a munkabalesetek és a munkavállalók pszichés állapota között, egy
„pillanatfelvételt” jelentő keresztmetszet vizsgálattal, mely sok szubjektív elemet is tartalmaz.
Miközben keressük a választ a címben megfogalmazott állításra nem szabad elfeledkezzünk
arról, hogy a modern korunkat sok olyan tényező jellemzi, amely hatással van az elemzés tárgyára.
Folyamatosan zajlik egy demográfiai változás, melyet gazdasági, technikai-technológiai, környezeti
változások is követnek párhuzamosan. Ezzel egyidőben zajlik a munka világának folyamatos
változása is, mely a teljesítménykényszer, a technokrata munkaszervezés és teljesítménymérés, a
munkahelyi kapcsolatok elszemélytelenedése, illetve a munkavállalók egyre kevesebb beleszólása a
folyamatokba jellemez. Mindezek a történések a munkavállalók pszichés terhelésének
növekedésének irányába hatnak.
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Tartozunk ebben a környezetben azzal, hogy megkíséreljük feltárni az előzőekben említett
összefüggéseket.
Fodor József a közegészségügy egyik nagy alakja a következőket vetette papírra, ami a mai
napig is igaz, és szem előtt kell tartsuk nemcsak a szűk körben vett népegészségügy területén,
hanem mindenhol, ahol az emberek egészségéről, teljesítőképességéről, munkájáról, és jövőjéről van
szó:
„Az egészségesebb nemzet jobban fejlődhetik, művelődik, gazdagodik, mert népességének
nagyobb része dolgozhat s kereshet, – mert népe képesebb a munkára; az egészségtelenebb nemzet
ellenben a művelődésben és vagyonosodásban elmarad, mert népességének jórésze gyenge, satnya,
munkára nem alkalmas, és mert keresetéből sokat kénytelen a betegeskedők gyógyítására és
eltartására fordítani.”
Fodor József (1886)
Az idézetből egyértelműen következik, hogy a munkavédelemben dolgozó szakemberek
számára is szükség van egy paradigmaváltásra. Munkánk során elsősorban a primer de a szekunder
prevenció lehetőségeit is előtérbe kell helyeznünk. Át kell értelmeznünk azt az összefüggést, melyre
korábban másképpen tekintettünk. Néhány évvel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy egy ország
gazdasági teljesítménye határozza meg a lakosság, és ezen belül a munkavállalók egészségi
állapotát. Mára ez megfordult. A változás megrázó, „sokkoló”, és teljesen fordított hozzáállást igényel,
mind a szakemberek, mind pedig a lakosság, a munkavállalók részéről is. Mi a prevenció területén
dolgozó szakemberek ma úgy látjuk, hogy egy ország, de akár egy üzem, egy település sőt, egy
család teljesítő képességét, eredményeit, sikereit alapvetően az határozza meg, hogy annak
tagjai milyen egészségi állapotban vannak. Ez pedig elsősorban a prevenció minőségétől,
mennyiségétől függ. Gondolkodjunk el ezen mindannyian!
Végül választ kell adni arra kérdésre kik fogják ezt a tanulmányt olvasni, és reményeink
szerint néhány általunk értékesnek vélt gondolatot használni belőle?A tanulmányt mindazoknak
készítettük, akik szakemberek lévén érdeklődnek e témakör iránt, és szeretnék az ezzel kapcsolatos
információkat egy csokorba kötve látni. Azoknak is ajánljuk, akik olyan új gondolatokat, és a témához
való hozzáállást szeretnének megismerni, amelyet még eddig egybe fűzve nem láthattak.
Szeretnének megtapasztalni az ún. paradigmaváltás területén, és az ezzel kapcsolatos
határmezsgyéken helyet foglaló szakmai gondolatokat, elképzeléseket a munkavállalók pszichés
állapotával, és annak hatásaival kapcsolatban. Nem titkolt szándékunk néhány olyan alternatív
lehetőséget is felvázolni, amelyen elindulva közelebb lehet jutni ezeknek a jelenségeknek a mélyebb
megismeréséhez, majd második lépcsőként a beavatkozás lehetőségeinek felvázolása területén. Mi
más lenne a feladatunk, mint ezeknek a lehetőségeknek a feltárása, és a döntéshozók felé történő
felmutatása!
Nem titkolt szándékunk az epidemiológiai vizsgálómódszerek kiterjesztésének lehetőségét is
vizsgálni ezen a területen, összekapcsolva a survaillance adatgyűjtési módszer, és feldolgozási
rendszer használatának bevezetését is elemezve. Ez a betegségek előfordulása kapcsán már több
éve európai irányítással a népegészségügyben működtetett módszer alkalmas lehet a nem fertőző
betegségek előfordulása esetében alkalmazott módszerek mentén a foglalkozási megbetegedések, és
a munkahelyi balesetekkel kapcsolatos összefüggések vizsgálatára, és a survaillance módszerének,
előnyeinek kihasználására.
Békéscsaba, 2015. augusztus
Dr. Mucsi Gyula
Komplett-Expert Kft.
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2. BEVEZETÉS
Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy
azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának
mértékétől függetlenül (1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről 87. § 3. pont).
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás,
szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott
egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Hazánkban átlagosan évente változó mértékben, de több mint 17 000, 3 napot meghaladó,
keresőképtelenséggel járó munkabalesetet jelentenek be a hatóságokhoz. A munkabalesetek
kivizsgálása a jogszabályokban meghatározott módon történik. A kivizsgálás, és a munkabaleset
rögzítése az adatbázisban ugyan megtörténik, de időben kisebb elcsúszás tapasztalható, mivel
rögzítésre csak a vizsgálat végleges lezárása után kerül, így jelenleg nem minden munkabaleset esik
a tárgyévi adatbázisba.
Emeljünk ki ebből egy évet a 2014-es esztendőt. Ebben az évben a bekövetkezett közel 20
000 munkabalesetekből 172, súlyos balesetnek minősíthető, elsősorban a sérülés, az
egészségkárosodás fokát figyelembe véve. Az adatokból is az jól látszik, hogy a férfiak jóval
gyakrabban szenvednek munkabalesetet, mint a nők.
Magyarországon a 2008-2012 közti időszakban 23%-os csökkenés volt tapasztalható, a 3
napon túl gyógyuló munkabalesetek terén. A munkabalesetek számának csökkenése 2013-ban
elvesztette csökkenő tendenciáját. Ekkorra elkezdődött a foglalkoztatás bővülése, így kis mértékben
növekedhetett az előfordulás. Az új foglalkoztatási formák elterjedése is a balesetek számának
növekedésének irányába hatott. A növekedés további oka valószínűleg az, hogy a kevesebb
munkalehetőség miatt, valamint a munkalehetőség megtartása érdekében, a munkavállalók jóval
veszélyesebb feladatokat is hajlandók elvégezni. A munkavédelmi intézkedésekre ezért, kiemelt
figyelmet kell fordítaniuk a recesszió, és a kibontakozó növekedés szakaszában. A vizsgálódások
során a válság elhúzódó jellegére és súlyosságára, valamint azok hosszú távú következményeire is
tekintettel kell lennünk, mivel a munkáltatók, és a munkavállalók is hajlandók a kockázatosabb és
veszélyesebb feladatokat is bevállalni a kecsegtető jövedelem, illetve profit érdekében. Sok esetben a
munkahely megtartása is lehet a tét.
A kereskedelem, az élelmiszeripar, a fémfeldolgozás, a szállítmányozás, és a gépgyártás
szerepel a munkabalesetek szempontjából a legveszélyesebb területeket tartalmazó listák élén. Ezek
a legveszélyesebb területek ha az abszolút számokat vizsgáljuk. Az ismert esetek közül legtöbben 713 napra esnek ki a munkából, de gyakori a 2-3 hetes vagy akár a néhány hónapig tartó gyógyulás is.
Az előszóban vázolt paradigmaváltást bizonyítja az is, hogy az Európai Unióban, és
hazánkban is, egyre erősödik annak a felismerése, hogy a foglalkoztatás minősége, a korszerű,
biztonságos munkakörülmények alapvetően befolyásolják a gazdaság fejlődését. Egyes
kezdeményezések, eltérve a hagyományos szemléletektől, a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem kezelésének hatékonyabb megközelítéseit ösztönzik. Itt a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem kérdését beillesztik a munkáltató általános irányítási, és számonkérési rendszerébe,
ilyen módon fokozva a munkavállalók szerepvállalását is.
A tapasztalataink szerint azonban a kisebb munkáltatók kevesebb munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi intézkedésről tudnak számot adni, mint a nagyobb vállalkozások. Tekintettel arra,
hogy Magyarországon a működő vállalkozások döntő része a kis- és középvállalkozások közé
tartozik, így a munkakörülmények javítását ösztönző irányítási rendszerek elterjedése sem lehet a
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jellemző folyamat. Ezek elterjedésének elősegítését nagy valószínűséggel nem tudja megoldani a
hatósági felügyelet és jelenlét. Ehhez a területhez kapcsolódóan is szükséges lenne a „Nemzeti
Munkavédelmi Stratégiában” megtalálni a kulcsmondatokat, amelyek hasznára lehetnének ennek a
változásnak, melyet nevezzünk következetesen paradigmaváltásnak.
Ma ez nem nyilvánvaló, és nem tartozik a vállalkozások alapvető működési feladatai közé, és
nem jelenik meg a követendő értékek között, de meghatározó szere van a menedzsmentnek abban,
ha a munkáltatói tevékenységbe épült munkavédelmi irányítás hiánya előbb-utóbb hátrányosan
befolyásolja a munkavédelmi helyzetet. A munkabalesetek megelőzése az irányítási rendszerbe épült
megelőzési stratégia hiányában kevésbé hatékony, összehasonlítva egy nagyvállalati rendszerrel,
ahol ez ma már dokumentációs, és bizonyos mértékig intézkedési szinten is megvalósul. Egy
mondatot azonban mindenképpen még szükséges beilleszteni ebbe a gondolatmenetbe. A stratégia a
nagyvállalatok többségénél már megfogalmazódott, a különböző belső irányítási rendszerekben a
helyét megtalálta, azonban a gyakorlati megvalósításban azonban még mindig nem hiánytalanul
tapasztalhatók az ezzel kapcsolatos megvalósulás egyértelmű jelei. A nagyvállalatoknál továbbra is
jelen vannak még esetenként azok a jelenségek, melyek a munkavállalók fokozott pszichés
terheléséhez, a teljesítménykényszerhez, és sok esetben a nem család- és munkavállaló-barát
munkarendhez, és követelményrendszerhez köthetők, hanem kifejezetten a pszichés megterhelés
irányába hatnak.
A munkabalesetek témakörében meg kell említeni annak következményeit is. Ezek között
nemcsak a munkából való kiesés, a munkaképesség átmeneti, vagy végleges csökkenése, de
maradandó károsodás esetén a tartós munkaképtelenség (rokkantság) is előfordulhat. Ehhez
párosulhat az a körülmény is, hogy a munkavállalót anyagi kár, jövedelem kiesés éri. Még komolyabb
következmény lehet, ha az érintett nem folytathatja megszerzett szakmáját, elvesztheti munkahelyét,
vagy pályamódosításra kényszerül.
A baleset, és ebből származó következmények olyan többletköltséget is jelenthetnek amelyek
a munkavállaló, vagy akár a családjád megélhetését is fenyegethetik. Nemcsak a munkavégzés
válhat lehetetlenné, hanem az otthoni környezetben végzendő feladatok is elláthatatlanná válhatnak.
Ebből következően, mivel a munkabalesetek költségvonzatai rendkívül magasak,
célszerű ezeket megelőzni. Mindezen túl, a munkahelyi biztonságra és munkahelyi
egészségvédelemre irányuló befektetés meg is térül, javítva a dolgozók jó közérzetét, ezáltal a
termelékenységet valamint költséghatékonyságot.
A legfrissebb tanulmányok becslései szerint a munkahelyi biztonságba és
egészségvédelembe befektetett valamennyi euró 2,2-szeresen térül meg, és a biztonság és egészség
1
javításának költség-haszon mutatója kedvező .
A munkáltató oldaláról nézve viszont, a nem megfelelő hozzáállás termeléskieséshez
vezethet, nemcsak a munkavállaló hiányzása miatt, hanem azért is mert az adott munkafeladat
ellátásában tapasztalt munkavállaló helyettesítése bizony nem egyszerű feladat. Következik tehát
mindebből, hogy egyszerűbb, és olcsóbb a megelőzés a munkabaleset esetében is, mint a kieső
munkavállaló pótlása.
A pszichoszociális veszélyek a munkahelyeken és az ezekhez kapcsolódó kockázatok komoly
kihívást jelentenek a döntéshozók számára is. Az 1980-as évek vége óta uniós és nemzeti szinten

1

https://osha.europa.eu/hu/topics/good-osh-is-good-for-business
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indított számos szakpolitikai kezdeményezés ellenére általános az a helyzet, hogy sok esetben
továbbra sem fedi egymást a politika és a gyakorlat.
Jobban meg kell érteni a pszichoszociális veszélyek fogalmát és a kapcsolódó kockázatokat
ahhoz, hogy ezeket hatékonyan kezelhessük és csökkenthessük. Tekintélyes mennyiségű
tudományos szakirodalom „kockázatkezelési eljárás” alkalmazását javasolja a pszichoszociális
kockázatok hatékony kezelése érdekében. A pszichoszociális kockázatok kezelésére irányuló
mélyreható intézkedések a munkahelyen bizonyos nehézségei ellenére hatékonyabbnak bizonyulnak,
mint az egyszerű munkahelyi konfliktuskezelések és más kiegészítő eszközök, mint például a stressz
felmérés.
Abban is egyetértés van, hogy a munkakörnyezet a legveszélyesebb emberi környezet,
amelynek károsító kockázata legalább 2-3 nagyságrenddel magasabb más környezetnél, beleértve a
lakókörnyezetet, és az egyéb tartózkodásra szolgáló közösségi intézmények környezetét is. A
kockázatok különféle formákban jelennek meg; a veszélyes gépektől kezdve, a veszélyes anyagokon
át, egészen a munkakörnyezet lelki és szociális tényezőiig, ideértve a rossz munkaszervezést, a
szociális és higiénés ellátás hiányosságait valamint a munkahely emberi tényezőit is. Ezeket a
gondolatokat tovább értelmezve eljutunk az 1992-es Egyesült Nemzetek Szervezete az (ENSZ)jelentéshez, mely a munkahelyi stresszt a huszadik század betegségének titulálta, valamint az
Egészségügyi Világszervezet, a (WHO) határozatához (1996), mely a stresszt mára világméretű
járvánnyá nyilvánította. Európában mára a stressz a munkából kiesett napok 50-60 %-ért felelős.
A munkakörnyezet károsító hatásainak csökkentése tehát nemcsak morális, hanem jelentős
gazdasági kérdés is. Az Európai Unióban és hazánkban is egyre erősödik annak a felismerése, hogy
a foglalkoztatás minősége, a korszerű, biztonságos munkakörülmények alapvetően befolyásolják a
gazdaság fejlődését.
Ennek tudatában tárjuk fel a következőkben a munkabalesetekkel kapcsolatban a pszichés
tényezők lehetséges hatásait, és kívánunk javaslatokat tenni azok kockázatának kezelésére, valamint
a további vizsgálatok irányainak meghatározására.

3. INDOKLÁS
Mindnyájan tapasztaljuk, hogy a világ milyen gyorsan változik körülöttünk. Ennek akarvaakaratlan egyszerre okozói, szenvedői és haszonélvezői is vagyunk egyaránt. Ez a nagyfokú
átalakulás érinti a gazdaságot és a termelést is. Az automatizálódás, a gépek számítógép vezérlése
sok munkaerőt felszabadít. A gépesített anyagmozgatás, az automata gépsorok kiváltják az ember
fizikai erejét. Mindezek pozitív hozadéka mellett azzal is számolni kell, hogy kevesebb fizikai munkát
végző emberre van szükség. Átrendeződik a munkaerőpiac.
Egyre inkább az önállóan gondolkodó, ok-okozati összefüggéseket kereső és ezeket átlátó,
többféle feladat ellátására is alkalmas dolgozóra lesz szükség. Azt azonban tudni kell, hogy a gyors
gazdasági-, technikai változást ugyanilyen iramban nem tudja követni a humánerőforrás változása. Az
oktatás sokszor csak mindezek után kullog, nem beszélve az emberek szemléletéről, mentális
erőfeszítéseiről.
A szellemi munkát végző, vagy egyéb, adminisztratív területen dolgozóknál sem jobb a
helyzet. A felsővezetésben, a bankrendszerben dolgozóknál a versenykényszer, a folyamatosan
„toppon lenni”, a nagyfokú megfelelés igénye kezdi ki az egészséget, teszi próbára az idegrendszert.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy a munkavállalók egy (nem kis) része
szociális gondokkal küzd. Hónapról-hónapra él, az életenergiájának nagy része a megélhetési
költségeinek előteremtésére fordítódik.
A fentiekből látható, hogy kinek-kinek a maga területén megvannak a specifikus gondjai.

8

Mindezeken túlmenően azonban még egy tényezőről feltétlenül beszélnünk kell:
Ebben a konzumálódott, fogyasztói világban az embereket olyan szélsőséges, sokszor hamis
üzenetek érik például a média felől, ami tovább növeli akár az elkeseredettségüket, akár
megkérdőjelezteti az értékredjüket. Munka, erőfeszítés az egyik oldalon, hatalom, gyors
meggazdagodás a másik oldalon.( pl. a celebek világában).
Ahhoz, hogy a nagyfokú társadalmi rétegződésben megtalálja az egyén a maga helyét, hogy
ki tudja alakítani azt a magánszférát ahol boldog tud lenni, ahhoz nagyon erős, szilárd belső énre,
tartásra van szükség. Mindazok akik nem rendelkeznek ezzel, mentálisan kevésbé terhelhetők.
Nagyobb az eséllyel alakulnak ki maladaptív viselkedésmódok (pl. alkohol, drogok használata) és
pszichoszomatikus megbetegedések. Mindez táppénz, munkából való kiesés formájában visszahat az
ország gazdaságára, és ezzel bezárulhat a kör.
Tehát ezen ismeretek birtokában indokolt, hogy az eddigieknél behatóbban foglalkozzunk a
munka világának szereplőivel. A munkáltatók felelősségével, ami nem csak a munkabiztonság
feltételeinek megteremtésére kellene, hogy szorítkozzon, hanem több ismerettel kellene, hogy
rendelkezzen a dolgozók mentális állapotáról is.
Végezetül tanulmányunk fontos üzenete, hogy meg kell tanítanunk a dolgozókkal, hogy saját
testi-lelki egészségükért elsősorban ők a felelősek. Ennek megteremtéséhez tudatosan kell
hozzáállniuk és ha ebben támogatást kapnak a munkahelyüktől akkor ebből mindenki, hosszútávon az
egész ország profitál.
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II.

FEJEZET
1. A SZAKMAI KÉRDÉSKÖR TUDO MÁNYO S
KUTATÁSÁNAK KRO NOLÓG IÁJA ÉS
EREDMÉNYEI

A munkakörnyezettel, a munkát végző ember egészségének és testi épségének védelmével
foglalkozó munkavédelem több elméleti és gyakorlati tudományágat is ötvöz, és ahogyan gyakorlati
alkalmazásuk közös célt szolgál, úgy történeti gyökereik is azonosak. A munkabiztonsággal, a
munkahigiénével és a foglalkozás-egészségüggyel (ez utóbbi kettő alkotja a munkaegészségügy
szakterületét) foglalkozó tudományágak története a munkavégzéshez, a foglalkozásokhoz kapcsolódó
egészségkárosodások felismerésével egyidős, immáron több mint kétezer éves múltra tekint vissza.
A munkavédelem története, az emberi munkavégzés szabályainak kialakítása és azok
számonkérése egyidős magával az emberiség történetével. A munka biztonságával kapcsolatos
legrégebbi, még az ókorból származó írásos – elsősorban az építéssel, építkezésekkel, a
bányászattal kapcsolatos – szabályokat és történeti vonatkozásokat számos munkaegészségügyi
tankönyv is idézi.
Óbabilonban Kr. e. 1816-ban Hammurábi kőtábláin már olvashatók (Kódex 229. §) az
építkezések biztonsági követelményeit megszegőivel szemben alkalmazandó igen elrettentő
intézkedések, szankciók is: „Ha egy építőmester… egy házat épít, de munkáját nem készítette el
szilárdul, úgy, hogy a ház, amelyet épített, összedőlt, s a ház gazdáját megölte: az illető építőmester
ölessék meg.” Az első munkabiztonsági előírások egyike Mózes V. Könyve (Szent Biblia) I. részének,
a Vegyes törvények 8. verse: „Korlát a háztetőn. Ha új házat építesz, csinálj korlátot tetődre, hogy ne
hozz vérbűzt házadra, ha valaki leesik arról.”
Az ókorban Hippocrates – az orvostudomány atyja – is felismerte a betegségek előidézésében
a foglalkozás jelentőségét: „Minden betegség természeti jelenség. Vannak bizonyos mesterségek,
amelyek sok fáradtságot okoznak művelőiknek, de azoknak, akik igénybe veszik rendkívül hasznosak,
a népnek jótéteményt jelentenek. De azok részére, akik gyakorolják, gondok forrását jelentik.” Az ókori
filozófusok már foglalkoztak a biztonság fogalmával és a biztonságnak, mint tudománynak a leírásával
is. Platon – Szokratész egyik vitapartnerét idézve – határozta meg először a „bátorság” fogalmát, mint
„a veszedelmes és biztonságos dolgok tudományát”. Szokratész „veszedelmes” dolgoknak azokat
nevezte, amelyek „félelmet keltenek”, szemben a biztonságosokkal, amelyek nem. A meglevő, az
eljövendő és a bekövetkezett rossz ismeretét az „erényesség” egyik leglényegesebb összetevőjének
tekintette.
A reneszánsz kiemelkedő orvostudósainak (Agricola, Villanovanus) a munkássága is
jelentősen hozzájárult a foglalkozással kapcsolatos betegségek (mint pl. a szilikózis)
megismeréséhez. Bernardino Ramazzini (1633 – 1714) az ipari higéne és a foglalkozási
orvostudomány megalapítója, aki 1700-ban átfogó tudományos művet alkotott 52 foglalkozási
megbetegedéssel kapcsolatban. Leírta az alkalmazott vegyi anyagok, a por, az ismétlődő mozgások
egészségkárosító hatásait, a porok által kiváltott tüdőelváltozásokat, a fémek okozta mérgezéseket is.
Hippocrateshez hasonlóan ő is fontosnak ítélte a betegvizsgálat során a foglalkozásra vonatkozó
kérdés feltevését, azaz a megbetegedés kialakulásában a foglalkozás ún. kóroki szerepének
tisztázását. („Mi a foglalkozásod fiam?”)
A modern munkavédelem kezdete Európában a XIX. század közepén Angliából indult az ipari
forradalmaknak köszönhetően. Mérföldkőnek számít az ipari orvostudomány fejlődésében az angol
Chadwick munkássága, aki 1842-ben tette közzé átfogó elemzését az üzemekben és bányákban
dolgozók egészségéről, a foglalkozás, a szociális helyzet és a betegségek összefüggéséről, korai
halálozásuk okait elemezve (a munkások átlagéletkora 22 év körül alakult). A feldolgozóipar –
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elsősorban a kohászat, a vasipar, a vegyipar, a textilipar, a malomipar, stb. – robbanásszerű fejlődése
miatt tömeges munkaerőre volt szükség, ezért általánossá vált a nők és a gyermekek alkalmazása is.
A sérülékeny (vulnerábilis) csoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásának és a szociális
feltételek megismerésének „köszönhetően” gyorsabban és tömegesen méretekben ismerték fel a
foglalkozási ártalmak is.
A magyar munkahelyi egészség és biztonság gyökerei Szent István koráig nyúlnak vissza,
hiszen a királyi felségjogokból eredő kincstári jövedelmekkel foglalkozó Ius Regale minerale (1030)
már említi a bányászatban dolgozók („bányapolgárok”) biztonságos foglalkoztatásának fontosságát.
Selmecbányán 1240-ben már bányaispotály működött, Anjou Károly korától már önsegélyezőbiztosító szervezetként bánya társládák/bánya társpénztárak működtek a sérült és beteg bányászokés családtagjaik megsegítésére, illetve gyógyításukra bányaorvosokat szerződtettek. Az isztriai
cinóber és higany bányákban az 1700-as évektől sebészmestert és gyógyszerészt is alkalmaztak a
munkások ellátására. A bányaorvosok közül kerültek ki az munkaegészségügy első úttörői. A
magyarországi munkavédelem intézménye (a társadalombiztosítással párhuzamosan) a 19. század
közepétől osztrák – porosz mintára szerveződött és az iparosodással együtt fejlődött.
A 20. század – főként az ipari forradalmaknak köszönhetően – a munkavédelem területén is
jelentős fejlődést hozott, mivel egyre átfogóbb és alaposabb ismeretek álltak rendelkezésre a
munkának és a munkakörnyezetnek az egészségre kifejtett hatásával (foglalkozási megbetegedések,
balesetek, egyéb egészségkárosodások és rendellenességek), illetve a rossz egészségi állapotnak a
munkaképességre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A 20. század második felében a fejlett,
iparosodott országokban a munkahelyi egészség és biztonság fontosságának egyre növekvő
elismerésével párosulva a munkafeltételek általános javulásában is változást eredményezett. A
munkavégzés és a munkakörnyezet kóroki tényezői által okozott egészségkárosodások megelőzése
vált alapvető célkitűzéssé. A munkavédelem nemzetközi értelemben vett fejlődésében az áttörést az I.
világháborút lezáró versailles-i békeszerződés részeként, az 1919-ben létrehozott Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (ILO) jelentette, majd a II. világháborút követő ún. hidegháború idejére, az 1957ig visszavezethető Európai Közösség (korábban: EGK és EK) kialakulása a munka világának
szabályozása, majd a munkavédelem szociális jogként való deklarálása révén.
Az Európai Unióban a munkaegészségügy és munkabiztonság az EU társadalompolitikájának
egyik legösszetettebb és legfontosabb részét jelentik. Európa először 1952-ben az Európai Szén- és
Acél Közösség dolgozott ki a szén- és acéliparban dolgozók számára egészségi és biztonsági
politikát. 1957-ben az Euratom, majd azt követően a Római Szerződés által létrehozott Európai
Gazdasági Közösség foglalkozott a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szabályoknak a
kiterjesztésével az összes foglalkoztatottra nézve. Ennek eredményeképpen jelentős számú, a
biztonság és egészség normáinak emelését célzó jogszabály lépett életbe az 1970-es évek végétől
kezdődően; különösen az Európai Egységes Okmány 1987-ben történő elfogadása, az egységes
belső piac létrejötte után, mivel a gazdasági jogok mellé a szociális jogok (közte a munkavédelem is)
bekerült a közösség joganyagába. Az 1989-ben közreadott, a munkavállalók biztonságának és
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelvvel –
amit az EU legfőbb munkavédelmi törvényeként is említenek – új korszak kezdődött a
munkavédelem területén. A kockázat – megelőzés kultúrájának megerősítésén, a változatos politikai
eszközök kombinálásán alapuló jogszabályi rendszer a társadalmi párbeszéd, a progresszív
intézkedések és legjobb gyakorlatok, valamint a társadalmi felelősség, és gazdasági ösztönzés
területén való partnerség kialakítása révén a biztonság és egészség kérdésének átfogó kezelését
alakította ki. A munka minősége javításának alapvető feltételévé, összetevőjévé vált a biztonsági
kultúra és az egészséges munkakörnyezet.
A munkavállalók a munkahelyen, a munkavégzés és a munkakörülmények különböző
hatásainak és a munkakörnyezetből adódóan pedig számos – fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai,
pszichoszociális – egészségkárosító kóroki tényezőnek vannak/lehetnek kitéve, amelyek
munkabalesetet és/vagy foglalkozási megbetegedést okozhatnak.
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Az ILOSTAT és az Eurostat felméréseiből származó adatok alapján egy halálos kimenetelű
munkabalesettel/foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatban felmerülő, becsült költség legalább 10
millió forintos nagyságrendű. Az EU-ban a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések miatt
kieső munkanapok száma meghaladja a 450 milliót, a költségek átlagosan a GDP 4%-ára tehetők.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az EU Bizottság 2014 - 2020 közötti időszakra szóló munkavédelmi
stratégiájában szerepel, hogy a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre fordított költség olyan
befektetésnek minősül, aminek a megtérülése átlagosan 2,2- szeres (220%-os). Az ILO 2014. évi
jelentése szerint a világon évente 2,34 millió
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1. ábra Munkabaleset és foglalkozási baleset
okozta halálozások száma és aránya a világon,ILO
2014. évi jelentés
Az Eurostat (2015. áprilisi) adatbázisa szerint az EU-28 tagállamában 2012-ben, a három munkanapot
meghaladó távolléttel járó, nem halálos munkabalesetek száma 2,5 millió (2009-ben több mint 2,8
millió), a halálos munkabalesetek száma 3515 (2009-ben 3725) volt. A baleseti adatok statisztikai
elemzésére használt „standardizált előfordulási arány”, azaz a munkahelyi nem halálos és halálos
balesetek számának a 100 000 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott létszámhoz történő viszonyítása
azt feltételezi, hogy az EU egészében közel azonosnak tekintendő a gazdasági aktivitás és azonosak
a nemzetgazdasági ágazatok, hasonló a nemek aránya és a foglalkoztatottak megoszlása is. Ezen
számítások alapján az EU-28-ban 1702 volt a nem halálos és 2,44, a halálos munkabalesetek száma
100 000 fő foglalkoztatottra vetítve 2012-ben. Az elemzés szerint a munkabalesetek száma és a
nemek eltérő részesedési aránya nagy valószínűséggel az általános gazdasági aktivitással mutat
összefüggést, mivel az építőipar, a szállítás és raktározás, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és
halászati szektor adta az összes munkahelyi baleset kétharmadát, illetve a halálos kimenetelű
munkabalesetek közel felét. A halálos munkabalesetek 22,2%-a az építőiparban, 16,6%-a a
feldolgozóiparban következett be. A munkahelyi balesetek a sérülés típusa és gyakoriságának
sorrendje szerint a következő: külső sérülések és sebek (29,7%), rándulások, ficamok és húzódások
(25,5%), agyrázkódás és belső sérülések (15,9%), csonttörések (11,3%), traumás amputációk, stb.
A balesetek számának alakulása az általános gazdasági aktivitással változik: a gazdasági
stagnálás vagy visszaesés, a pénzügyi és gazdasági válság a balesetek számának csökkenésével jár,
míg a gazdasági fellendülés idején a balesetek száma is megnövekszik. Az egyes tagállamok adatai –
a bejelentési és a társadalombiztosítási baleseti ellátási rendszertől is függően – jelentős szórást
mutatnak a nem halálos és halálos baleseti ráták, a nemek közötti különbségek, a gazdasági aktivitás
és a sérülés típusa tekintetében is. (Az egyes tagállamok közötti jelentős különbségek további
statisztikai elemzést igényelnek.)
Az európai munkahelyi baleseti statisztikai adatok - ESAW – 2011 utáni (a 1338/2008/EK és a
349/2011/EU rendelete alapján) értékelésénél a tevékenységek új besorolását a (NACE Rev. 2.) is
figyelembe vették a közvetlen standardizálás során és súlyozták az európai populáció referencia
adataival (gazdasági tevékenység, lakosságszám, munkavállalói létszám, munkaidő, munkaerő12

felmérés, stb.) is az egyes nemzeti adatok jobb összehasonlíthatósága érdekében. A nem halálos
kimenetelű munkabalesetek közül a munkabalesetek európai statisztikája (ESAW) csak a három
napot meghaladó (legalább négy teljes naptári napot kitevő) munkából való kieséssel számol. Az
egészséget és biztonságot veszélyeztető munkavégzés, a nem megfelelő munkafeltételek nemcsak
egyéni, hanem társadalmi problémát is jelentenek. Az EU tagállamainak kormányai egyre inkább
elismerik a munkavédelem gazdasági és társadalmi előnyeit. Az EU középtávú munkavédelmi
stratégiájában a 2000-es évek elején még a „több és jobb” munkahely megteremtése, a munka
világában és a társadalomban bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodás, később a munka
minősége, míg napjainkban a 2014-2020 közötti időszakban fő célként a munkahelyek minősége
szerepel.
A munkabalesetek alakulását az EU-15 és EU-28 vonatkozásában vizsgálva, az alábbi adatok
állnak rendelkezésre 2010 és 2012 között.
Munkabalesetek száma

Halálos munkabalesetek száma

2010

2011

2012

2010

2011

2012

EU15
EU28

3 542 967
3 772 629

3 212 900
3 418 875

2 967 959
3 171 541

3 103
4 460

2 910
4 141

2 778
3 932

Németország
Franciaország
Olaszország
Spanyolország
Egyesült Királyság
Hollandia
Portugália
Ausztria
Belgium
Dánia
Finnország
Svédország
Írország
Görögország
Luxemburg
Lengyelország
Csehország
Magyarország
Szlovénia
Szlovákia
Észtország
Románia
Litvánia
Málta
Bulgária
Ciprus
Lettország
Horvátország

931 014
780 081
438 539
494 127
252 759
183 084
130 475
78 595
67 337
62 564
48 300
34 255
19 336
15 493
6 998
86 271
65 230
20 085
16 391
9 174
5 573
4 103
2 316
2 754
2 423
2 184
1 220
11 938

887 356
612 356
406 509
445 827
245 690
170 664
126 104
70 551
65 108
57 685
52 935
34 649
16 797
13 527
7 142
88 145
42 669
17 384
15 001
8 826
5 944
3 516
2 676
2 460
2 351
2 010
1 387
13 606

855 181
587 666
359 967
356 110
227 837
165 468
113 348
67169
58 467
57 808
46 958
36 143
15 327
13 333
7 177
87 095
41405
20 542
14 319
8 536
5 861
3 557
2 866
2 536
2 376
1 741
1 541
11 207

567
548
718
338
172
79
204
182
74
41
37
54
42
32
15
446
121
96
24
48
17
381
50
3
92
19
25
35

507
559
621
365
194
48
192
117
75
44
33
58
49
37
11
404
150
81
19
38
19
297
51
1
94
5
34
38

516
576
604
299
161
35
169
144
49
47
36
45
43
40
14
350
113
65
22
53
14
276
58
7
98
9
35
54

2. ábra A halálos és nem-halálos munkabalesetek számának alakulása az EU15 és EU28
tagállamaiban (2010-2012)

Az Európai Unió baleseti helyzetét az Eurostat (2015. április) Adatbázisa alapján mutatjuk be.
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2. ábra Halálos munkahelyi balesetek (standardizált előfordulási arány 100 ezer foglalkoztatottra)
száma 2011-ben és 2012-ben; EU-28
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4. ábra Nem-halálos munkahelyi balesetek (standardizált előfordulási arány 100 ezer foglalkoztatottra
2011-ben és 2012-ben)
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6. ábra Halálos és nem-halálos munkabalesetek megoszlása nemzetgazdasági ágazatonként
Az EU intézményeinek statisztikai számításai alapján Magyarországon – az EU-28 1702 nem halálos
és 2,44 halálos munkabaleseti rátája szerint – a 3,8 - 4,1 millió alkalmazásban álló foglalkoztatott
esetén 65 - 70 ezer munkabaleset, ebből 90 - 100 halálos kimenetelű munkabaleset előfordulása
valószínűsíthető. Ezzel szemben a bejelentett, kivizsgált és nyilvántartásba vett nem halálos
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munkabalesetek száma messze elmarad a számítások szerint becsült értéktől: 2014-ben 19661
munkabaleset (2012-ben 17384, 2009-ben 18454) került bejelentésre. Magyarországon a 2014. évi
bejelentések alapján, a halállal végződő munkabalesetek száma: 78 (2012-ben 62, 2009-ben 99),
ami a számítások szerint a várható esetszámhoz közelítő értéket mutat. A nem halálos
munkabalesetek számának a számított és valószínűsíthető értékektől való több tízezres
elmaradására (és annak vélelmezhető okaira: a bejelentési fegyelem lazulására és a
feketemunkára) már a 20/2001. (III. 30.) OGY határozat is felhívta a figyelmet: az 1995. évi 33 371
bejelentett munkabaleset mellett a munkavédelmi hatóság (OMMF) országos célellenőrzése alapján
tett megállapítás szerint „a balesetek legalább 25%-át nem jelentik be” a munkáltatók.
Hazánkban 2014-ben a munkabalesetek több mint 60%-a a feldolgozóipar, a szállítás és a
raktározás, valamint a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatából került ki. A halálos munkabalesetek
közel 60%-át az építőipar, a feldolgozóipar, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazat adta.
A sérülések típusára nincs adat, de a munkabalesetek legfőbb okaként mozgó vagy álló tárggyal
történő ütés, ütközés, illetve beszorulás, összezúzódás, stb. szerepel.
Az Európai Unió munkavállalóinak közel egyharmada fokozott pszichés terheléssel járó
tevékenységet végez és pszichoszociális kóroki tényezőknek is ki van téve, amelyek (gyűjtőnéven)
pszichoszociális kockázatok forrásai lehetnek. Elsősorban a pszichoszociális kockázatokra
visszavezethető munkahelyi stressz – a munkabalesetek, a mozgásszervi rendellenességek és a
foglalkozási rákkeltők okozta megbetegedések mellett – napjainkban a legnagyobb egészségügyi és
biztonsági (egyúttal népegészségügyi) kihívást jelentik az EU tagállamai számára.
Az EU munkavédelmi normarendszere a munkahelyi kockázatértékelésen alapuló megelőzést
írja elő a munkáltatók objektív felelősségét hangsúlyozva nemcsak az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása terén, hanem a helyes munkahelyi
gyakorlat kialakítása során is, ami a pszichoszociális kockázatok értékelésre és kezelésére, valamint
a munkahelyi stressz megelőzésére is vonatkozik.
A külső és belső környezetével állandó kölcsönhatásban álló munkavállaló szervezetét a
munkahely különböző hatásai és kóroki tényezői – térben és időben együtt és egyszerre –
megterhelésként érik.
A megterhelés hatására a belső környezetben – annak állandóságát átmenetileg megszüntető
és alkalmazkodását befolyásoló – változások következnek be. Az emberi szervezet azonban nem
magát a megterhelést, hanem a megterhelés és a szervezet közötti interakcióra, a
funkcióváltozásokra adott válaszreakciókat érzékeli. Az igénybevétel a megterhelés hatására
egyénenként és esetenként is különböző mértékű, jellegű és irányú funkcióváltozásokat kompenzáló
szervezeti válaszreakciók összessége. Az anyag-, energia- és információ - áramlással járó objektív és
komplex megterhelés a hatások és a kóroki tényezők alapján összetevőkre bontható, jelentős része
megengedhető határértékkel is rendelkezik, amit különböző (ágazati, szabálykörök szerinti és egyéb)
jogszabályok és szabványok tartalmaznak.
A megterheléssel szemben az igénybevétel szubjektív, mivel ugyanaz a megterhelés az
egyes munkavállalók szervezeti (anatómiai, antropometriai, genetikai, élettani, pszichikai, mentális,
stb.) adottságaitól, munkavégző kapacitásától és egészségi állapotától függően más-más
igénybevételt jelent. Az igénybevétel nem bontható komponensekre, szintje általában arányos az
élettani változásokkal, a klinikai és a laboratóriumi vizsgálatok értékeivel. Az igénybevétel
optimalizálása döntően a terhelés csökkentése, illetve az alkalmazkodás növelése révén valósítható
meg, ezért van jelentősége a munkavállaló funkcionális kapacitását (munkakapacitás és egészségi
állapot együtt) meghatározó alkalmassági vizsgálatoknak és a foglalkoztathatóság elbírálásának is.
A hosszú ideig fennálló túlzott megterhelés – megfelelő regeneráció hiányában – jelentős
igénybevétellel jár, ami elfáradáshoz, kimerüléshez vezethet, ami nemcsak a munkateljesítményt
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rontja, hanem a hibázások, a tévesztések száma is megnöveli, a
egészségkárosodások kockázatát is megsokszorozza.

munkabalesetek

és

A pszichoszociális kockázatok esetén is a veszélyekből kell kiindulni és azt kell meghatározni,
hogy mik okozzák a munkavégző szervezetének jelentős vagy túlzott szomatikus (mechanikai, testi),
mentális (idegi) és pszichés (lelki) megterhelését, amelyek nem optimális megterhelés-igénybevétel
esetén különböző (magatartási, viselkedési, pszichikai, pszichoszomatikus, szomatikus)
rendellenességek kialakulásához vezethetnek.
A WHO a munka világának változásait a tíz legfontosabb egészségi veszély között tartja
számon, amelyek a növekvő munkahelyi megterheléssel, az új kockázatokkal és az általuk kiváltott
elváltozásokkal (rendellenességekkel, betegségekkel) hozhatók kapcsolatba. A WHO előrejelzése
szerint a munkahelyi túlterhelés miatt bekövetkező depresszió 2030-ra vezető betegség lesz.
Napjainkra az egészség fogalma is jelentősen átalakult, mivel nemcsak életcél, hanem erőforrás és
képesség is egyben, amihez lelki (mentális) egészségre is szükség van. Az új terminológiák a
stresszel, az élet mindennapos nehézségeivel való megküzdés képességét is, mint az egészség egyik
alapfeltételét határozzák meg.
Az új kihívásoknak – köztük a pszichoszociális kockázatoknak – a hagyományos (klasszikus)
munkahelyi hatások és egészségkárosító kóroki tényezők mellett a 2000-es évektől egyre nagyobb a
szerepe. A pszichoszociális kóroki tényezők, a főként fokozott pszichés terhelést kiváltó hatások (a
fokozott baleseti veszéllyel járó hatásokat is beleértve) a munkavállalók egészségét és biztonságát
veszélyeztetik, de nemcsak munkahelyi, hanem társadalmi (népegészségügyi) szinten is éreztetik a
hatásukat. A pszichoszociális kockázatok megfelelő munkahelyi kezelése ezért lett napjaink egyik
legnagyobb munkavédelmi kihívása az Európai Unió közössége számára is. A 8. ábra a 10
legfontosabb új és újonnan megjelenő pszichoszociális kockázatot mutatja be az Eurofound kutatásai
alapján.
A 10 legfontosabb újonnan megjelenő pszichoszociális kockázat

7. ábra Forrás: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, EUROFOUND, Dublin,
Negyedik európai munkakörülmény- felmérés, EWCS, Luxembourg, 2007.
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Új és felmerülő kockázatok a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén [EU-OSHA]

Az EU-OSHA Kockázatkutató Központja 2009 évben áttekintette a munkahelyi stressz hátterében álló
kockázati tényezők alakulálását 1990 és 2006 között. A „Kitekintés” 1. száma című kiadványa az
ESAW adatok alapján mutatja be az új és újonnan felmerülő – pszichoszociális jellegű – egyes
kockázatok alakulását (növekedését) a munkavédelem területén. (lsd. a 8. ábra szerint)

3. ábra Új és felmerülő kockázatok a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén
[EU-OSHA]
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A munkahelyi pszichoszociális kockázatok forrásai
A pszichoszociális kockázatok elsősorban a munka kialakításával, szervezésével és
irányításával kapcsolatosak, de szoros összefüggést mutatnak a munka világának változó gazdasági
és társadalmi környezetével, feltételeivel is.
A pszicho-szociális kockázatok között elsődleges a szerepe a nem megfelelően tervezett:





munkafeladatnak (túl sok vagy intenzív munka, magas elvárások és teljesítménykényszer,
monoton munka, képzettségi és képesítési problémák, stb.)
munkaszervezetnek/munkafolyamatnak
(foglalkoztatás
bizonytalansága,
atipikus
munkaszerződések, munkafeladatok állandó változásai, időkényszer, gyakori túlmunka és
hosszú munkaidő, éjszakai vagy műszakos munka, karrier lehetőségének a hiánya, stb.)
szociális feltételeknek (nem megfelelő vagy alkalmatlan vezetés, állandó vezetőváltás, gyakori
munkahelyi konfliktusok a munkatársakkal és a vezetőkkel, munkahelyi erőszak és zaklatás,
képzés és tájékoztatás, hiányosságai, stb.)
munkafeltételeknek és munkakörnyezetnek (zaj, rezgés, munkahelyi légtérszennyezés, nem
optimális klímakörnyezet, megfelelő munkaeszközök, berendezések és egyéni védőeszközök
hiánya, zavar az információáramlásban és nem megfelelő szoftver ergonómia, elégtelen
pihenőidő, nem megfelelő pihenőhely és egyéb szociális helyiségek, stb.).

A napjainkban újonnan megjelenő pszichoszociális kockázatok jellemzően olyan technikai és
szervezeti változásokból fakadnak, mint a munkaszerződések új formái és a munka bizonytalansága,
az idősödő munkaerő, a munka intenzívebbé válása és a nagy érzelmi teher a munkahelyen, valamint
a munka és a magánélet egyensúlyának a felborulása.
A pszichoszociális kockázatok – mint a munkahelyi stressz, a zaklatás és erőszak forrásai –
lelki és testi hatásokat okozva befolyásolják az egészségi állapot alakulását.
A pszichoszociális kockázatok által kiváltott főbb rendellenességek:




viselkedési és magatartási zavarok (zavartság, feledékenység, a koncentrációs képesség
romlása, az érdeklődés elvesztése, a családi és baráti kapcsolatok leépülése, különböző
abúzusok: alkohol, cigaretta, drog használat, stb.).
pszichés (lelki, érzelmi) tünetek és betegségek (depresszió, túlzott érzékenység,
reményvesztettség, agresszió és dühkitörés, kiégés-szindróma, stb.)
fizikális (szomatikus, testi) állapotváltozások és betegségek (krónikus fáradtság, különböző
alvászavarok, magas vérnyomás, nyak-váll- és hátfájdalom, elhízás, stb.)

A stressz a szervezet általános védekezési reakciója, izgalmi-éberségi és motivációs állapota,
amely összefügg a végzett tevékenység jellegével (annak összetett vagy bonyolult voltával). A pozitív
stressz (eustressz) önmagában nem kóros, „az élet sava – borsa”, ami segít a vészhelyzetekben, a
problémák megoldásában. A stresszel való megküzdés – „Az üss vagy fuss” effektusa – azonban
egyéni különbségeket mutat. Negatív stressz (distressz) az eustressz állapotot meghaladó túlzott
feszültséget jelent, akol az érzelmi tényezők, a lelki folyamatok károsító hatásai kerülnek felszínre az
életesemények, a konfliktusok, az egyéni adottságok miatt.
A munkahelyi stressz kiváltásában döntően a pszichoszociális kockázatok játszanak szerepet,
de a munkahelyi erőszak és a munkahelyi zaklatás okaként is szóba jöhetnek. A munkahelyi stressz a
második leggyakoribb munkahelyi panasz, ami az európai munkavállalók több mint egy ötödét érinti. A
A betegségben, táppénzen, vagy betegszabadságon töltött napok 50-60%-a is a stressznek tudhatók
be. Az európai kutatások és felmérések azt igazolják, hogy a munkahelyi stressz felismerésének,
kezelésének, megelőzésének hiányosságai miatt nemcsak az egyének és a munkáltatók szintjén, de
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társadalmi szinten is egyre inkább számolni kell a gazdaság teljesítőképességére és az életminőségre
gyakorolt negatív hatásával. Ezért is indokolt a munkahelyi stressz kezelésére kiemelt figyelmet
fordítani a munkahelyek szintjén is.
A munkahelyi stressz értelmezése
A munkavállalók fizikai, idegrendszeri és pszichológiai adottságaiknak megfelelően képesek a
munkavégzés terhelő hatásait kompenzálni, illetve megfelelő határok között – lehetőleg optimális
szinten – tartani a munka elvégzése érdekében. Munkahelyi stressz – ebben az összefüggésben
munkahelyi distressz – kizárólag a krónikus stressz miatt bekövetkező magatartási,
pszichoszomatikus és pszichiátriai megbetegedésben szenvedő munkavállalói csoportra értendő,
akiknél a munkakörülményekben, a munkavégzésben és a munkavállaló személyiségében rejlő
stresszor-források okozzák a megbetegedéseket.
A munkahelyi stressz forrásai többfélék lehetnek, mint például:






az időhiány (a feladatra rendelkezésre álló idő elégtelen)
a képesség vagy a szakképzettség hiánya (az egyén nem alkalmas a feladat ellátására)
az interperszonális konfliktusok (munkatársakkal, vezetőkkel, ügyfelekkel)
az egyénben meglévő rizikó-diszpozíció (a vélt vagy valós érzések, a motiváció és az
elvárások között alakul ki feszültség)
a nem megfelelő munkafeltételek és munkakörnyezet (fizikai, ergonómiai, szociális, egyéb
tényezők és hiányosságok miatt).

A munkahelyi stressz tehát egy olyan feszültséget tükröz, amely az egyénnel
szemben támasztott környezeti igények és az egyén képességei (lehetőségei) között alakul ki.
A munkahelyi stressz kialakulása során igazolt, hogy a stressz-kiváltó tényezők (mint pl. a
tartós túlmunka, az időkényszer, a műszakos foglalkoztatás, a szervezeten belüli
feszültségek, stb.) miatti folyamatos alkalmazkodás kimerítheti a munkavégző szervezet
erőforrásait. A következményként kialakuló különböző alvászavarok és a krónikus fáradtság (a
fejfájás, a szédülés, a magas vérnyomás, egyebek mellett) jelentősége abban áll, hogy
nemcsak az egészséget (pl. közvetlenül az immunrendszert), hanem a biztonságos
munkavégzést is veszélyeztetik, megnövelik a hibázások, a tévesztések számát,
munkabalesetek kialakulásához vezethetnek. Pszichoszociális, kóroki tényezőknek leginkább
kitett munkavállalók, tevékenységi területeinek meghatározása hazánkban is az európai
gyakorlathoz hasonlóan, tehát inkább szituációkra, helyzetekben írható le, mint szakmákhoz,
tevékenységi körökhöz, és a gazdasági tevékenység egyes konkrétan meghatározható
területeihez köthető.
A munkahelyi stressz mellett a munkahelyi erőszak és a munkahelyi zaklatás – mint pszichoszociális kockázat – is szóba jön. A munkahelyi erőszak, zaklatás, megfélemlítés, fenyegetettség
összefoglalóan munkahelyi pszicho-terror néven vált ismertté.
A munkahelyi erőszak – főként a civilizálatlan viselkedés, a szándékos eredetű szóbeli vagy
fizikai agresszió – az európai munkahelyek mintegy 4%-ában van jelen. Egyes szektorokban (főként a
szállításban és némely szolgáltatási ágazatban: egészségügyi és szociális ellátás, kereskedelem és
vendéglátás, oktatás és nevelés), ahol pénz, érték kezelése, vagy az egyedül végzett munka, az
ügyfelekkel való kapcsolat (beleértve a betegeket, gondozottakat, vendégeket, tanulókat, utasokat,
stb. is) a jellemző, jóval nagyobb arányban (akár 8-14 %-ban) is előfordulhat. A túlzott vagy elfojtott
terhelés, feszültség miatt kialakuló munkahelyi erőszak általában fizikai fenyegetést jelent, de lelki
bántalmazásként is előfordulhat, rasszista vagy szexuális jelleget is ölthet.
Munkahelyi zaklatást jelent, ha egy munkavállaló vagy a munkavállalók egy csoportja iránt a
munkahelyen olyan ésszerűtlen és ismétlődő magatartást tanúsítanak, amelynek célja a zaklatott
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személy elnyomása, megalázása, tönkretétele vagy fenyegetése. A munkahelyi zaklatás vagy
megfélemlítés származhat a vezetők hatalommal való visszaéléséből, de a megoldatlan személyi
konfliktusokból is. A verbális, lélektani vagy fizikai agressziót is magába foglaló zaklatás destruktív
hatása is munkahelyi stressz kialakulását vonja maga után, és ahhoz hasonló tüneteket,
rendellenességeket válthat ki (szorongás, depresszió, apátia, ingerlékenység, emlékezési-, alvási-,
emésztési zavar, akár öngyilkosság is), a szervezetre gyakorolt hatása is a munkahelyi stressznél
hatásokkal egyező. Előfordulása 5 % körüli, de egyes országokban és szektorokban jóval gyakoribb.
A munkahelyi stressz értékelése és kezelése
Az EU Szociális Partnerei 2004-ben „A munkával összefüggő stresszről”, 2007-ben „A
munkahelyi zaklatásról és erőszakról” szóló keret-megállapodásokat kötöttek, és a tagállamok
feladata lett azoknak a nemzeti szabályrendszerbe való integrálása. A hazai gyakorlatban a keretmegállapodások útmutatása alapján 2008-ban módosult a munkavédelmi törvény a pszicho-szociális
kockázatokkal és a munkahelyi stresszel kapcsolatban.
A munkahelyi stresszel kapcsolatos kockázatértékelés is ugyanazon alapelvek, eljárások,
módszerek alapján történik, mint más munkahelyi veszélyek és kockázatok esetén. A munkáltató
felelősségi körébe utalt egyéb munkahelyi kockázatokhoz (mint pl. a zajterhelés, a rezgésterhelés, a
veszélyes vegyi anyagok és keverékek expozíciója, a biológiai kóroki tényezők, stb. által kiváltott
egészségkárosodásokhoz) képest a pszichoszociális kockázatok értékelését és kezelését számos
tényező korlátozza, illetve megnehezíti. Ezek között kell említeni az erőforrások, a tudatosság, a
szakértelem hiányát, a nem megfelelő intézményi kultúrát, ugyanakkor az egészségkárosodás jellege
(pl. mentális és pszichés volta) miatti „érzékenységet” és a nem kellő támogatást is. Emellett azt is
számításba kell venni, hogy minden munkahely más és más (még egy adott nemzetgazdasági
ágazaton belül is), ezért minden esetben csak a munkahelyi kockázatértékelés adhat választ arra,
hogy mely tényezők (veszélyek) okozzák a pszicho-szociális kockázatokat, kiket érint és milyen
megelőző intézkedéseket kell tenni. Fontos ismérv, egyúttal segítség is a kockázatelemzést
végzőknek, hogy a pszicho-szociális kockázatok forrásai jól körülhatárolhatók, az általuk kiváltott
rendellenességek is ismertek és felderíthetők.
A munkahelyi stressz monitorozására számtalan lehetősége van a munkáltatónak, nemcsak a
munkahelyek ellenőrzése, a munkavállalókkal és képviselőikkel folytatott konzultációk, interjúk és
kérdőívek kitöltése és értékelése során, hanem a munkabalesetekre és a foglalkozási betegségre
vonatkozó adatok, a munkából való távollét és hiányzások elemzése, a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgálat és a munkapszichológus által feltárt problémák, stb. alapján is.
A munkahelyi stressz kezelése, a stressz csökkentés során azonban elválik a
munkavállalói és a szervezeti szint. A szervezet szintjén a munkahelyen a pszicho-szociális
kockázatok megelőzése (primer prevenció) munkaszervezési és irányítási eszközökkel történik: a
munkahelytől való távolmaradás, az alkalmazottak cserélődésének, a rossz időbeosztás, a
fegyelemmel kapcsolatos problémák, a zaklatás, a csökkent termelékenység, a balesetek, a hibák, a
megnövekedett kártérítési és egészségügyi jellegű kiadások okainak feltárása révén.
Az egyének szintjén: a felderített szociális (viselkedési és magatartási zavarok:
alkoholfogyasztás, dohányzás, droghasználat, destruktív viselkedés) problémák, a pszichés (érzelmi
változások: ingerültség, szorongás, depresszió, alvászavarok, born-out szindróma, stb.) reakciók, az
idegi (mentális/kognitív zavarok: koncentrálási és emlékezési problémák, döntési nehézségek, stb.)
problémák, a pszichoszomatikus és szomatikus rendellenességek (az immunrendszer és az
anyagcsere megváltozása, a mozgásszervi rendellenességek, a magas vérnyomás betegség, a
gyomorfekély, stb.) megfelelő kezelését, szakellátását kell biztosítani (orvos, pszichológus,
pszichiáter) segítségével a terhelések csökkentése mellett az alkalmazkodás növelése érdekében.
A munkahelyi stressz megelőzésében kitüntetett a szerepe a munkavédelmi szakembereknek
és a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó szolgáltatók szakembereinek is, mivel a
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kockázatértékelés és az átfogó munkahelyi megelőzési stratégia kialakítása munkabiztonsági és
munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
EU-27 2009. évi 36 ezer vállalati interjú alapján végzett felmérése szerint a balesetek után a
munkahelyi stressz jelenti a legfőbb kockázatot, aminek az EU munkavállalók 28 %-a (~56 M fő) van
kitéve.

4. ábra EU-27 ESENER, 2009
Forrás: European Survey of Enterprises on New and Emerging Risk -2009
A pszichoszociális kockázatok terminológiájával kapcsolatban megjegyzendő, hogy a
munkából származó fokozott pszichés (lelki) és mentális (idegi) terheléssel járó hatások, a
munkakörnyezeti pszichoszociális kóroki tényezők, valamint az zzal összefüggő egyéb megterhelést
kiváltó hatások (pl. mechanikai) és kóroki tényezők (pl. ergonómai) meghatározása és értelmezése
sem egységes.
Az EU-OSHA és Kockázatkutató Központja (Risk Observatory), az Eurofound, a SLIC (Senior
Labour Inspectors Committee), stb. által is használt pszichoszociális kockázatok elnevezése jelentős
eltérést mutat. Gondot jelent, hogy a pszichoszociális kockázatokat gyakran használják a veszély, az
expozíció, a hatás, az egészségkárosító kóroki tényező megjelölésére éppúgy, mint az általuk kiváltott
különböző jellegű (és rendkívül sokféle) pszichoszociális kockázatok (szociális, pszichés,
pszichoszomatikus, szomatikus elváltozások) megjelölésére is.
Ugyanez a kritikai észrevétel vonatkozik a munkahelyi stressz és distressz fogalmának nem megfelelő
– ebből adódóan szakmailag félreérthető – használatára és magyarázatára is. Ez igen szembetűnő
volt az EU-OSHA „Egészséges munkahelyek – Kezeljük a stresszt!” 2014-2015. évi európai
kampánya során.
Hasonló problémát vet fel – kiemelten a munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése
tekintetében – a munkahelyi egészségvédelem, a munkahelyi egészségfejlesztés, a munkahelyi jóllét összefüggéseinek és szerepének a meghatározása is. Mindezekből adódóan mind a
munkavédelmi, mind a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakmai irányításáért,
valamint az egészségfejlesztésért felelős egészségügyi hatóságoknak a hazai jogharmonizáció mellett
az EU munkavédelmi normarendszerében is szükséges kezdeményezniük az egységes fogalmak és
meghatározások bevezetését a helyes munkahelyi gyakorlat érvényesítése érdekében.
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2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉ S,
TAPASZTALATOK, EREDM ÉNYEK ÉS
ESEMÉNYEK
Az EU-ban nincs külön „törvény” a pszichoszociális kockázatok kezelésére, mivel ugyanazok
az általános - egységes, átfogó és rendszeralapú - munkavédelmi alapelvek érvényesek, mint a
munkavállalók egészségét (és biztonságát) veszélyeztető egyéb, munkával kapcsolatos kockázatok
esetén. Az EU közösségének munkavédelmi normarendszere a munkahelyi kockázatértékelésen
alapuló megelőzést írja elő, ami egyaránt vonatkozik a pszichoszociális kockázatok értékelésre és
kezelésére, valamint a munkahelyi distressz megelőzésére is. Különböző stressz-felmérő (monitorozó
és értékelő) modell és sokféle stressz-kezelő (egyéni és szervezeti) módszer vált ismertté és került
alkalmazásra a helyes munkahelyi munkavédelmi gyakorlatban (a 2000-es évek óta).
A pszichoszociális kockázatok gyűjtőfogalma alatt a fokozott pszichés terheléssel és a
fokozott baleseti veszéllyel járó tevékenységek, valamint a pszichoszociális egészségkárosító kóroki
tényezők által kiváltott kockázatok értendők, amelyek a munkavállalók túlzott fizikai, de főként idegi és
lelki megterhelését és igénybevételét okozzák. A pszichoszociális kockázatok forrásai között a
munkahelyen
a
nem
megfelelően
tervezett
munkafeladatnak,
munka-szervezetnek,
munkafolyamatnak, munkafeltételeknek, munka-körülményeknek, a fizikai és a szociális
munkakörnyezetnek van kitüntetett szerepe.
Az EU „legfőbb munkavédelmi alaptörvénye” – a 89/391/EGK Keret-irányelv – kötelező
minimális szabályként írja elő a tagállamok számára, hogy szervezett munkavégzés esetén minden
szektorra kiterjedően a munkabalesetek és foglalkozási betegségek megelőzése érdekében a
munkáltatók kötelezettsége a kockázatértékelés, valamint az átfogó és egységes megelőzési politika
kialakítása. Megjegyzendő, hogy a keret-irányelv 1989-ben még csak a kedvezőtlen
munkaszervezésre, „az egyhangú munka és az előre meghatározott ütem szerint végzett munka”
egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatására hívta fel a figyelmet. A keret-irányelv szerinti
kockázatértékelés a megelőzés módszereként került nevesítésre, de a 90-es évektől kihirdetett egyes
(ágazati, szabálykörök szerinti, szektoriális) végrehajtási rendeletek már előírták a munkáltatók
feladatait a kockázatbecslés, a kockázatkezelés és a kockázatkommunikáció terén is.
2000. után – a kémiai biztonság WHO szerinti globális szabályozásának köszönhetően – a
munkahelyi veszélyes vegyi anyagok és keverékek expozíciójának eseteire már a
kockázatanalízis/elemzés (fenti három pillére) és öt lépésből álló módszere vált ismertté és került
alkalmazásra a munkahelyeken a helyes munkavédelmi gyakorlatban is.
Az EU Bizottság 2000. évi felhívása szerint az MSDs (Musculoskeletar Disorders –
Mozgásszervi rendellenességek) mellett a pszichoszociális kockázatok jelentik a legnagyobb veszélyt
a munkavállalók egészségére nézve. 2001-ben az EU-15 és még Norvégia sem szabályozta a
pszichoszociális kockázatokat és nem foglalkoztak a munkahelyi stressz kezelésével sem.
Az EU és Szociális Partnerei „A munkahelyi stresszről” 2004-ben, „A munkahelyi zaklatásról
és erőszakról” 2007-ben kötöttek keret-megállapodást. A munkahelyi stresszt komplex kezelést
igénylő kollektív (nemcsak munkavédelmi) problémaként nevesítik. A munkahelyi megelőző
intézkedések kiválasztását a munkáltatók felelősségeként jelölik meg, a tagállamok feladata a
megállapodások nemzeti szabályrendszerbe történő integrálása lett.
Magyarországon az Mvt. 2008. I. 1-től a fenti Megállapodások szerint módosult:
 a munkahelyi veszélyekkel kapcsolatos általános követelmények között írja elő, hogy a
munkáltató kötelessége az emberi tényező figyelembe vétele különös tekintettel az
egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának a mérséklésére, illetve káros
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hatásának a csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére [Mvt. 54. § (1) bekezdésének d)
pontja],
az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása kiterjed a munkafolyamatra, a
technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a
munkakörnyezeti tényezők hatására [Mvt. 54. § (1) bekezdésének g) pontja]
a pszichoszociális kockázat fogalmát is rögzíti a törvény: „A munkavállalót a munkahelyén
érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony
bizonytalansága, stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott
válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz*, munkabaleset, lelki eredetű
szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következik be”. [Mvt. 87.§ 1/H.]

Megjegyzendő, hogy a törvény fenti meghatározásban helytelenül szerepel a stressz kifejezés,
tekintve, hogy az önmagában nem tekintendő kórosnak, mivel mindennapi életünk velejárója. A túlzott
és hosszú ideig tartó (krónikus) munkahelyi stressz azonban distressz kialakulásához, különböző
rendellenességek,
tünetek,
panaszok,
betegségek
(viselkedési/magatartási,
szomatikus,
pszichoszomatikus) kialakulásához vezethet. Ez indokolja, hogy a stressz helyett a distressz kifejezés
kerüljön be a munkavédelmi törvénybe. A végrehajtási rendeletek közül a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalamsság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet vonatkozó szakaszai, mellékletei is pontosítást igényelnek. (Az OTH Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya korábban, mint Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézet több ízben kezdeményezte a rendelet módosítását a belső jogharmonizáció
érdekében, valamint az EU és Szociális Partnerei pszichoszociális kockázatokkal kapcsolatos
Megállapodásai alapján.)
Az Mvt. alapján a kockázatértékelés (munkabiztonsági és) munkaegészségügyi
szaktevékenységnek minősül, így a munkáltató a pszichoszociális kockázatok becslésébe,
kezelésébe közreműködőként kötelezően bevon(hat)ja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát,
de egyéb szakértőket is felkérhet, továbbá a munkavállalókkal/képviselőikkel is köteles konzultációt
folytatni mind az egészségvédelmi, mind a megelőző intézkedésekről a kockázatkommunikáció során.
Az EU középtávú stratégiái meghatározták a tagállamok munkavédelemmel kapcsolatos
tevékenységét, a szabályozás, az állami irányítás és felügyelet, az ellenőrzés, a nemzeti
munkavédelmi politika, a tájékoztatási és tanácsadási tevékenység fő irányait és prioritásait.
Az EU Bizottság 2002-2006, 2007-2012 valamint 2014-2020 közötti időszakra hirdette meg
munkahelyi biztonság és egészségvédelem fejlesztésére kidolgozott stratégiáját, amelynek értékelő
áttekintése azért is indokolt, mivel nyomon követhető a munkavédelmi prioritások alakulása, kiemelten
a pszichoszociális kockázatok egyre növekvő térnyerése a munkahelyi egészség és biztonság
védelme és a megelőzési intézkedések tekintetében is.
A Lisszaboni Csúcs 2000-ben új stratégiát jelölt ki az EU számára: „A világ
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell válni, amely képes fenntartani
a gazdasági növekedést több és jobb munkahellyel, és nagyobb szociális összetartozással.” Ennek
nyomán került kihirdetésre az „Alkalmazkodás a munka világában és a társadalomban bekövetkezett
változásokhoz: „Új közösségi stratégia a munkavédelemre, 2002-2006” címmel. A jó munkahelyi
közérzettel - jól-lét/well-being - kapcsolatban globális megközelítést alkalmaz, figyelembe veszi a
munka világában jelentkező főbb változásokat, az új kockázatok között a pszichoszociális jellegűeket
is. Elsődleges célként a munka minőségének a javítását jelöli meg, amelyben a biztonságot és az
egészséget nem károsító munkakörnyezetet alapvető előfeltételnek tekinti. Hangsúlyozza a kockázatmegelőzés kultúrájának a megerősítését, amely különböző politikai eszközök kombinálásán alapul.
Ezek között említi a jogszabályi rendszer a társadalmi párbeszéd, a progresszív intézkedések és a
legjobb gyakorlatok, a társadalmi felelősség és a gazdasági ösztönzés szerepét a partnerség
kialakítása során a munkavédelemben érdekeltek között. Rámutat arra, hogy egy ambiciózus
24

szociálpolitika a versenyképesség megteremtésének fontos tényezője, aminek a hiányáért a
gazdaságnak és a társadalomnak is nagy árat kell fizetnie.
2004. május. 1-jén az EU-12 további 10 tagállammal – köztük Magyarországgal – bővült, majd
2007-től Románia és Bulgária csatlakozásával 24 lett a tagállamok száma. Ez a nagyszabású bővítés
új stratégiai megközelítést igényelt a munkavédelem terén is. Az EU Bizottság Közleménye már „a
munka minőségének és a termelékenységének javítására” fókuszál a 2007 és 2012 időszakra
vonatkozó munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia
közzététele során, egyúttal jelzi az előző stratégia áthúzódó, meg nem valósult feladatait is. Az EU
Bizottság Közleményben megerősíti, hogy a munkavédelemmel (a foglalkoztatási és szociális
ügyekkel) kapcsolatos politika jelenleg az EU egyik legfontosabb szakterülete. Megállapítja, hogy a
2002-2006 közötti stratégia a tagállamokban felerősítette a megelőzési politikát és a szociális
partnerek együttműködését. Tapasztalataik szerint a tagállamok felismerték, hogy a munkavédelem
hiányosságai negatív hatással bírnak a gazdaságra és rontják a versenyképességet is. Felhívják a
figyelmet a nemzeti politikák jelentőségére is, kiemelten a munkakörnyezet alakítása, a szolgáltatások
kialakítása, valamint a munkahelyi jól-létnek a közegészségügyhöz való hozzájárulása révén. A főbb
kihívások között szerepel, hogy az előző időszakban nem javultak megfelelően a munkakörülmények,
jelentős a munkahelyi egészséget és biztonságot veszélyeztető hatások és kóroki tényezők szerepe.
Számolni kell a demográfiai változásokkal (a munkavállalók idősödése), a foglalkoztatás új
tendenciáival és a migrációból adódó problémákkal is. A célkitűzések elsődlegesen a munkabalesetek
és a foglalkozási megbetegedések csökkentésére (-25%/100 ezer fő foglalkoztatottra vetítve)
irányulnak, amihez a szabályozás végrehajtását, a kkv-k támogatását, a nemzeti stratégiák
fejlesztését, az egészségtudatos magatartás ösztönzését, az új kockázatok felderítését és kezelését,
az eredmények ellenőrzésének javítását és a nemzetközi együttműködés fejlesztését javasolják a
tagállamok számára. A Közösség az általa javasolt egyes célkitűzések részletes kifejtése mellett
különböző cselekvési programokat, bevált helyes gyakorlatokat, ajánlásokat, módszereket,
intézkedéseket, fórumokat, eszközöket, ösztönzőket, kutatásokat, stb. is bemutat és alkalmazásukra
buzdítja a tagállamok munkavédelmi szereplőit.
A EU Bizottság a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések csökkentésének
jelentőségére is felhívja a figyelmet a költségek csökkentése, a munkahelyi jól-lét fejlesztése, a
versenyképesség növelése érdekében, amiben a nemzeti politikáknak a munkavédelemre és a
szociális védelemben betöltött szerepét is hangsúlyozza. Az 1993. évi Maastricht-i Szerződést
követően az EU Közösség egy-egy szakpolitikáját érintő az ún. Fehér Könyvek sorozatának kiadása
felgyorsult. A munkavédelemmel összefüggésben számos dokumentum említhető, de kiemelt
jelentőséggel bír az 1993. évi a foglalkoztatásról, az 1994. évi a szociálpolitikáról, de főként a 2007.
évi az „Együtt az egészségért” program, ami még napjainkban is aktuális. A 2003 - 2008-as időszak
közötti Közegészségügyi Programot felváltó „Együtt az egészségért Stratégiai megközelítés az EU
számára” a 2008-2013 időszakra szóló indokoló részében, alapelvei, stratégiai célkitűzései,
végrehajtási intézkedései körében kitér az egészségpolitikák globális szintű szabályozásának
szükségességére és más stratégiákkal, mint az EU közösségi munkavédelmi stratégiájával való
strukturált együttműködésre. A dokumentum hangsúlyozza, hogy az EK egészségpolitikája új
stratégiai megközelítést kíván, amire nemcsak a demográfiai jellemzők (az európai népesség
elöregedése), az újonnan fenyegető világméretű járványok miatt, hanem az új technológiák
(információ, kommunikáció, genomika, biotechnológia, nanotechnológia, stb.) rohamos elterjedése
miatt is szükség van.
Az alapelvek közül kiemelt jelentőségű megállapítás, hogy:
 Az egészség nemcsak az egyének és a társadalom jóléte szempontjából fontos: az
egészséges népesség a gazdasági jólét és a termelékenység előfeltétele is.
 Az egészségre fordított kiadások egyben befektetést jelentenek.
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A lakosság egészségének kérdése nemcsak az egészségügyi politika területére tartozik, más
szakpolitikák is fontos szerepet játszanak, mint például egészség és biztonság a
munkahelyen.

Az EU Bizottság Közleménye a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan a munkavédelem
területén alkalmazandó stratégiai céloknak, a cselekvési programoknak és a bevált helyes
gyakorlatoknak a keretét határozza meg. Az aktuális munkavédelmi helyzet általános leírását adva
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
jelenlegi (2014 – 2020 közötti) stratégiája az Európa 2020 stratégia megvalósítását, azon belül a
munkahelyek minőségének a javítását célozza. A megvalósításhoz új célkitűzéseket, prioritásokat, és
munkamódszereket javasol kiemelten az uniós szintű koordináció és a kkv-k támogatása érdekében.
A 89/391/EGK keretirányelv és 24 végrehajtási rendelete megvalósításáról a tagállamok 2013 végére
elkészített öt éves jelentéseinek értékelése várhatóan 2015 év végére készül el, ami a stratégiai
keretek 2016. évi felülvizsgálatának lesz az alapja. A Közlemény – terjedelmes, helyenként
általánosító és távlati jellege ellenére – jól felépített, áttekinthető, a tagállamok számára értékadó
javaslatokat fogalmaz meg.
Az EU 2014-2020 közötti közösségi stratégiája felépítése az alábbi:
a) bemutatja az európai munkavédelem aktuális helyzetét
b) számba veszi a legfőbb munkavédelmi kihívásokat, amihez hozzárendeli a (korábbi
stratégiákhoz képest jóval konkrétabb) cselekvési terveket is a határidők, a felelősök és az
együttműködők, a segítők megnevezésével
c) meghatározza a kihívások megoldására szolgáló alapvető stratégiai célkitűzéseket a 2014-től
végrehajtandó cselekvési intézkedésekkel együtt
d) megjelöli a lehetséges uniós eszközöket is a jogalkotás, a finanszírozási források, a szociális
párbeszéd, a kommunikáció és a tájékoztatás, a többi érintett hatósággal való együttműködés
tekintetében is
e) külön hangsúlyozza, hogy a stratégiai keret - a 89/391/EGK keretirányelv végrehajtásának
étékelését követően az érintett szakmai szervezetek, a nemzeti hatóságok és a szociális
partnerek együttműködésével - 2016-ban felülvizsgálatra (és aktualizálásra) kerül.
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Az új stratégia helyzetértékelése a legfőbb fennálló problémák között említi:
 a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos megfelelési nehézségeket (a munkavédelmi
szabályok munkahelyi végrehajtása, a finanszírozás nehézségei, a szakértelem hiánya és az
adminisztratív terhek tekintetében);
 a munkavédelmi statisztikai adatgyűjtés és a monitoreszközök elégtelenségét (amelyek nélkül
nincs megfelelő egészség-monitorozás, továbbá az ESAW és az EODS jelenleg nem
egységes rendszere sem szolgál validálásra alkalmas adatokkal).
A Stratégia három fő kihívása olyan alapvető gazdasági és társadalmi kérdést érint, amelyek
összehangolt közösségi szakpolitikai fellépést sürgetnek.
Ezek a kihívások az alábbiakban foglalhatók össze: a kkv-k segítése a hatékony kockázat
megelőzésben, az új és az újonnan felmerülő kockázatok okozta foglalkozási megbetegedések
megelőzése megfelelő kockázatkezelés révén, valamint a demográfiai változások hatásainak
munkavédelmi kezelése a megelőzés eszközeivel.
A stratégia alapvető célkitűzései és a megvalósítást szolgáló cselekvési tervek és intézkedések:
 a nemzeti stratégiák további konszolidálása az EU politikai koordinációja mellett, amit a
Bizottság, az EU-OSHA, az ACSH és a SLIC együttműködése segít;
 a mikro- és kisvállalkozások segítése a szabályozás egyszerűsítésével, módszertani
útmutatókkal és helyes gyakorlatot bemutató segédletekkel, kiemelten a kockázatkezelésre
szolgáló OiRA révén az ESZA és más szervezetek támogatásával;
 a munkavédelmi szabályozás hatékonyabb érvényesítése a munkavédelmi hatósági munka
fejlesztése révén, a kockázatalapú ellenőrzések és intézkedések megvalósítása érdekében
európai erőforrások és szervek segítségével;
 a munkavédelmi jogszabályok egyszerűsítése a 89/391/EGK Keretirányelv (és 24 irányelve)
teljes joganyagának és az „acquis” értékelése alapján az adminisztratív terhek csökkentése, a
helyes gyakorlatok alkalmazása érdekében a Bizottsággal együttműködve;
 a demográfiai változások, a munkaerő elöregedése munkavédelmi kihatásainak megfelelő
kezelése kiemelten a sérülékeny munkavállalók egyes csoportjaira (az idősödő és idős
munkavállalók, a nők, fogyatékossággal élők), aminek során a rehabilitációs és reintegrációs
intézkedések megvalósításához és a munkahelyi mentális problémák segítéséhez a Bizottság
és az EU-OSHA hozzájárul;
 a statisztikai adatgyűjtés javítása és információs bázis kialakítása a legsürgetőbb feladatok
közé tartozik a munkavédelmi helyzetfelmérés, az egységes munkavédelmi fogalmak
meghatározása, az egészség-monitorozás, az ESAW és az EODS egységesítése érdekében,
ami a Bizottság és az ACSH segítségével valósulhat meg;
 részvétel és együttműködés a munkavédelemmel kapcsolatban a nemzetközi szervezetek
(ILO, WHO, OECD) munkájában a munkavédelmi normák egységesítése és javítása
érdekében, aminek kiemelt célja a munkahelyi balesetek és foglalkozási (és foglalkozással
összefüggő) megbetegedések csökkentése a Bizottság segítségével.
Az EU Bizottság a stratégia megvalósításához Uniós eszközök felhasználását rendeli:
 a jogalkotás területén a jogszabályok tagállami végrehajtásának nyomon követése mellett
egyéb eszközök (teljesítményértékelés, helyes gyakorlat bemutatása, tájékoztatás, önkéntes
normák bevezetése, felhasználóbarát informatikai eszközök alkalmazása);
 az uniós források felhasználása a nemzeti politika javításához, ami elsősorban az ESZA és
más alapok felhasználását célozza (pl. az uniós kutatási és innovációs keretprogramjának az
egészséggel, a demográfiai változásokkal és a jól-léttel összefüggő társadalmi változások
vizsgálata révén);
 a szociális párbeszéd szerepe a nemzeti munkavédelmi szakpolitika tervezésében és
végrehajtásában autonóm munkaprogramok révén, amiben kiemelt szerep jut a
reprezentativitásnak, az európai uniós jogi megfelelésnek, a kkv-kra kifejtett hatásnak és a
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munkavédelmi befektetés-megtérülés költséghatékonysági elemzésének is a Bizottság
támogatása mellett;
a kommunikáció és tájékoztatás hagyományos eszközei mellett az internet, az online
alkalmazások és közösségi oldalak hozzáférhetőségének biztosítása a munkavédelem
valamennyi szereplője, célzottan a szociális partnerek, a munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szakemberek és szolgáltatók, a kkv-k képviselői és a szakmai
szövetségek számára a proaktív megelőzés érdekében az EU-OSHA adatbázisa révén;
együttműködés más szakpolitikai területekkel, amelyek hozzájárulhatnak a munkakörnyezet
javításához kulcsfontosságú közpolitikai szerepük miatt, mint pl. az oktatás, a kutatás, a
népegészségügy, a környezetvédelem, az iparpolitika (műszaki felügyeletek), az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos intézmények, stb.

A stratégiai keret végrehajtása a munkavédelemre vonatkozó uniós közösségi vívmányok
(acquis) felülvizsgálatára és értékelésére, a 89/391/EGK keretirányelv és 24 végrehajtási irányelve öt
éves tagállami jelentéseinek 2015. évi összegzését követően 2016-ban kerül sor, amikor a stratégiai
keretek felülvizsgálata minden érdekelt fél teljes körű bevonásával valósul meg.
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III.

FEJEZET
1. AZ EM B E RI T ÉN YE Z Ő J E L E NT Ő S ÉG E A
MU N K A BA L E S ET E K B EN – E RG O N Ó M I AI
M EG KÖ Z E LÍT É S .

Az ergonómia – mint interdiszciplináris tudomány és annak a munka világában történő
gyakorlati megvalósítása – az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb teret nyert nemcsak a termelő,
hanem a szolgáltató szférában is, mivel a termelékenység, a minőség és a biztonság közvetlenül
kapcsolódik nemcsak a munkakörülményekhez, hanem magához az emberi tényezőhöz is. Az
ergonómia (Human Factors) egyrészt tudomány, amely az adott rendszer emberi eleme és a többi
rendszerelem közötti interakciók vizsgálatával foglalkozik, másrészt szakma, amely elméleteket,
elveket, adatokat és módszereket alkalmaz a tervezés során abból a célból, hogy optimalizálja az
emberi jó közérzetet és a rendszer teljesítőképességét. Az ergonómia a munka tanulmányozásával,
mérésével, szervezésével, a tervszerű emberi tevékenység hatékonyabbá tételével foglalkozik, azért,
hogy az „ember - gép - környezet rendszer” az ember igényei szerint működjék.
Az ergonómia komplexitását, egyúttal határait és korlátait is multidiszciplináris jellege
2
3
határozza meg. Az ergonómia ugyanis felhasználja az antropometria, a biomechanika , a
munkaélettan, a munkapszichológia és egyéb tudományok ismereteit is, amikor a munkavégzéssel, az
idegi és lelki megterhelés - igénybevétel, az elfáradás - regeneráció - alváshiány, stb. kérdéseivel
foglalkozik. Emellett – mint alkalmazott tudomány – számba veszi a munka szervezési és
minőségirányítási kérdéseit, a munkarendszerek (munkahelyek, gépek, munkaeszközök, szerszámok,
stb.) tervezését és az információs folyamatokat is.
Az ergonómia munkavédelmi megközelítése szerint a munkahelyen a vizsgálódás
középpontjában mindenkor a műszaki szempontok szerint megtervezett környezettel kölcsönhatásban
álló személy, a munkavállaló áll. A munkavállaló külső (fizikai) és belső (miliő interiör) környezete
közötti interakciók értékelésekor a munkavégzés során használt eszközök, anyagok, módszerek,
munkaszervezeti jellemzők mellett az egyéni és a csoporton belüli képességek, lehetőségek és
korlátok vizsgálata is szóba jön. A munkahelyi megterhelés és az igénybevétel megítélésénél abból
kell kiindulni, hogy a munkavégző szervezet alkalmazkodó képessége véges.
A munkavédelem területén, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
4
megvalósítása érdekében az Mvt. tételesen előírja , végrehajtási rendeletei pedig részletesen is
meghatározzák, hogy
a) a munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése
során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni
b) olyan munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékos
munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszkedni kell az emberi test
megváltozott tulajdonságaihoz
c) a munkahigiénés vizsgálatok körébe beletartoznak a munkakörnyezetben jelenlévő
ergonómiai tényezők feltárására, szintjének, továbbá a végzett munkából és a
munkakörnyezet hatásaiból adódó megterhelés mennyiségi meghatározására alkalmas

2Antropometria

(görög: az ember mérése, testméret tan): az ember fizikai méreteivel foglalkozó tudomány, amely
alkalmazásának a célja a hatékony, biztonságos és kényelmes tevékenység biztosítása a méretek és elrendezés helyes
megválasztásával, az ember szabványokban meghatározott statikus és dinamikus testméretei és mozgástere ismeretében az
emberi különbözőségek figyelembe vételével.
3
Biomechanika: az emberi szervezet mechanikai rendszerekhez való hasonlítása, az emberi mozgás leképezése, a munkaenergia forgalom, az erőkifejtés hatékonyságának a megítélése a várható túlterhelések, sérülések, balesetek elkerülése
céljából.
4
Mvt. 19.§ (3) - (4) bekezdése; Mvt. 19.§ (4) bekezdése; Mvt. 87.§ 5/A.; Mvt. 87.§ 1/D.
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eljárások, valamint olyan vizsgálatok is, amelyek eredményeként javaslat tehető a munkából
és a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok kezelésére (csökkentésére)
d) a foglalkozási megbetegedések azok a betegségek is, amelyek a munkavégzéssel, a
foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés és a munkafolyamat során előforduló ergonómiai
kóroki tényezőkre vezethetők vissza, illetve a munkavállalók optimálistól nagyobb vagy kisebb
igénybevételének a következményeként alakultak ki.
Az európai uniós jogszabályokkal harmonizáló munkavédelmi szabályozással összhangban
5
az Európai Parlament és Tanács gépekről szóló 2006/42/EK Irányelve (I. Melléklete: Alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelmények gépek tervezéséhez és gyártásához 1.1.6. pontja) az
Ergonómia címszó alatt az alábbiakat rögzíti:
„Rendszerszerű használat körülményei között a kezelőszemélyt érő kényelmetlenséget, fáradtságot,
valamint fizikai és lelki megterhelést a lehető legkisebbre kell csökkenteni, olyan ergonómiai elveket
figyelembe véve, mint például:
 a kezelőszemély fizikai mérete, erő és állóképesség szerinti különbözőségének a figyelembe
vétele
 a kezelőszemély testméreteinek mozgásához elegendő hely biztosítása,
 a gép által megszabott munkaritmus kerülése,
 a hosszas koncentrációt igénylő figyelem összpontosítás kerülése,
 az ember-gép interfész igazítása a kezelők előrelátható tulajdonságainak megfelelően.”

A fizikai és a szellemi munka által kiváltott túlzott elfáradás, a munkabalesetek és az emberi
hibázás elkerülése, valamint a munkaerő jobb kihasználása érdekében teendő intézkedések a
legeredményesebben az Ember – Gép – Környezet (mint egymással kölcsönhatásban lévő elemek)
rendszerében vizsgálhatók. Ez a rendszerszemléletű vizsgálat ugyanis feltárja az emberi viselkedés, a
képességek és a korlátok jellemzőit is, amelyeket figyelembe kell venni a gépek, a rendszerek, a
munkafeladat és a munkakörnyezet tervezése során, de vizsgálja a hatékony működés, a biztonságos
és kényelmes használat (az alkalmazás) lehetőségeit is.
Az ember - gép rendszer összekapcsolása a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ember
képességeinek (jellemzőinek) megfelelően és a „gép” lehetőségeinek felhasználása révén optimális
működési feltételek alakíthatók ki. Az ember ugyanis nehezen értékelhető helyzetekben is képes
ítéletet alkotni, váratlan eseményekre reagálni és rugalmasan alkalmazkodni, míg a gép (fogalmának
kiterjedt értelmezését alapul véve) rendkívül pontos, gyors számításokra és feladatmegoldásokra
képes a külső körülmények figyelmen kívül hagyása mellett és (a munkavégző embernél kialakuló)
„elfáradás” nélkül.
A biztonság - baleset - emberi hibázások modellezésére, hibaelemzésre szolgál az emberi
hibázás kiküszöbölése, csökkentése végett. Az emberi hibázás komplex biztonsági modellek és a
balesetek kockázatkezelési algoritmusai szerint (az intelligencia és a kreativitás alapján) vezethetők
le, a munka- és biztonsági kultúra fejlesztése (szabályozás, tudás, gyakorlottság), a megterhelés és
igénybevétel optimalizálása révén védhetők ki.
A munkával kapcsolatos jelentős és hosszú ideig tartó megterhelés – megfelelő regeneráció
hiányában – nem optimális igénybevételt eredményezhet, ami a munkavégző személy szervezetének
jelentős elfáradásához vezethet. A túlzott elfáradás, a kimerülés miatt nemcsak a munka intenzitása
és mennyisége csökken, de a hibázások száma is nő, ami munkabalesetek kialakulásához vezethet.
A tartós megterhelés miatt különböző egészségkárosodás (foglalkozási megbetegedés) is felléphet
főként mozgásszervi rendellenességek formájában és munkahelyi stresszre visszavezethető tünetek

5

Hazai megfelelője a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
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6

formájában. Itt jegyzendő meg, hogy napjainkban a munkahelyi baleset körébe – az EU szabályok
szerint – beletartozik a munkavégzés során bekövetkező minden olyan esemény, amely fizikai vagy
lelki károsodáshoz vezethet.

Az emberi tényező vizsgálata szervezetfejlesztési szempontból a termelékenység, a
hatékonyság, a szervezeti kultúra alapján értékelhető. A munkavédelmi megközelítés alapján az
emberi tényező az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltétele,
aminek a belső tulajdonságai és cselekvése maga is kockázatot jelenthet a munkabalesetek és
foglalkozási megbetegedések kialakulása során. A rendszer-ergonómiai elvek szerint a biztonság baleset - emberi hibázások modellezése, a hibaelemzés szolgál az emberi hibázások és mulasztások
kiküszöbölésére, csökkentésére.
A biztonsági koncepciók, a komplex biztonsági modellek és a balesetek kockázatkezelési
algoritmusai arra mutatnak rá, hogy az intelligencia és a kreativitás alapján levezethető az emberi
hibázás, tévesztés vagy mulasztás. Ugyanakkor a tudáson, a szabályokon és a gyakorlottságon
alapuló emberi hibázás a munka- és biztonsági kultúra erősítése és fejlesztése, a mentális és a
pszichés megterhelés és igénybevétel optimalizálása, a munkahelyi stressz megelőző
intézkedésekkel történő kezelése révén védhető ki.

5. ábra Reason-féle adaptált modell a balesetek okainak szervezeti ábrázolására

6

A népegészségre és a munkahelyi egészségre vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK Európai Parlamenti és
Tanácsi rendelet a munkahelyi balesetek statisztikájáról a 349/2011/EK rendelettel intézkedik.

31

Az emberi hibázások komplex biztonsági modellek és balesetek kockázatkezelési algoritmusai szerint
(az intelligencia és a kreativitás alapján) vezethetők le, illetve a munka- és biztonsági kultúra
fejlesztése (szabályozás, tudás, gyakorlottság), a megterhelése és igénybevétel optimalizálása révén
védhetők ki.

Balesetek kockázatelemzési algoritmusa (Ramsey)
1

? Kapcsolatba kerülés a veszélyes munkaeszközzel - tárggyal – anyaggal ?
Nem

2

A veszély jelzéseinek észlelése

Szenzoros érzékelés
és észlelés

A veszély felismerése

Szenzoros információ
kognitív feldolgozása

Döntés a veszély elkerülésére

Attitüd
és viselkedés

Képesség a döntés végrehajtására

Anatómiai - élettani
képességesek

Nem

3
Nem

4
Nem

5

Véletlen
Baleset következik be

Baleset nem következik be

11. ábra A balesetek kialakulásának algoritmusa Ramsey nyomán
Az ergonómia – mint interdiszciplináris tudomány és annak a munka világában történő
gyakorlati megvalósítása – az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb teret nyert nemcsak a termelő,
hanem a szolgáltató szférában is, mivel a termelékenység, a minőség és a biztonság közvetlenül
kapcsolódik nemcsak a munkakörülményekhez, hanem magához az emberi tényezőhöz is. Az
ergonómia azért foglalkozik a munka tanulmányozásával, mérésével, szervezésével, a tervszerű
emberi tevékenység hatékonyabbá tételével, hogy az „ember - gép - környezet rendszer” az ember
igényei szerint működjék.
A munkavállaló külső (fizikai) és belső (miliő interiör) környezete közötti interakciók
értékelésekor a munkavégzés során használt eszközök, anyagok, módszerek, munkaszervezeti
jellemzők mellett az egyéni és a csoporton belüli képességek, lehetőségek és korlátok vizsgálata is
szóba jön. A munkahelyi megterhelés és az igénybevétel megítélésénél abból kell kiindulni, hogy a
munkavégző szervezetalkalmazkodó képessége véges.
Az emberi tényezőt a kockázatértékeléskor a munkavállalókat érő megterhelések, a
veszélyeztetettek körében és a veszélyeztetés mértékében bekövetkező változások meghatározása
során kell figyelembe venni, „különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés
időtartamának a mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a
munkavégzéssel járó pszicho-szociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésre.”
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A megelőző intézkedéseknél számba kell venni a munkakörülmények változásait, azonosítani
szükséges a veszélyeztetettek számát, írásban kell szabályozni a munkavállalóknak adandó
utasításokat, a munkavédelmi oktatást, valamint a létszámhoz igazodó és a veszélyeknek megfelelő
egyéni védőeszköz juttatás belső rendjét is. Ezen túlmenően, előírt a munkavédelmi
(munkabiztonsági) szakember(ek) alkalmazása és valamennyi munkavállalóra kiterjedő foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatás kötelező biztosítása is. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
sérülékeny/vulnerábilis munkavállalói csoportok foglalkozatására (a tiltás és a korlátozás, a munka
fizikai adaptálása, a munkaszervezési intézkedések, stb. révén).
A munkarendszerek kialakítása során a munkafolyamatok központi eleme maga a
munkavégző ember, akinek a foglalkoztatása során – munkateljesítménye, hatékonysága, munkahelyi
egészségének és munkavégző képességének megőrzése érdekében – a munkavégzés, a
munkakörülmények és a munkakörnyezet optimalizálását kell megvalósítani és összhangba hozni az
emberi lehetőségekkel és jellemzőkkel. A fizikai munkakörnyezetben kiemelt a vizuális, az akusztikai,
a klimatikus környezeti tényezők jelentősége, míg a szociális környezetben a mentális és pszichés
megterhelést befolyásoló információ feldolgozás, a hardver és a szoftver ergonómia szerepe jelentős.
A külön jogszabályokban és szabványokban is rögzített ergonómiai elveket alkalmazni kell:
 a munkahely, létesítmény, stb. tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése
során;
 a gépek, berendezések, munkaeszközök, anyag, energia, kéziszerszámok és egyéni
védőeszközök kiválasztásánál és helyes használatánál;
 a munkamozzanatok, a testhelyzet, a testtartás élettani követelményeinek figyelembe
vételénél;
 a megfelelő vezérlő, szabályzó rendszerek egyes elemeinek kialakításánál;
 a munkavégzéshez szükséges információk biztosításánál;
 a munkavégzés fizikai feltételeinek meghatározása és szabályozása (a munkahelyi
mikroklíma és kedvezőtlen klímaviszonyok, munkahelyi levegőszennyezettség és a zárt
munkahelyek szellőztetése, a munkahelyek természetes - mesterséges megvilágítása és
színdinamikája, a munkahelyi zaj- és rezgés elleni védelem, a higiénés követelmények
teljesítése, a tűz-, robbanás-, villamos- és közlekedési baleseti veszély elleni védelem, stb.)
kapcsán;
 a munkavégzés pszichológiai, mentális és szervezési feltételeinek (a munkaidő/pihenőidő
megfelelő aránya, a munkatempó, az időkényszer és határidős munkák, a túlórázás, az
éjszakai munkavégzés és műszakos munka, a munka megfelelő irányítása - ellenőrzése ösztönzése, a képzés és a továbbképzés, a munka és a szabadidő összhangja, stb.
biztosítása) terén.
Az ergonómiai tényezők vizsgálata, illetve a munkavégzés ergonómiai aspektusainak jellemzése
során is az a fő szempont, hogy a munkavégző ember szervezetét együtt és egyszerre érheti sokféle
hatás és kóroki tényező, ami fizikai - idegi - érzelmi össz-megterhelést okoz és nem optimális
igénybevételt eredményezhet, ami súlyos rövid és hosszú távú következményekkel (munkabaleset,
foglalkozási megbetegedés) is járhat. Az emberi tényező (tulajdonságai, személyisége, képességei,
készségei, képzettsége, gyakorlottsága, attitüdje, fizikai – lelki – szociális jól-léte, stb.) nem hagyhatók
figyelmen kívül a munkabalesetek (és foglalkozási megbetegedések) kialakulása során.
Az ergonómiával kapcsolatos szabályozást érintő megjegyzésünk:
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008 (VIII. 30.)
NFGM rendelet alapvetően a 96/16/EK irányelv módosításáról szóló 2006/42/EK európai parlamanti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. A jogszabály nem tartozik a munkavédelmi törvény
hatálya alá, mivel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. § a) pontja felhatalmazása
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alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter rendelte el. A 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
egészségvédelmi és biztonsági követelményei a rendelet hatálya alá tartozó termékek tervezésével és
gyártásával kapcsolatosak. Ugyanakkor deklaráltan olyan rendelkezésnek minősül, amely az
„alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények” megvalósítását, „a személyek egészsége
és biztonsága, a környezet magas szintű védelmét biztosítja”. Az alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeket az I. melléklet tartalmazza, aminek 1.1.6. Ergonómia szakasza rögzíti
azokat az ergonómiai alapelveket, amelyeket figyelembe véve „a kezelőszemélyzetet érő
kényelmetlenség, fáradtság, fizikai és lelki megterhelés a lehető legkisebbre csökkenthető”.
A munkavédelmi törvényben szerepel, hogy „a munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése,
továbbá a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni”, de a
„gépirányelv” szerinti ergonómiai alapelvek nem kerültek átvételre (harmonizálásra).
Megemlítendő, hogy az Mvt. 23. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
munkaeszközök és használatuk minimális szintjéről szóló – a 2009/104/EK európai és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgáló – 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet határozza meg a szervezett
munkavégzés során a munkaeszközök használatát (beleértve a mozgó munkaeszközökre, a terhek
emelésére használt eszközökre, stb. vonatkozó előírásokat is). Ebben a rendeletben sem jelenik meg
az ergonómiai alapelvek kötelező alkalmazása, kizárólag egy szakasza utal az ergonómiai
feltételekre.
A rendelet 51. § (1) bekezdése szerint: „Azokon a magasban lévő munkahelyeken, ahol ideiglenesen

végeznek munkát, és a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos és ergonómiai feltételeket
kielégítő munka- vagy tartózkodási területet nem lehet biztosítani, ott olyan munkaeszközöket kell a
munkavállaló rendelkezésére bocsátani, amelyek megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításához és fenntartásához szükséges
feltételeknek.”
Tekiintve, hogy az ergonómiai kóroki tényezők szerepe meghatározó a munkabalesetek
kialakulásában, indokolt a fent hivatkozott jogszabályok módosítása, harmonizálása. Ennek hiányában
a munkavédelmi hatósági ellenőrzések és intézkedések során az ergonómiai kóroki tényezőkre
történő hivatkozás jogszerűsége vitatható.

Összegezve:
A munkahelyi pszichoszociális kockázatokank kitett munkavállalók körét, és tevékenységi területeit a
Mvt. és végrehajtási rendeletei alapján határozhatjuk meg.
A pszichoszociális kóroki tényezők fogalmát, a fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységeket, a
pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók körét a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet (a továbbiakban: R.) határozza meg.
„Pszicho-szociális kóroki tényezők:
Olyan tartós szociális rizikó-szituációk (pl. szociális izoláció, konfliktus munkatárssal vagy vezetővel),
illetve kényszerű életmódváltozási esemény és élmény (migráció, kényszerű tárgyvesztés stb.),
amelyek úgynevezett rizikódiszpozíció (pl. A-típusú magatartásminta) fennállása esetén pszichés
vagy pszichoszomatikus megbetegedéshez, balesethez, társadalmi beilleszkedési zavarhoz
vezethetnek.”
Pszicho-szociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók körébe tartoznak Magyarországon:
1. A
gazdálkodó
szervezet
hierarchizáltságából,
belső
kapcsolatrendszeréből
adódó
konfliktusszituációk érintettjei.

34

2. Családtól távol, országon belül vagy kívül tartósan munkát végzők, a túlmunka esetenkénti
igényével, rendszertelen étkezési, komfortot nélkülöző pihenési lehetőséggel.
3. Hajléktalan munkavállalók.
4. Külföldről áttelepült munkavállalók, az áttelepülést követő első 2 évben.
5. Állami gondozásból kikerült, munkába állt személyek, a munkába állást követő 3 évben.
Előbbiek alapján hazánkban fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek az alábbi területeken
fordulnak elő:
1. Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért.
2. Döntés szükségessége
a) nehezen áttekinthető helyzetben,
b) új helyzetekben,
c) hiányos információk alapján,
d) ellentmondó információk alapján,
e) bonyolult szabályok, összefüggések utasítások alapján,
f) egymást gyorsan követő problémákban.
3. Alkotó szellemi tevékenység
a) zavaró ingerek környezetében,
b) különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján.
4. Rutin szellemi munka
a) időkényszer viszonyai között,
b) rövid idejű, egyszerű feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével,
c) tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel.
5. Különböző munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors váltogatása időkényszer vagy
különleges figyelmi követelmény, illetve fokozott felelősség eseteiben.
6. Képernyős munkahelyeken történő munkavégzés.
7. Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben.
8. Testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos személyek nevelési-oktatási, ápolásigondozási, rehabilitációs intézményeiben, javító intézetekben nevelési, oktatási tevékenységet
végzők.
9. Szakképzett ápolói munkát végzők elmeosztályokon, elmeszociális otthonokban, súlyos
fogyatékosok szociális intézményeiben, szociális otthonok munkavállalói, traumatológiai, intenzív
osztályokon, krónikus és baleseti belgyógyászati osztályokon (öngyilkossági kísérletet tett
betegeket ellátó osztályokon), onkológiai osztályokon, detoxikálókban, krónikus elmegyógyászati
osztályokon, valamint drogambulancián, illetve –osztályokon”.
A fokozott pszichés megterhelés jellege alapján a tevékenységek – a munkapszichológiai értelmezés
és megközelítés alapján – az alábbiak szerint is csoportosíthatók:
a. Készenléti feszültséget kiváltó tényezők, amelyek a szellemi munkavégzést (az állandó készenlét,
a rossz munkakörülmények, az ügyfelekkel és a munkatársakkal való konfliktus lehetősége, a
sürgetettség érzése miatt) akadályozzák (R. 5. számú melléklet 1. és 5. pontja).
b. Szellemi információterheléssel járó tényezők, zavaró körülmények (zajos környezet, a munka
állandó megszakítása, időkényszer, stb.) között az összegződő hatások miatt jelentős erőfeszítést
igényelnek, ami munkahelyi stressz kiváltó oka lehet (R. 5. számú melléklet 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
pontja).
c. Emócionális (szellemi, mentális) megterhelést kiváltó tényezők magából a szellemi
munkavégzésből erednek, nagyfokú alkalmazkodást követelnek és túlterhelés esetén (jelentős
információterhelés mellett) a gondolkodás dezorganizációjával járnak (R. 5. számú melléklet 7 - 8
- 9. pontja)
Általában fokozott idegi és lelki megterhelés – igénybevétel jellemzi a fokozottan baleseti veszélyekkel
járó tevékenységet végzőket is döntően a biztonságot meghatározó emberi tényező, a hibázás, a
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tévesztés, az elvétés, a kihagyás lehetősége miatt, ami súlyos, gyakran végzetes következményekkel
járó munkabalesetek kialakulásához vezethet.

Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek Magyarországon:
1) Magasban végzett munka
2) Földalatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök
3) Tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök
4) Villamosüzemi munkakörök
A vonatkozó külön előírás (MSZ 1585)Erősáramú üzemi szabályzat alapján erősáramú villamos
berendezéseken feszültség alatti, feszültség közelében és veszélyes közelségben végzett
tevékenység
5) a) Feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök (FAM)
Külön jogszabályban meghatározott tevékenység
b) Egyéb feszültség alatt végzett tevékenységek
6) Fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység
7) Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök
Mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei, haladó (mozgó) termékek, alapanyagok,
félkész és késztermékek mellett vagy közelében végzett munka.
A munkavállalók munkahelyi egészségét és biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés,
munkakörülmények és munkakörnyezet kialakítását, a munkaszervezést, a munkabiztonsági és
munkaegészségügyi megelőző és védelmi intézkedések színvonalát különösen kedvezőtlenül
befolyásolják az alábbi körülmények:
 A gazdasági helyzet stabilizálása érdekében indokolt költségtakarékosság gyakran együtt jár
a munkavédelmi tudatosság leértékelődésével, a vállalkozások munkavédelmi kiadásainak
csökkentésével;
 A munkabalesetek és a foglalkozási (valamint a foglalkozással összefüggő) megbetegedések
költségkihatásának valós nagyságrendje – az eltitkolás és az aluljelentettség, a feltárás
hiánya és a bejelentés elmulasztása miatt – nem pontosan ismert. Az a tény, hogy a rossz
munkakörülmények kedvezőtlenül hatnak a gazdasági fejlődésre és a versenyképességre is,
elsősorban a nemzetközi adatok alapján igazolható;
 A „megelőzés hatékonyabb, mint a gyógyítás” szemlélet térnyerését hátráltatja, hogy a
munkavédelmi helyzetet javító munkáltatói kezdeményezéseket támogató, ösztönző rendszer
Magyarországon még mindig csak kialakulóban van;
 A hazai munkavédelemre kedvezőtlenül hat a nemzetgazdaság egyes területein általánossá
váló alvállalkozói rendszer is, aminek következtében a vállalkozási láncolatok végén álló
mikro- és kisvállalkozások már nem képesek munkavédelmi kiadásaik finanszírozására;
 Az álláskeresőknek a munkalehetőség megtalálása az elsődleges szempontja és nem a
munkakörülmények megfelelősége. A munkáltató és a munkavállaló között - ilyen
helyzetekben - kialakuló „szövetségét” a megelőzésre irányuló munkáltatói kötelezettségek
megkövetelése során az ellenőrző munkavédelmi hatóság gyakran megtapasztalja.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya 2015. évi két jelentése - „Beszámoló
jelentés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 2014. évi munkájáról” és „A 2014. évi
foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek szakmai értékelése” - alapján az
alábbiak állapíthatók meg:
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2014-ben a Szolgálatok beszámolóiban szereplő gazdálkodó szervezeteknél foglalkoztatott
mintegy 2 millió munkavállaló közül:

A fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalók száma: 824.710 fő

A pszichoszociális kóroki tényezőkkel érintett munkavállalók száma: 238.237 fő

A fokozott baleseti veszéllyel járó tevékenységet végzők száma: 396.672 fő volt.
(Az exponált munkavállalók többsége nyilvánvalóan nemcsak egy kóroki tényezőnek volt kitéve,
azaz egy munkavállalónál előfordult/előfordulhatott akár mind a három hatás vagy kóroki
tényezőnek való kitettség is.)
A munkahelyi pszichoszociális kóroki tényezők okozta megbetegedés esetei az alábbiak voltak:
 „43 éves férfi baleseti, bűnügyi helyszínelőként poszttraumás stressz zavarban szenvedett,
mely klinikai lefolyása, munkahelyi pszichés megterhelése alapján foglalkozási eredetűnek
bizonyult.”
 „38 éves nő szülést követően tért vissza munkahelyére, ahol új pozícióba került. Rövid idő állt
rendelkezésére a betanuláshoz, emellett igazoltan több munkát kellett végeznie, mint amennyi
munkaidejében lehetséges volt, így gyakran fordult elő túlmunka. Az időkényszer keretei
között végzett munka szabadságolásában is problémát okozott, így a túlterhelés végül
klinikailag megállapítható pszichés kimerüléshez, szorongáshoz, pánikbetegséghez vezetett.”
 „Fegyveres szervezet tagja külszolgálaton, tartósan családjától távol, a hazaitól jelentősen
eltérő éghajlatú és fokozottan járványveszélyes területen dolgozott. Eközben két súlyos
fertőző betegséget vészelt át. Ezek következményeként alakulhatott ki kevert szorongásos és
depressziós zavara, valamint pánikbetegsége.„
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IV.

FEJEZET
1. AZ EMBERI TÉNYEZŐ ÉS A
MUNKABALESETEK

A munkabalesetek 80-95%-a az emberi mulasztással hozható összefüggésbe. A balesetek
kivizsgálása során a mulasztás tényét állapítják meg, de annak okaival általában behatóbban nem
foglalkoznak.
Az ember a külvilágból érkező jeleket, ingereket értelmezi, feldolgozza, módosítja, és ennek
megfelelően alakítja cselekvését a válaszreakciót. Ezek a reakciók sokszor átlépnek az adott rendszer
még elfogadható határain, normáin, azaz tévedéshez vezetnek. A tévedés eredménye lehet semleges
a végeredményt nem befolyásoló, hasznos, a rendszer javítását szolgáló, és lehet a tévedés
következménye negatív, akár végzetes is. Az emberi tévedés jelenségének meghatározására
pszichológiai vizsgálatok születtek, de teljes mélységében feltárni még nem sikerült. A hiba, a tévedés
származhat a teljesítőképesség a normához viszonyított megváltozásából, a megítélés megváltozott
kritériumaiból. Más értelmezésben a tévedés akkor következik be, ha a változó emberi reakciók
sebessége és pontossága a munkakörülmények által definiált határnál nagyobb mértékben
ingadozik.
A stressz az emberi szervezet nem-specifikus válasza bármilyen természetű megterhelésre.
Stressz helyzetben az egyén saját probléma megoldási szintjének megfelelő választ ad, elmenekül a
probléma elől, vagy megoldást próbál találni. A megoldás keresés során hozhat jó és rossz
döntéseket.
Az ember nem gép! Még a legmagasabb szinten automatizált rendszerekben is számolnunk
kell az emberi hibalehetőségekkel. Az emberi tényező a következőkben nyilvánul meg:
figyelmetlenség, tévedés, szabályszegés. Az emberi viselkedésre visszavezethető hibák sosem
zárhatók ki teljesen, átgondolt szervezési, műszaki intézkedésekkel sem szűntethetők meg. Ez
indokolja, hogy az ember és kapcsolata a munkavégzéssel, munkakörülményekkel kerüljön az
intézkedések középpontjába.
A munkavégzésből adódó, illetve a munkahelyi környezet által okozott megterhelés
intenzitásának növekedésével fokozott expozíció, foglalkozási megbetegedés vagy foglakozással
összefüggő megbetegedés alakulhat ki.
Fokozott expozíció esetén a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás
gyakorlása közben, vagy azzal összefüggésben a 27/1996.(VIII.28.) NM rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott anyagok biológiai határértéket meghaladó koncentrációja, vagy mértéke
észlelhető, illetve zaj esetén 4000 Hz-es mérési frekvencián 30 dB halláscsökkenés mérhető
bármelyik fülön.
Foglalkozási megbetegedés definíciója:
 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 52 § (3) szerint: az a
megbetegedés, amely a biztosított foglalkozásának különös veszélye folytán keletkezett
 Az Mvt 87 § (1/D) és a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996.(VIII.28.) NM rendelet 2 § (a): alapján a
foglalkozási megbetegedés a munkavégzés a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett
olyan heveny, és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló
idült egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a
munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociálisés ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza. Illetve, amely a munkavállalónak az
optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.
A foglalkozási megbetegedések ok-okozati összefüggésbe hozhatók a foglalkozással.
Amennyiben a munkavégzésből származó fizikai, fiziológiai, pszichés megterhelés és/vagy a
munkakörnyezeti fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális megterhelés intenzitása, illetve
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az ezek által kiváltott igénybevétel egy bizonyos határt túllép, mindezek foglalkozási megbetegedés
okaivá válnak.
A foglalkozási megbetegedés diagnózisa összeilleszthető munkahigiénés és klinikai
diagnózis.
Foglalkozással összefüggő megbetegedés:
A munkakörnyezet és annak jellegzetességei, a munkavégzésből adódó hatások egyéb
rizikófaktorokkal együtt játszanak szerepet több kórokra visszavezethető megbetegedések
kialakulásában és progressziójában.
Nincs ok-okozati összefüggés a foglalkozás és a megbetegedés között. A munkakörnyezet és
a munkavégzés többé-kevésbé hozzájárul a betegségek kialakulásához, de csak egyike a betegség
kialakulását kiváltó vagy progresszióját fokozó tényezőknek.
A bejelentendő foglalkozási megbetegedéseket 27/1996.(VIII.28.) NM rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.
 kémiai kóroki tényezők /95 db/
 fizikai kóroki tényezők /8/db
 biológiai kóroki tényezők /23/db
 nem optimális igénybevétel, pszichoszociális ergonómiai kóroki tényezők /17/db
A 143 bejelentésre kötelezett betegség között viszonylag keskeny sávot foglal el a dolgozók
jelentős részét érintő a nem optimális igénybevétellel, ergonómiai és pszichoszociális kóroki
tényezőkkel kapcsolatos megbetegedések halmaza. Ezen belül a zaj, ionizáló sugárzás, vagy toluol
által okozott betegségekhez képest sokkal nehezebben definiálható kategóriát képeznek a
pszichoszociális kóroki tényezők által okozott megbetegedések.
A pszichoszociális kockázat a munkavállalót a munkahelyen érő hatások összessége, melyek
befolyásolják
válaszreakciót
illetve
ezekkel
összefüggésben
stressz,
munkabaleset,
pszichoszomatikus megbetegedés következhet be. Stressz szituáció fakadhat a munkafeladatokból,
munkakörnyezetből, és a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyből, szerepből.
Az OSHA felmérései alapján a munkahelyi stressz jelenti az egyik legnagyobb egészségügyi
és biztonsági kihívást. Csaknem minden negyedik munkavállalót érinti, és az elveszített munkanapok
alakulásában is egyre jelentősebb tényező, a második leggyakoribb munkahelyi egészségügyi
panasz.
A munka világának főbb pszichoszociális kóroki tényező csoportjai:
 a munkavégzés körülményeihez kapcsolódó tényezők: a munkahely és technológia rossz
kialakítása, érzelmi megterhelés, hajszolt munkatempó, éjszakai műszak, izoláció,
traumatikus élmények, információhiány vagy felesleges információhalmaz, szexuális
zaklatás, terrorizálás, túlzott ellenőrzés vagy annak hiánya,
 munkahelyi hierarchiával kapcsolatos tényezők: elismerés hiánya, bérezés, előléptetések,
munkavállaló befolyásának mértéke a döntéshozatalba, leépítések miatti bizonytalanság,
vezetői kommunikáció.
 A gazdálkodó szervezet hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből adódó
konfliktusszituációk érintettjei.
 Családtól távol, országon belül vagy kívül tartós munkát végzők, a túlmunka esetenkénti
igényével, rendszertelen étkezési, komfort nélküli pihenési lehetőséggel.
 Hajléktalan munkavállalók.
 Külföldről áttelepült munkavállalók, az áttelepülést követő első két évben.
 Állami gondozásból kikerült, munkába állt személyek a munkába állást követő három
évben.
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A pszichoszociális megbetegedés kialakulásának valószínűségét növeli az egyéni rizikó is (pl.
„A” típusú személyiség, hátrányos helyzetű gyermekkor).A munkabalesetek kivizsgálása során felvett
jegyzőkönyvek elemzése, értékelése ad tájékoztatást a jelenlegi mutatókról, baleseti tendenciákról.
A munkáltatónak minden munkabalesetet - még a kvázi munkabalesetet is - ki kell vizsgálnia.
A munkabaleset kivizsgálásának szempontjait a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.
végrehajtására kiadott 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Meghatározza
a vizsgálat során meghallgatásra kerülő személyek körét, a baleset bekövetkezésében érintett
műszaki eszközök biztonságtechnikai állapotát, egyéni és kollektív védőeszközök meglétét,
megfelelőségét, használatára vonatkozó előírások betartását. Szükség esetén műszeres mérések
végzését írja elő.
Csak a három munkanapnál nagyobb kieséssel járó munkabalesetet, valamint a foglalkozási
megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - kell bejelentenie. Utóbbiról kiállított
munkabaleseti jegyzőkönyvet meg kell küldeni a megyei Kormányhivatal illetékes főosztálya. A
jegyzőkönyv jól vizsgálható, számszerűsíthető adatokat tartalmaz a munkáltató fő tevékenységét,
gazdálkodási formáját, vagy a munkavállaló életkorát, foglalkozását illetően. A balesettel kapcsolatban
is részletes adatok állnak rendelkezésre a bekövetkezés helyét, idejét, a sérülés típusát, súlyosságát
illetően, vagy arról, hogy a munkavégzés hányadik órájában következett be az esemény. A
munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk leírásában szereplő balesettel kapcsolatos személyi
tényezők (pl. képzetlenség, gyakorlatlanság, egészségügyi alkalmatlanság, alkoholos befolyásoltság,
gyógyszer- kábítószer hatása, figyelmetlenség, fegyelmezetlenség, szabályszegő magatartás) utalnak
a baleset hátterében megbúvó emberi tényezőre, de konkrét információt nem adnak a dolgozót a
baleset bekövetkezését megelőző időszakban (órák, napok vagy akár hetek) alatt ért hatásokról,
megterhelésekről.
A balesethez vezető okok leírása tartalmazhat utalást a pszichoszociális érintettségre. A
jegyzőkönyv felvételét végző munkavédelmi szakember tapasztalata, alapossága, türelme, a
meghallgatott személy megnyilatkozási készsége azonban rendkívül szoros korlátokat támaszt a
kivizsgálás során. A szöveges leírás, tekintettel a nagyfokú variabilitásra, statisztikailag nehezen vagy
egyáltalán nem számszerűsíthető. Az ilyen fajta balesetek bekövetkezésekor nem elvárás a
mellékletek csatolása, így a kockázatértékelésben, műszaki leírásokban szereplő információk nem
jutnak el a statisztikai feldolgozást végző személyekhez. A munkabalesetek kivizsgálásának
szempontjait meghatározó jogszabály részletesen taglalja a környezeti tényezőket, ezek
jelenlétét, mértékét, hatását, de a baleset hátterében meghúzódó pszichés, pszichoszociális
elváltozásokat nem rögzíti.
A munkabaleseti jegyzőkönyvek szempontrendszerének kibővítése célszerű lenne a
pszichoszociális kóroki tényezők részletesebb feltárására, így a munkabalesetek értékelése során
ezen kiemelkedően fontos, a dolgozók nagy részét érintő megterhelések is láthatóvá válnának az
„emberi tényező” hátterében.
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2. A MAG YAR BALESETI ST ATISZTIKÁBÓL
LEVONHATÓ KÖVETKEZTE TÉSEK
Vizsgálat eredményének összefoglalása:
A munkabalesetek körülményeinek kivizsgálása, széles körű adatgyűjtésen alapszik, melynek
hatályos jogi szabályai meghatározottak, ez alapján történik a jegyzőkönyvek kitöltése. A
munkabalesetek bekövetkezése és pszichikai megterhelés kapcsolatára, munkabaleset
bekövetkezésére gyakorolt hatására, - amennyiben megállapításra kerül - nem tartalmazza azt a jelen
vizsgálatra rendelkezésre álló adatbázis.
Az események gyakorisági, prevalencia eredményei rávilágítanak összefüggésekre. Ezen
kapcsolatok a vizsgálatban észlelt összefüggések csak populációs szinten értelmezhetők, individuális
szinten nem feltétlenül érvényesek. Ökológiai hiba lenne az ökológiai összefüggésből egyéni
kockázatra következtetni. A deskriptív vizsgálattal feltárt összefüggések bizonyítására analitikai
vizsgálatok tervezése javasolt.
A pszichikai megterhelés szubjektív, valamint az egyéntől független objektív megítélése
egymástól eltérő eredményeket is hozhat. Továbbá nem lehet számításon kívül hagyni az időbeli
változásokat sem. Megállapítható, hogy mindkét irányból további információk szükségesek a
balesetben játszott szerepük, a kialakuláshoz vezető hatásuk megítéléséhez. A helyzet értékeléséhez
a munkahely és az egyének folyamatos monitorozása szükséges. Ezen mérések eredményei
szolgáltathatnak viszonyítási alapot pszichoszociális kóroki tényezőknek kitett munkavállalói
csoportok, és tevékenységi területek meghatározásához. A baleset bekövetkezésének időpontjában
megállapított tényeket lehet összevetni az alapot képező megállapításokkal, és az eltéréseket
értékelni, szerepüket megítélni.
Okozati tényezők vizsgálatához a már említett analitikai vizsgálat eredményezhetnek
bizonyítékokat

Adatgyűjtés
A munkáltatónak, illetve a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónak meghatározott rend
szerinti bejelentési kötelezettsége van a munkabalesetetek és a foglalkozási megbetegedések, és a
fokozott expozíciós esetek vonatkozásában. Ezeket a rendelkezések szerint ki kell vizsgálni, és
nyilvántartásba kell venni. A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről
meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és
a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie kell. A
munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet a bekövetkezését követően
haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben
rögzítenie kell.
A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (pl. tanúk meghallgatásáról készült
jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak felderítésére
és vita esetén a tényállás tisztázására. A vizsgálat dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban
szereplő sorszámmal kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.
A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását
vezető szervezeténél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél
külön-külön vezetni kell. A munkáltató azon szervezeti egységénél, ahol időszakosan és rövid
időtartamban történik a munkavégzés, így különösen a kizárólag irattárolásra, műszeres vagy egyéb
ellenőrzésre szolgáló egységnél, telephelyen, nem kötelező munkabaleseti nyilvántartást vezetni. A
kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket „Munkabaleseti jegyzőkönyv"-ben, a munkabalesetből
eredő munkaképtelenségnek a beküldési határidőt követően megállapított időtartamát a „Módosító
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munkabaleseti jegyzőkönyv"-ben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, az
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5. számú mellékletében (munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési
útmutatója) foglaltak alapján kell kiállítani. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a
vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell
indokolni.
A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig
megküldeni a jegyzőkönyvet:
 a sérültnek, halála esetén közvetlen hozzátartozójának;
 a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről az
fővárosi/megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztálya Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának;
 külföldi kiküldetés, külszolgálat esetén a magyarországi székhelyű munkáltató magyar
munkavállalójának
a
munkabalesetéről
a
fővárosi/megyei
Kormányhivatalok
Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának; a
társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási
pénztárnak (kirendeltségnek);
 a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási
pénztárnak (kirendeltségnek;
 kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.
A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak azonnal - telefonon, telexen, telefaxon vagy
személyesen - be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a baleset helyszíne szerint
illetékes munkavédelmi hatóságnak.
Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó
szakember megérkezéséig köteles a baleseti helyszínt a mentést követően balesetkori állapotában
megőrizni.
Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős anyagi
kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a munkabaleset
kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.
A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek a fent említett szervezethez történő
megküldésekor másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat teljes dokumentációját így
különösen:
 a meghallgatási jegyzőkönyveket
 a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot
 a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot
 az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot
 az üzembe helyezést dokumentáló iratot
 időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot
 a kockázatértékelést dokumentáló iratot
 fényképfelvételeket, videó felvételeket
 a belső szabályzatok vonatkozó részeit
A súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben), azonos helyen
történő sérülését vagy más egészségkárosodását okozta, munkabiztonsági szaktevékenységnek
minősül. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és
annak eredményét nyilvántartásba kell venni.
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Adatok köre, származása
Az elemzés a munkabalesetek alakulásáról a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek
alapján készült, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya elektronikus
formában bocsátott rendelkezésünkre. Az Excel táblázat a nyilvántartásba vett 3 napot meghaladó
munkaképtelenséget okozó munkabalesetről készült munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített,
feldolgozott adatait tartalmazta rekord szinten n=90914, a balesetet elszenvedett egyénekről,
anonimizált formában.
A munkabaleseti adatokat a munkavédelmi hatóság a tárgyhónapot követő hónap végéig
dolgozzák fel. Egyes egyedi ügyek pl. munkáltatói kivizsgálás elhúzódása, jogkövetés hiánya, jogvita
esetén a rögzítés elhúzódhat, ezért az előző évekből áthúzódóan feldolgozott munkabaleseti
jegyzőkönyvek adatait is megjelennek egy adott év adatai között. A 2010-2014 év adatai a balesetek
időpontja szerinti bontásban láthatók (12.ábra). 49 rekord az elemzésből kivételre került, mert
feltételezhetően az adatrögzítésből bekövetkező inkonzisztenciát észleltünk. Az időbeliség, a trendek,
folyamatok figyelemmel kisérését a leírtak nehezítik, a következtetések levonásánál nagyobb
figyelmet igényel.
A baleset bekövetkezésének éve
Feldolgozás éve

2002

2005

2010

2007

2008

2009

2010

2011

2

12

77

763

19052

1

2

3

23

406

16776

29

17239

1

1

2

7

107

674

16152

16944

1

1

6

3

6

20

903

16249

2

1

2

1

3

18

979

18560

19586

6

17

90

19572

17474

17102

17228

18560

90865

2011
2012
2013
2014

1

19

Összesen

1

19

796

2012

2013

2014

Összesen

2006

19907

17189

12. ábra A baleset éve és feldolgozás éve
A 2010. évnél korábbról származó események aránya a vizsgálati szám (n=90865) 1,02%-a,
az adott feldolgozási évtől eltérő baleseti esemény n=3147, azaz 3,46%.
Az adatbázis a központilag alkalmazott munkabaleseti jegyzőkönyvek adattartalmából 83
mezőben foglalta magába az adatokat.
Az adattartalom négy csoportba sorolható, a munkáltatók adatai, a sérült adatai, a baleset adatai,
egyéb információk. Ez a leíró adatbázis alkalmas egy deskriptív vizsgálatra, a munkabalesetek
jellemzőinek összesítésre.
A balesetek leírásához a következő információk állnak rendelkezésre:
 A baleset helye, ideje és a baleset sérültjére vonatkozó adatok: a sérült személy, a vállalkozás
és a munkahely jellemzői (a munkáltató gazdasági tevékenysége, a sérült foglalkozása,
foglalkoztatási viszonya, neme, kora és állampolgársága; a vállalkozás helyi egységének
földrajzi helye és mérete; a baleset napja és ideje; a munkakörnyezet, a munkaállás és a
munkafolyamat).
 A baleset módja, körülménye és a megsérülés módjára vonatkozó adatok (a baleset jellemzői,
vagyis a baleset idején folytatott konkrét fizikai tevékenység, az eset bevett gyakorlattól való
eltérése, a sérülés elszenvedésének pontos módja, valamint a kapcsolódó anyagi tényezők).
Az eseménysor leírása: a konkrét fizikai tevékenység és a kapcsolódó anyagi tényező; a
rendellenesség és a kapcsolódó anyagi tényező; valamint az érintkezés – a sérülés módja és
a kapcsolódó anyagi tényező.
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A sérülés természete és súlyossága, valamint a baleset következményeire vonatkozó adatok
(a sérülés jellemzői, vagyis a sérült testrész, a sérülés típusa és a kiesett napok száma).

Alkalmazott informatikai eszköz
Az adatok feldolgozása az Epi Info™ 7.1.5 verzióval készült, amely egy adatok gyűjtésére,
kezelésére, elemzésére, megjelenítésére, változások követésére, és jelentés készítésére, alkalmas
szoftver népegészségügyi szakemberek részére. Világszerte használják gyors értékelésre az
események feldolgozására, informatikai eszköz a változások, betegségek felügyeletére. Kiegészítése
lehet, integrálható más nagyszabású több szintű közegészségügyi információs rendszereknek. A
folyamatos oktatáshoz, közegészségügyi szakemberek tudományos epidemiológia tanulmányaihoz
technikai eszköz.. Az Epi Info ™ a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) védjegyével
ellátott szoftver. A nyilvánosság előtt szabadon felhasználható, másolása, fordítása engedélyezett.
Elérhetőség: http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/
Az öt év adatait feldolgozva, trendet és általánosságban levonható körülményeket tárt fel a statisztikai
elemzés. Az eredmények bemutatása során minden esetben feltüntettük a Confidencia Intervallumot
(Megbizhatósági tartomány, CI=95%), mely alapján általánosíthatunk és kimondhatjuk, hogy hasonló
körülmények esetén 95% biztonsággal másik öt évet alapul véve is hasonló eredményeket kapunk.
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3. EREDMÉNYEK
Leíró elemzés
A leíró vizsgálatban négy alapvető kérdésre keressük a választ: Ki? vagy Kik?, Hol? és Mikor?
Milyen? sérülést (munkabalesetet) szenvedtek.
Az eset alapú egyéni adatok a személyi jellemzők szerint csoportosítva a KIK? kérdésre adják
meg a válaszokat, azaz a balesetet elszenvedők körét kor, nem, állampolgárság, foglalkozás, és a
foglalkoztatás munkajogi körülményei szerint tudjuk csoportosítani. Az arányszámok a megoszlást
mutatják jelen elemzési szakaszban, az események populációs szintű gyakoriságra nem adnak
választ.
A munkabaleset sérültjei kor szerint a legfiatalabb 14 éves, a legidősebb 85 éves volt a
vizsgált időszakban, az átlag életkor 39,6 életév. A sérültek körében a 36 évesek szerepelnek az első
helyen, arányuk 2,94%, de 10 éves korcsoportokat képezve is a 30-as éveikben járók száma a
legmagasabb n=23641, arányuk 26,01% a korcsoportokon belül.

13.ábra A sérültek életkori eloszlása 2010-2014
Nem szerint a feldolgozás évét figyelembe véve minden évben és a teljes vizsgált időszak alatt a
balesetet elszenvedettek között férfi túlsúly figyelhető meg, n=90865, férfiak aránya 64,92% (95% CI:
64,61%- 65,23%), nők aránya 35,08%. (95% CI: 34,77%-35,39%).
Állampolgárság szerint vizsgálva a sérülteket: a magyar állampolgárok száma n=90091,
arányuk 99,15% (95% CI: 99,09%-99,21%). EU-tagállamból származók száma n= 617, arányuk
0,68% (95% CI: 0,63%-0,74%). EU-tagállamon kívüliek száma n= 144, arányuk 0,16% (95%CI:
0,13%-0,19%). Ismeretlen állampolgárságú n=13, arányuk 0,01% (95% CI: 0,01%-0,03%).
A foglalkozás tekintetében nagyon nagy a szórás; összesen 1830 féle foglalkozás érintett a
vizsgált öt éves intervallum alatt. A sérültek között legnagyobb számban tehergépkocsi-vezetőket,
kamionsofőröket találhatunk: n=2825, arányuk 3,11% (95% CI: 3,00%-3,22%). A második helyen az
egyszerű ipari foglalkozású FEOR kód alatt azonosítottak állnak: n=2779, arányuk 3,06%, (95% CI:
2,95%-3,17%). A harmadik helyen a rakodómunkásokat találjuk: azonos nagyságrendben a harmadik
leggyakoribb foglalkozás volt, n=2705, arányuk 2,98% (95%CI: 2,87%-3,09%). Az adatelemzés
meglepetésre a foglalkozások közül az első hárommal közel azonos arányban a bolti eladói munkakör
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érintettségére világított rá, n=2086, arányuk 2,3% (95%CI: 2,20%-2,40%).. A megoszlás vizsgálata
nem a foglalkozás balesetveszélyességét mutatja, mert nem ismert azon személyek száma, akik
hasonló munkakörben kerülnek foglalkoztatásra az adott időszakban.
A gyakorisági számítások mutathatnának rá egy-egy veszélyesebb tevékenységi körre, ahol
magasabb kockázattal kell számolni. Ezen számítás korlátja, hogy aggregált adatokat kell képezni
viszonyítási alapoknak, melyek több fiktív elemet tartalmazhatnak. Így egy valid adatot (a
munkabalesetben sérültek számát) viszonyítanánk egy statisztikai átlaghoz (pl. Magyarországon az
adott évben adott FEOR kód alatt foglalkoztatottak számához).
A „HOL?” kérdés megválaszolásához munkabaleseti jegyzőkönyvek adatai alapján a baleset
bekövetkezésének földrajzi helyszíneit Magyarország közigazgatási egységei, megyéi szerint
csoportosítjuk. Akár az összevont adatokat tekintjük, vagy akár évenként nézzük a megyék
érintettségét az első három megye tekintetében nincs változás, Budapest, Pest megye, Győr-MosonSopron megye sorrendisége változatlan. A negyedik helyen érdekes szabályszerűség figyelhető meg,
Fejér és Borsod-Abaúj-Zemplén megye osztozik, páros években 2010. 2012. és 2014.-ben Fejér
megye a 4.; páratlan években 2011. 2013.-ban Borsod-Abaúj-Zemplén megye foglalja el a
munkabalesetben megsérültek száma szerint a rangsor 4. helyét.
A legkevesebb baleset minden vizsgált évben a lélekszámban is alacsony megyékben (Zala-,
Nógrád megyében) tapasztalható.
Terület

Eset szám (fő)

Arány (%)

95%CI
alsó

felső

Budapest

16719

18,40%

18,15%

18,65%

Pest

9092

10,01%

9,81%

10,20%

Győr-Moson-Sopron

6439

7,09%

6,92%

7,26%

Fejér

5279

5,81%

5,66%

5,96%

Borsod-Abaúj-Zemplén

5251

5,78%

5,63%

5,93%

Komárom-Esztergom

4629

5,09%

4,95%

5,24%

Bács-Kiskun

4264

4,69%

4,56%

4,83%

Jász-Nagykun-Szolnok

3819

4,20%

4,07%

4,34%

Szabolcs-Szatmár-Bereg

3503

3,86%

3,73%

3,98%

Baranya

3494

3,85%

3,72%

3,97%

Hajdú-Bihar

3389

3,73%

3,61%

3,86%

Veszprém

3297

3,63%

3,51%

3,75%

Csongrád

3143

3,46%

3,34%

3,58%

Heves

2817

3,10%

2,99%

3,22%

Somogy

2649

2,92%

2,81%

3,03%

Vas

2584

2,84%

2,74%

2,95%

Békés

2507

2,76%

2,65%

2,87%

Tolna

2388

2,63%

2,53%

2,73%

Külföld

2115

2,33%

2,23%

2,43%

Zala

1817

2,00%

1,91%

2,09%

Nógrád

1670

1,84%

1,75%

1,93%

14. ábra Munkabalesetek megoszlása földrajzi helyszín alapján 2010-2014 között
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A földrajzi hely mellett a társadalmi környezet meghatározásánál a munkáltatóra vonatkozó
adatok áttekintése ad válaszokat a „HOL?” kérdésre.
Munkáltató foglalkoztatott létszáma
Munkáltató
Eset
munkavállalói szám
létszám
(fő)

A baleset helyszínén a foglalkoztatottak létszáma

95%CI
alsó

felső

Eset
szám
(fő)

Arány (%)

95%CI
Arány (%)
alsó

felső

500 fő vagy
több
munkavállaló

36916

40,63%

40,31%

40,95%

29000

31,92%

31,61%

32,22%

50-249 fő
munkavállaló

26216

28,85%

28,56%

29,15%

26558

29,23%

28,93%

29,53%

10-49 fő
munkavállaló

13438

14,79%

14,56%

15,02%

18635

20,51%

20,25%

20,77%

250-499 fő
munkavállaló

10419

11,47%

11,26%

11,68%

10157

11,18%

10,97%

11,39%

3727

4,10%

3,97%

4,23%

6420

7,07%

6,90%

7,23%

149

0,16%

0,14%

0,19%

95

0,10%

0,09%

0,13%

90865

100,00%

100,00%

98,75%

101,27%

1-9 fő
munkavállaló
A
munkavállalók
száma
ismeretlen
Összesen

98,80% 101,22% 90865

Munkáltató
munkavállalói
létszám
50-249 fő
munkavállaló
500 fő vagy
több
munkavállaló
10-49 fő
munkavállaló
250-499 fő
munkavállaló
1-9 fő
munkavállaló
A
munkavállalók
száma
ismeretlen
Összesen

15. ábra Munkabalesetben sérültek száma 2010-2014 között a munkáltató nagysága szerint

Munkáltató gazdasági formája alapján 90 csoportba sorolhatók az adatbázis esetei 2010-2014
közötti időszakban. Négy típus az összes regisztrált munkabaleset 89,42%-át teszi ki. Ez a négy
munkáltatói jelleg évenként vizsgálva is jellemző: korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság,
helyi önkormányzati költségvetési szerv, központi költségvetési szerv. A korlátolt felelősségű társaság
n= 45416, arányában 49,98%,, (95%CI: 49,66%-50,31%). a részvénytársaság n=24723, aránya
27,21% (95%CI:26,92%-27,50%). Egy nagyságrenddel kevesebb esetben a helyi önkormányzati
költségvetési szerv n= 6059, ez 6,67%, (95%CI: 6,51%-6,83%) és a központi költségvetési szerv n=
5057, ez 5,57% (95%CI: 5,42%-5,72%) esetében történt a munkabaleset.
A munkavégzés helye meghatározásnál négy alternatíva áll rendelkezésre a jegyzőkönyv
kitöltésénél. A megoszlás, ezen tényező alapján a öt vizsgált év esetében a következő: „Szokásos
munkavégzés helye” n=65498, ez az esetek
72,08%-a; „Változó (alkalmi, mozgó) munkavégzési
hely” n=22684, 24,96%;. „Egyéb munkavégzési hely” n=1976 ez 2,17%; „Nem meghatározott” n=707,
0,78%.
A munkáltató által foglalkoztatott dolgozói létszám szerint legtöbb sérülés az 500 vagy több
munkavállalót foglalkoztató cégeknél történik, a vizsgált években is és az öt év alatt is. A környezet
jellemzésénél, az adatokból az derül ki, hogy a munkabalesetben sérültek 40,63%-a az 500 főt
meghaladó munkáltatónál dolgozik, ahol a baleset bekövetkezik. A helyszínen a foglalkoztatottak
létszáma ennél alacsonyabb, vagyis a munkáltatónak több telephelye van, vagy külső helyszínen
következik be a baleset. A munkabalesetek 81,27%-ban (n=73855) megegyezik az munkáltató által
foglalkoztatott összlétszám és a baleset helyszínén dolgozók száma. A munkavégzés helye
meghatározásnál a munkavállaló n=65498 esetben, azaz 72,08%-ban (95%CI:71,79%-72,37%) a
szokásos munkavégzés helyén szenvedte el a munkabalesetét. Alkalmi, mozgó és egyéb
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munkavégzés helyén n=24660 esetben következett be a baleset, amely ez az esetek 27,13% (95%CI:
26,76%-27,52%).-át teszi ki
A lényegi tényező, hogy hol történt a baleset, milyen munkakörnyezetben. A jegyzőkönyvek
adattartama szerint a vizsgált öt évben n=236 féle környezet került meghatározásra,. Éves
viszonylatban és a teljes vizsgált intervallumban a legtöbb baleset a közúton a forgalomban történt
n=5572, 6,15%, a kis vagy nagy értékesítési terület (ideértve az utcai kereskedelmet is) n=5360, az
esetek 5,91%-ban fordult elő(95%CI: 5,76%-6,07%). A környezeti tényezők csoportosítását
elvégezve, a közlekedéssel kapcsolatos munkakörnyezetet összesítve öt év alatt összesen n=27015
esetben volt nevesítve, mely az esetek 29,82%-át jelenti.
A vizsgálat további részében az idő tényezőre (MIKOR?) vonatkozó adatok körét tekintjük át,
hogy mely hónapban, mely napon, és melyik órában, valamint a munkavégzés hányadik órájában
következett be a baleset. Az utolsónak említett elem a munkavégzés órája egy fordított lineáris
összefüggésre világít rá: a legtöbb baleset a munkavégzés első órájában következik be, majd a
bekövetkezés valószínűsége a munkában eltöltött idővel folyamatosan csökken. A munkával töltött idő
első kilenc órában a balesetek 96,11% megtörténik. A maradék 3,89% már széles szórást mutat
minimum 10. órában, de a maximum munkával eltöltött idő az 50 óra volt. Ez azonban egy rendkívüli
esemény volt.
A baleset bekövetkezésének időpontja alapján a legtöbb baleset 10 órakor történt n=9221, ez
10,15%, (95%CI:9,95%-10,35%).. Az öt év egy órára eső átlaga=3786 esemény/óra, ettől több baleset
történt nyolc időpontban, az átlagosan elfogadott törzs munkaidőben 7 és 16 óra között. A hét napjait
figyelve, a fordított összefüggés itt is észlelhető. A hét előrehaladtával csökken a balesetek száma. A
legtöbb esemény hétfőn következett be
n=17485, 19,24% (95%CI:18,99%-19,50%).
- az adatbázis alapjánAz év hónapjait
vizsgálva átlagosan az öt év alatt egy
hónapra eső sérültek száma átlagosan
n=7572,08. A decemberi hónapban tér el az
átlagtól a sérültek száma a legnagyobb
mértékben -20,19%-al, míg pozitív irányban
a
legmagasabb
az
esetek
száma
szeptemberben 10,39%-al magasabb az
átlagnál.
Az alábbiakban vizsgált tényezők a
közvetlen munkafolyamatra vonatkoznak,
nézzük meg, hogy milyen tevékenység végzése közben következett be a baleset. A munkabaleseti
jegyzőkönyv megfogalmazása „Sérült konkrét fizikai tevékenysége” kérdésre adott válaszok
megoszlása a következő: n= 36033 esetben volt a megadott mező kitöltve, mely a rekordok 39,65%-a.
A vizsgált időszakban a 2013 és 2014 évben feldolgozásra került esetekben közel teljes a mező
kitöltöttsége, az előző években összesen 166 esetben tartalmazott adatot. A válaszok csak ezen két
évben adnak tájékoztatást a munkabalesetekről. Összesen a két évben 36824 sérültről tartalmaz
adatokat az adatbázis, és ebből 10239 esetben a baleset „Járás, futás, felmenés, lemenés stb.”
tevékenység közben érte a munkavállalót, ez 28,42%, (95%CI:27,95%-28,88%). A konkrét fizikai
tevékenység vizsgálatától el kell tekintenünk, a nevesített okok miatt, következtetések nem a
valóságos helyzetet jellemeznék.
16. ábra A sérültek a baleset napja szerint

Eszköz, berendezés szerepe a munkabalesetben kizárható n=9739, az esetek 10,72% -ban
(95%CI:10,52%-10,92%). A baleset bekövetkezéséhez hozzájáruló, a jegyzőkönyvben a „Balesetet
kiváltó különleges esemény” kérdésére adott legtöbb válasz „Személy csúszása, botlása és elesése,
esése azonos szinten” n= 16421, 18,07% (95%CI:17,82%-18,32%). A második legtöbbet adott válasz
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„Esetlen mozdulat, véletlen vagy időszerűtlen cselekedetek” n=11483, az esetek 12,64%-a
(95%CI:12,42%-12,86%). A harmadik tényező „Irányítás (részleges vagy teljes) elvesztése a gép vagy
a géppel megmunkált tárgy felett” már egy nagyságrenddel kevesebbszer fordult elő n=6674, az
esetek 7,34%-ában.
Következő lépésben a sérülés milyensége szempontjából összesítjük az adatokat. A
munkabaleseti jegyzőkönyv C blokkjában kerülnek a sérülésre vonatkozó kérdések felvételre; azaz „ A
sérült testrész”, „A sérülés típusa” „A sérülés súlyossága”, „A munkaképtelenség időtartama”. Az
utóbbi két kérdésre a teljes vizsgált időszakban megtaláltuk a válaszokat, azonban az első két kérdés
csak 2013 és 2014-ben feldolgozásra került jegyzőkönyvekben került kitöltésre. A balesetek 98,03% a
nem súlyos munkabaleset, „a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 napot” kategóriába
sorolható. Halálos munkabaleset (sérült, magzata, újszülöttje) 390 személy esetében következett be
az öt év alatt; ez az esetek 0,43%-át jelentik, (95%CI:0,39%-0,47%), valamint 11 esetben „Önálló
életvezetést gátló maradandó károsodás a baleset következménye", ez 0,01%, (95%CI:0,01%0,02%).
A munkaképtelenség időtartamára adott válaszokból a 16. ábrán olvasható kategóriákat
képeztünk. , <= egy hét; <= egy hónap; <= fél év; >= év; az ismeretlen és halálos kategóriát
megtartottuk. Ez alapján az esetek 51,97%-ban a sérülések kevesebb, mint egy hónap
munkakieséssel rendeződtek. A munkabalesetek sérültjeinek további 9,79%-a egy hét alatt
munkaképessé vált. A sérültek 26,55%-a fél évig, és további 2,94%-a egy évig volt táppénzen. A
sérültek 8,36%-ról, (n=7597) nincs információnk. A munkabalesetek 0,41%-a végződik halállal.

17. ábra Táppénz időtartama
A sérült testrészek és a sérülés típusánál n=36033 esetben volt a megadott mező kitöltve,
mely a rekordok 39,65%. Az egész test felsorolásra kerül, a legtöbb sérülés (n=8265) a kéz ujjait érinti
(22,94%). Amennyiben ehhez hozzávesszük a kéz és kar sérülését is (n=további 7092, 19,68%), a
felső végtag sérülései (összesen n=15357) a munkabalesetek 42,59%-át teszik ki., (95%CI:41,31%43,98%).
A második helyen a láb, az alsóvégtag sérüléseivel együtt áll n=12175, ez 33,78%
(95%CI:32,56%-35,07%).
A sérülés típusokat tekintve; leggyakoribbak a. „Nyílt sebek” n=7754, 21,52%,
(95%CI:21,10%-21,95%)a felületi sérülések n=6277, 17,42%, és a, (95%CI:17,03%-17,82%).
„Rándulás és húzódás” n=5861, 16,27%, (95%CI: 15,89%-16,65%). További eredmények: „Zárt
csonttörés” n=5680, 15,76%,, (95%CI:15,39%-16,14%). „Ficam, rándulás és húzódás egyéb típusai”
n=3014, 8,36%, (95%CI: 8,08%-8,66%), „Sebek és felületi sérülések egyéb típusai” n=1401, 3,89%
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(95%CI: 3,69%-4,09%). „Ficam és részleges ficam (szubluxáció)” n=1220, 3,39%, (95%CI: 3,20%3,58%).A fenti csoportba sorolt sérülések a két vizsgált évet alapul véve az események 86,61%-át
teszik ki.
A prevenció szempontjából legfontosabb tényező az okok feltárása és megszüntetése. Ezen
eljárásra vonatkozó adatok a munkabaleseti jegyzőkönyv végén, két formában is megjelennek:
„Személyi tényező(k) a sérült és a munkáltató részéről”, illetve „A balesethez vezető ok/okok” alatt. A
tényezők kódolt formában, míg az okok szöveges formában olvashatók. A vezető okok mező 2168
esetben, az összes eset 2,3%-ban tartalmazott értékelhető információt, melyből 1358 esetben az
„Egyéb” megnevezés szerepel.
A sérültre vonatkozóan n=90865 esetben találtunk értékelhető információkat:.
„Figyelmetlenség” n=58873, 64,79%, (95%CI:64,48%-65,10%). „A személyi tényezőknek nem volt
szerepe a balesetben” n=17946, 19,75%, (95%CI:19,49%-20,01%). „Fegyelmezetlenség,
szabályszegő, utasítás ellenes magatartás, tevékenység” n=10488, 11,54%, (95%CI: 11,34%11,75%). Az első három tényező együttesen 96,08%-ot tesznek ki.
A munkáltató részéről a személyi tényező szerepére vonatkozóan az alábbi a válaszok
megoszlása „A személyi tényezőknek nem volt szerepe a balesetben” n=28711, 79,68% , (95%CI:
79,26%-80,09%). „Figyelmetlenség” n=4461, 12,38%, (95%CI: 12,04%-12,73%). „Fegyelmezetlenség,
szabályszegő, utasítás ellenes magatartás, tevékenység”n=665, 4,62%, (95%CI: 4,41%-4,84%).
„Egyéb, a besorolásban nem szereplő személyi tényező”n=858, 2,38%, (95%CI: 2,23%-2,55%), a
négy tényező együttes szerepe 99,06%.
Összefüggés, gyakoriság, relatív kockázat
Az alábbiakban megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés valamely feltételezett kockázati
tényező és a baleset valamely jellemzője között úgy, hogy a megfigyelés egységét populációk vagy
populációs csoportok aggregált (átlagos) mutatói jelentik.
A munkabaleseti jegyzőkönyvek adattartalma négy csoportba sorolható, a munkáltatók adatai,
a sérült adatai, a baleset adatai, egyéb információk. Nézzük meg, hogy van-e összefüggés a
munkáltató,, a sérült és a balesetek között. Viszonyítási alapként a KSH által, az adott időszakban,
azonos kautélák között foglalkoztatott munkavállaló nyilvánosságra hozott adatai szolgáltak. Az így
kapott gyakoriságok egymáshoz való viszonyítása a relatív kockázat becslésére ad lehetőséget.
Az ökológiai vizsgálatokban észlelt összefüggés csak populációs szinten értelmezhető,
individuális szinten nem feltétlenül érvényes. Ökológiai hiba: az ökológiai összefüggésből egyéni
kockázatra következtetni.
Az összefüggés vizsgálatát a személyes tényezőkkel kezdjük, vagyis a nem, az életkor, és
foglalkozás szerint összesített, évenkénti balesetek számát viszonyítjuk az adott évben
foglalkoztatottak korban, nemben és foglalkozásában azonos magyarországi munkavállalók
számához.
A munkavállalók számát a
Központi Statisztikai Hivatal honlapon
közzétett
publikus
statisztikai
adatokból nyerjük. Az évenként
munkabalesetben
megsérült
munkavállalók számát az adott évben
a Központi Statisztikai Hivatal által
publikált év közepi átlagos számához
viszonyítva, nemenként kapott érték
megmutatja az adott évben a

18. ábra Korcsoport és nem szerint
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munkabaleseti sérülések gyakoriságát, nemenként. Ez a gyakorisági mutató alkalmas az éves
események időbeli összehasonlítására, trendek figyelésére. Az így kapott érték a férfiak esetében
nemenkénti bontásban, a foglalkoztattottak létszámához viszonyítva 2010-ben sérült meg a legtöbb
férfi munkabalesetben (6,36 sérült férfi/1000 férfi foglalkoztatott). A legalacsonyabb értéket 2013-ban
kaptuk (5,33 sérült férfi/1000 férfi foglalkoztatott). A nők esetében, a foglalkoztatottak
létszámadatához viszonyítva is alacsonyabb a munkabalesetek száma. A maximum értéket szintén
2010-ben találtuk (3,96 sérült nő/1000 női foglalkoztatott), a minimumot (3,36 sérült nő/1000 női
foglalkoztatott) 2013-ban.
A nemek között észlelt gyakorisági különbség nem a foglalkoztatottak számából adódik. Ez a
tényező kizárásra került, így elmondható, hogy 1,6-szor több férfi sérült van a munkabalesetekben,
azaz éri baleset a férfiakat, mint a nőket.
Azt, hogy a férfiak magasabb kockázatnak vannak kitéve, ez csak abban az esetben lenne
megállapítható, ha azonos munkakörben és életkorban vizsgálnánk meg a gyakoriságot.
A feladat, hogy a vizsgált öt évben foglalkoztatott életkorban és nemben azonos populációhoz
viszonyítsuk a munkabaleset sérültjeit. A Központi Statisztikai Hivatal éves foglalkoztatási adatai közül
az életkor szerint csoportosított női és férfi létszámokhoz viszonyítottuk a Nemzetgazdasági
Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya által rendelkezésünkre bocsátott munkabaleseti adatokból
azonos korcsoport és nem szerinti adatokat. A becsült gyakorisági ráták rávilágítottak arra is, hogy az
életkor előrehaladtával a férfiaknál csökken, míg a nők esetében növekszik a munkabalesetek
gyakorisága. Az összes munkabalesethez viszonyított megoszlásban minden évben a 30-as
életéveikben járók sérültek meg leggyakrabban.. Tovább vizsgálva megállapíthatjuk,, hogy a 20-as
éveikben járó férfiakat érte a leggyakrabban munkabaleset, míg a nők esetében az 50-es éveikben
járó munkavállalók szenvedtek leggyakrabban sérüléseket.
A
nemek
szerepére
további
információt kaphatunk, ha a balesetek
súlyosságával vetjük össze a sérült
nemét. Minden kategóriában az
esetszámokból
következően
kevesebben szenvednek balesetet a
nők
köréből.
A
„Nem
súlyos
munkabaleset, a munkaképtelenség
időtartama meghaladja a 3 napot”
kategóriában a két nem közötti
megoszlást találjuk, minden más
kategóriában alacsonyabb a nők
aránya.
A társadalmi és gazdasági
folyamatok megfigyelésének alapvető
19. ábra Sérülés súlyossága
követelménye, hogy rendelkezésre
álljanak a több célt szolgáló általános, kölcsönösen elfogadott, a társadalmi, gazdasági jelenségeket
objektíven lefedő osztályozások és fogalmak, amelyek közös nyelvet jelentenek az adatok
gyűjtésénél, feldolgozásánál, publikálásánál és felhasználásánál, valamint az adatok térbeli, időbeli
összehasonlításánál, nem csak nemzeti, hanem nemzetközi vonatkozásban is.
A foglalkozási osztályozási rendszer (a továbbiakban: FEOR-08) alapelveiben, felépítésében követi az
érvényes, nemzetközi foglalkozási osztályozás, az ISCO-08 rendszerét, amelynek egyik fő célja, hogy
modellként szolgáljon a nemzeti foglalkozási osztályozások kialakításához.
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A FEOR szerint összevetettük a nők és férfiak esetében a balesetben sérült személyek adatait
a foglalkozásuk alapján. A két nem között az eltéréseket nevesítjük, valamint az egy-egy FEOR
főcsoporton belül a legtöbb balesetben megnevezett foglalkozási alcsoportokat is. Fegyveres szervek
foglalkozásai a 0-s főcsoportban csak férfiak körében találtunk eseteket összesen 11 eset a vizsgált öt
év alatt. A férfiaknál a maximum esetszám n=8825 a 7 főcsoportban volt az „Ipari és építőipari
foglalkozások” között a 73 alcsoportban a „Fém- és villamosipari foglalkozások”-nál. A főcsoportok
között is a legtöbb eset a 7 főcsoporton belül nevesített foglalkozású férfiakat érték el n=18971.

20. ábra FEOR kód alapján – nők
Az alcsoportok esetében nőknél a maximum esetszám n=4000, az 5-ös főcsoportban volt a
„Kereskedelmi szolgáltatási foglalkozások” között, az 51 alcsoportban - a „Kereskedelmi és
vendéglátó-ipari foglalkozások” esetében. A főcsoportok között a legtöbb esetszámot a 9 főcsoporton
belül nevesített foglalkozású nők érték el n=8146.
Foglalkozási jogviszonyt, mint külső körülmény vizsgálata nem értelmezhető kódok
nehezítették, mely a leíró részben nevesítve lett. Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet kódnégyzetekben
szereplő kódokon felül további kódok találhatók az adatbázisban. A sérült munkavállaló foglalkoztatási
jogviszonyának jellegét nemenként és életkor alapján elemezve nevesíthető összefüggésre
világítottak rá, amelyet más összefüggésben is megtaláltunk, nevezetesen, hogy minden jogviszony
esetében a nők átlag életkora magasabb, mint a férfiak átlag életkora.

21. ábra FEOR kód alapján – férfiak
52

A munkáltatók gazdasági formája alapján a Központi Statisztikai Hivatal évenként
nyilvánosságra hozott adatai alapján, a regisztrált munkáltatók számához viszonyítottuk a
munkabalesetben sérült személyek számát. Így az egy munkáltatókra jutó sérültek évi gyakoriságát
kaptuk a munkáltató gazdasági formája alapján. Az gyakoriságok egymáshoz viszonyítása megtehető,
megállapítható az éves gyakoriságok időbeli változása. Megállapítható 1000 munkáltatóra eső éves
munkabalesetben megsérült munkavállalók száma.

A regisztrált gazdasági szervezetek formája alapján az éves munkabalesetek megoszlási gyakorisága
K
kód

13
14
12
31

2010

2011

2012

2013

2014

Gazdálkodási forma
1000 munkáltatóra jutó munkabalesetben sérültek száma

1
Korlátolt felelősségű társaság

27,61

22,66

20,61

20,91

24,10

1082,18

837,83

811,57

761,27

839,31

2
Betéti társaság

2,01

1,88

2,00

2,17

2,26

2
Egyéni vállalkozó

0,61

0,43

0,50

0,43

0,46

Költségvetési szervek és költségvetési rend
3
szerint gazdálkodó szervek

201,53

164,37

182,22

215,95

250,58

Összesen

11,43

9,63

9,38

9,40

10,61

1
Részvénytársaság

22. ábra A regisztrált gazdasági szervezetek formája alapján az éves munkabalesetek
megoszlási gyakorisága 2010-2014

Évenként a regisztrált gazdasági szervezetek számához viszonyítva a munkabalesetek
előfordulását, átlagosan, 1000 gazdasági szervezetre, 9-12 sérült esik. Ettől nagyságrendekkel eltérő
alacsonyabb és magasabb viszonyokat találunk más-más gazdasági forma esetében. Azonban ebben
a modellben a dolgozói létszámadatok nem kerültek bevonásra, pontosabb becslés eléréséhez a
foglalkoztatott létszámok alapján további bontás szükséges.
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A gazdasági ágazatok balesetveszélyessége eltérő mértékű, kitettség elkülönítéséhez
csoportokat a TEAOR szerint különítjük el. A gazdaságban számtalan különböző értékteremtő
tevékenység folyik, melyeket a köznyelv sokféle módon nevez el, és utal rá a minden napi beszédben.
Az államigazgatásnak, hogy kezelhető legyen egy-egy tevékenység - a többféle köznapi elnevezése
ellenére - valamilyen módon egységesíteni kellett a tevékenység elnevezését. Továbbá szükség volt a
hasonlók csoportba sorolására is a könnyebben kezelhetőség érdekében. Ennek a problémának a
megoldására hozták létre a TEÁOR jegyzéket, mely jelentése: Gazdasági Tevékenységek Egységes
Ágazati Osztályozási Rendszer. A jelenleg hatályos kódrendszer az Európai Unió osztályozási
rendszerén alapul, amelynek az átvétele a tagállamoknak 2008. január 1-jétől kötelező. A gazdasági
ágazatok kitettségének vizsgálatával számosan tanulmány foglalkozik, hasonló képet mutatnak, mind
a hazai, mind az európai adatok alapján. Az elmúlt 5 év magyarországi munkabaleseti adatai sem
mutatnak más képet a legtöbb baleset a feldolgozó iparban következik be. A halálos
munkabalesetekkel leginkább veszélyeztetett ágazatok az építőipar, mezőgazdaság és a szállítás
raktározás.
A munkabalesetek és a pszichikai terhelés kapcsolatának vizsgálata
Az Európai Tanács 89/391/EGK irányelve még nem utal a pszichoszociális kockázatokra, így
a munkahelyi stressz megelőzésére sem, csupán a kedvezőtlen munkaszervezés az „egyhangú
munka és az előre meghatározott ütem szerint végzett munka” egészségre gyakorolt kedvezőtlen
hatásait említi.
Az 1993. évi XCIII. törvény, a munkavédelemről 87. § 1/H. értelmében a pszichoszociális
kockázat alatt a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés,
munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összességét érti, amelyek befolyásolják
az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki
eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.
A feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek elemzése az összefüggések, kapcsolatok
minőségére, ok okozati következtetésekre nem világít rá. A jegyzőkönyvek csak a balesetben sérültek
körülményeit tartalmazza, tehát pillanatfelvétel egy speciális nézőpontból. Obszervációs vizsgálatnak
felel meg, melyet évenként eltérő eseményekről végeznek el. Erőssége, hogy individuális, egyén
szintjén történik az adatfelvétel, azonban a dolgozó a balesetet elszenvedő egyén személyes
pszichikai terheléséről csak közvetett adatok állnak rendelkezésre. A pszichés tényezők, a stressz az
egyén megélt eseményeinek következménye, szubjektív állapot, mely mérésére nincs adatgyűjtés.
Adatok hiányában a baleset és ezen tényező vizsgálatára, összefüggéseire a munkabaleseti
jegyzőkönyvek nem adnak lehetőséget.
Experimentális (kísérleti) vizsgálatok alkalmasak a kapcsolatok, ok okozati összefüggéseinek
feltárásához, amelyek elvégzése az események jellegéből adódóan csak súlyos események
bekövetkezésénél és utólagosan biztonságos körülmények között modell színjén képzelhetők el.
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A korreláció vizsgálatánál az adatbázisban szereplő adatok köréből azon tényezőkre
koncentráltunk, melyek általános ismeretek alapján, illetve a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvénybe a 2008. január 1-jétől hatályos módosítás emelt be, valamint „A munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről” szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet 6. számú melléklete pedig felsorol.

23. ábra Személyes tényezők – férfiak
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24. ábra Személyes tényezők - nők

Ezen tényezők közül a munkabaleseti jegyzőkönyvek adattartama adhat választ, tartalmazhat
információt: az első pontra a FEOR kód, illetve a második pontra a munkavégzés helyének kódja. A
FEOR kód alapján végzett összefüggésekről az előzőekben részletesen kitértünk. Itt egy
megfigyelésre hívnám fel a figyelmet, amely pszichoszociális kockázatot jelezhet. A „Termelési és
szolgáltatást nyújtó egységek vezetői” a 1 főcsoporton belül a 13 –as kóddal kezdődő csoportba sorolt
személyek munkabaleseti eseményeire. Feltételezhető a nevesített „ A gazdálkodó szervezet
hierarchizáltságából,
belső
kapcsolatrendszeréből
adódó
konfliktusszituációk
érintettjei”
pszichoszociális tényező szerepe. Az adatok szerint a főcsoporton belül mindkét nemnél itt a
legmagasabb a balesetek aránya. Férfiaknál 80,1%, nőknél 76,2% a megoszlási arány. Hasonló
megfontolások miatt emelném ki nőknél a 2 főcsoporton belül a 24–as kóddal kezdődő csoportba
sorolt személyek munkabaleseti eseményeit (ez a csoport az „Oktatók, pedagógusok” foglalkozást
takarja). Férfiak esetében nem kiemelendő, azonban nőknél a főcsoporton belül (Felsőfokú
képzettség önálló alkalmazást igénylő foglalkozások) a balesetek 57%-ban ez szerepel.
A további tényezőre, a személyes érintettségre az adatbázis nem tartalmazott válaszokat,
ezért vizsgálatuk nem kivitelezhető. Olyan szenzitív adat, mint a hajléktalanság, vagy állami
gondozottság az adatgyűjtés indokoltsága megkérdőjelezhető a munkabalesetekkel kapcsolatban.
Ezen tényezők csak személyes beleegyezés esetén kérhetők, kötelező gyűjtésük előírása nem
vezethet eredményhez, és a kérdés átfogó vizsgálatában nem bír relevanciával.
Az alkalmassági vizsgálat során az érintett személy ezeket a személyes információkat az
orvossal meg is osztaná, esetleges baleset kivizsgálásánál az orvosi titokra hivatkozva a
munkáltatónak, vagy az eljáró hatóságnak nem lehet kiszolgáltatni.
Most a munkavégzés helyét vetettük össze a baleseti jegyzőkönyvben feltárt személyes
tényezőkkel. Mivel a nem befolyásolhatja a stresszre adott reakciót, ezért nemek alapján tekintettük át
a befolyásoló tényezőket.
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Megállapítható, hogy minden helyszín típusban a figyelmetlenség a megállapított személyes
tényezők sorában, mind férfiak, mind a nők esetében a legmagasabb arányban játszott közre a
munkabalesetek kialakulásánál. A figyelmetlenség, mint befolyásoló tényező a nőknél gyakrabban
fordult elő, mint a férfiaknál. Ellenkező megállapítást kell tenni a ”Fegyelmezetlenség, szabályszegő,
utasítás ellenes magatartás, tevékenység”, mint személyes tényező esetében, amely a férfiak
esetében fordult elő nagyobb arányban. .Mindezek tükrében feltételezhetjük, hogy a figyelmetlenség
jelezheti a túlterheltséget, a pszichikai terhelést. Természetesen a pszichés terhelésre vonatkozó
megállapítások további vizsgálatokat igényelnek, de ehhez jelenleg adatok nem állnak rendelkezésre.
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről” szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5. számú melléklete felsorolja a fokozott
pszichés terheléssel járó tevékenységeket, melyekre vonatkozóan sem tartalmaz adatokat a
munkabaleseti jegyzőkönyv. Szükséges lenne a részletes feltárás érdekében további adatgyűjtésre,
melyek kiterjednek a konfliktusok, a munkaszervezés, a munkarend, valamint a foglalkoztatási
jogviszony bizonytalanságára is.
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V.

FEJEZET
1. IGÉNYBEV ÉTEL

„A vállalat eredményessége leginkább attól függ, hogy a dolgozók
mennyire hisznek a vállalat alapvető céljaiban, és mire hajlandók a cél elérése
érdekében.” 7
A Nemzetgazdasági Minisztérium által közölt adatok szerint Magyarországon 2014-ben 15
százalékkal nőtt a munkabalesetek száma. A feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján a
munkabalesetben elhunytak száma is emelkedett. 2014-ben közel 20 ezer munkabaleset történt, ami
78 halálos áldozatot követelt. Bár a dolgozók számához mérten csupán harmadannyi baleset történik
hazánkban, mint az Európai Unióban, a halálos kimenetelű esetek aránya nálunk rosszabb.
A hatóságon kívül a biztosító társaságok is komolyan foglalkoznak a munkabalesetekkel,
hiszen számukra sem mindegy, hogy ügyfeleik egy esetlegesen elszenvedett munkabaleset kapcsán
a biztosítónak mennyibe kerülnek. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. által közzétett
elemzés is kiemeli, hogy míg az EU-ban az építőiparban regisztrálták a legtöbb sérülést, hazánkban a
8
feldolgozóipar a legveszélyesebb.
Mielőtt részletesen rátérnénk a munkavégzés során előforduló munkahelyi stresszre, valamint
a munkabalesetekre, a munkavégzés során bekövetkezett egészségkárosodásokra, tisztáznunk kell
az ezekhez szorosan kapcsolódó alapfogalmakat és elméleteket.
Munkalélektani alapfogalmak, amelyek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük az
ember és a munka viszonyát, és esetleges szerepüket a munkabalesetek létrejöttében.
Minden munkatevékenység a dolgozó meghatározott igénybevételét jelenti.

9

Igénybevétel
Fizikai terhelés

Pszichikai terhelés

Fizikai igénybevétel

Pszichikus igénybevétel

Izomrendszer igénybevétele

Érzelmi igénybevétel

Keringési rendszer
igénybevétele

Mentális igénybevétel

7 Peters,T.J. –Waterman, R.H.(1986) A siker nyomában Kossuth Kiadó
8 CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt (2015) Öt naponta meghal valaki a munkahelyen www.origo.hu/gazdasag/20150428-otnaponta-meghalvalaki-a-munkahelyen.html
9 Dr. Bereczky László (1998) Ifa. A. Schriften nyomán A munkabiztonság pszichológiája Népszava könyv Kft.(76.)
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Amennyiben az igénybevétel meghaladja az alkalmazkodás mértékét, akkor az idegrendszer
és a szervi működések túlzott terhelése következik be.
Ennek következményei:

kóros állapotok, betegség

olyan cselekvési hibák, amelyek balesetekhez vezethetnek:
igénybevétel
megterhelés
alkalmazkodás
elfáradás
alkalmazkodási nehézség
alkalmazkodási elégtelenség

betegség

baleset
-

időleges
alkalmazkodási
elégtelenségből
pl:
cselekvési hiba, vagy nem hajtja végre a szükséges
balesetelhárítási tevékenységet

-

tartós alkalmazkodási elégtelenség miatt pl: a dolgozó
kedvezőtlen pszichés állapotának forrása gyakran a
magánéletében illetve a munkahelyi életében
keresendők (anyagellátás a szervezés hiányosságai)

baleset
létrejöhet

A munkapszichológia feladata, hogy küszöbölje ki az alkalmazkodóképesség csökkenése és a
fokozott igénybevétel periódusainak találkozását. Most csak az idegrendszer és a pszichés
igénybevétel oldaláról emelnék ki néhány fontos dolgot.
Az egyén pszichikus igénybevétele függ:
 a feldolgozandó információ mennyiségétől
 a feldolgozandó információ tartalmától
 az információ szabályosságától vagy szabálytalanságától
 az információ felvétel körülményeitől
 a cselekvések bonyolultságától
Gyakran érkezik a dolgozó otthoni munkájától fáradtan az üzembe, az előzetes terhelés
fokozottan
érzékennyé
teheti
az
üzemi
terhelési
tényezők
hatásaival
szemben,
alkalmazkodóképessége csökken. Az igénybevétel tehát a pszichikus működések egész
rendszerének aktivációjától függ, s ezért az igénybevétel mértékét csak az egész rendszer
figyelembevételével lehet értékelni.
Alkalmazkodás
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Az alkalmazkodás a munkabiztonság fontos eleme. Időleges zavarai sokszor csak akkor
tudatosulnak, amikor ezek következtében már fellépnek a cselekvési hibák. Az alkalmazkodás
elsődleges zavarát mutatja az, amikor az információfelfogó és feldolgozó képesség az átlagos alá
csökken.
Ennek oka lehet:
 érzékszervi működések zavar
 érzékszervi és figyelmi működés időleges labilitása (akár kiegyensúlyozatlanság hatására is)
ami dekoncentráltsághoz vezethet
 reakcióidő megnyúlása vagy szabálytalanná válása, ami baleseti okul is szolgálat
Megterhelés-elfáradás
Megterhelésnek nevezzük a dolgozó átlagos alkalmazkodó képességének határát érintő
igénybevételt. A terhelő tényezők kategóriájába sorolhatók mindazon hatások, amelyek a pszichés
igénybevételt fokozhatják.
 külső hatások pl: zaj-hőhatás, vibráció, világítás
 munkán kívüli életkörülmények (pl: mellékfoglalkozás)
A terhelési tényezők kölcsönhatását is figyelembe kell venni. A baleseteket okozó cselekvési
hibák pszichikai hátterének vizsgálatakor igen gyakran tapasztalható, hogy a cselekvési hibát előidéző
lelki működési zavar különböző terhelő hatások összegződésének a következménye. pl: a munkán
kívüli életkörülményekben bekövetkező konfliktus előidézheti a figyelem dekoncentrációját, s ez egyegy kritikus munkaszituáció terhelő hatásával összegződve cselekvési kihagyásban vagy balesetet
előidéző téves cselekvésben fejeződhet ki.
A megterhelés és az igénybevétel összefüggése

Munka
nehézsége

10

Testtartás

A folyamatos
tevékenység
időtartama

Terhelés
nagysága

A munka által előidézett
terhelés

A munka
típus
cseréjének
lehetősége

A terhelés
időtartama

A dolgozó teljesítő
képessége

A dolgozó igénybevétele

10

Dr. Bereczky László (1998) Klein Sándor nyomán. A munkabiztonság pszichológiája Népszava könyv Kft.(81.)
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Elfáradás
Olyan élettani folyamat, melyben csökkennek a szervezet tartalékai. Elfáradáskor a
szervezetben idegrendszeri változások mennek végbe pl: gátlás alá kerülnek az idegrendszer sejtjei.
Ez a gátlás különböző erősségű és kiterjedésű lehet.
Ennek következményei lehetnek:
 figyelmi zavarok
 és a mozgások beidegzésének zavarai
Objektíven mérhető, műszerrel kimutatható.
Fáradság érzés – szubjektíven tükrözi az elfáradást.
Mindezek a folyamatok a már említett észlelés és figyelem zavarain kívül, a. pszichikum egész
rendszerében változást idézhetnek elő:
 az érzelmi élet
 a hangulat és
 a közérzet változik meg.
Az elfáradás mértéke és kibontakozásának szempontjából lényeges különbségek
tapasztalhatók a délelőtti, a délutáni és az éjjeli műszakok között.
A telítődés
Sokkal bonyolultabb pszichés jelenség mint az elfáradás vagy a monotónia. A telítődés
emocionális jellegű pszichés állapot, amely azonos ingerek folyamatos ismétlődése, egymásra
halmozódása folytán fellépő idegrendszeri gátlásból fakad. Gyakorta az ember számára korábban
pozitív tevékenység vagy szituáció válik a telítődés forrásává az által, hogy folytonosan és azonos
módon ismétlődik. A telítődés abban nyilvánul meg, hogy a tevékenység az egyénből undort,
levertséget, ingerlékenységet vált ki. Amennyiben ez fokozódik, mindinkább fellép a tevékenységből
való „menekülés”, a telítődést kiváltó szituáció felszámolásának igénye. Ha ez nem következik be,
feszült, ingerült pszichés állapot keletkezik. A telítődésnek baleseti veszélyeztetettséget fokozó hatása
van. Többek között akadályozza a figyelem összpontosítási képességét. A telítődés nemcsak a
munkában, hanem az élet szinte minden területén felléphet, s annál erősebb, minél inkább nincs
lehetőség a tevékenység abbahagyására, a szituáció felszámolására. A monotónia és a telítődés
között összefüggés van, a monotonná váló szituációk kiválthatják a telítődést. A kettő közötti
különbség pedig abból áll, hogy a monotónia nyomán – az aktivitás csökken, - bágyadtság,
álmosság lép fel. Telítődésnél – ingerlékenység, - nyugtalanság, - feszültség jelenik meg.
Elfáradás – telítődés - a kettő között alapvető eltérés van:
 az elfáradás minden munkavégzés után fellép
 a telítődés csak az említett körülmények között
Az elfáradás pihenéssel megszűnik, ezzel szemben a telítődés a pihenés után sem oldódik fel.
A telítődés negatív töltésű,érzelmi-, akarati feszültséget okoz. A telítődés elkerülése és megelőzése a
munkabiztonság és a személyiség fejlődése szempontjából fontos feladat.
Lehetséges megelőzési módok munkáltatói szempontból:
 kedvező munkahelyi légkör
 egészséges emberi kapcsolatok
 vezető pozitív szerepe
 munkahelyi demokrácia erősítése
 fejlődési és előrejutási lehetőségek biztosítása
 értékes közösségi élet
Az egyén részéről:
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saját felelősségének átélése a változatos életvitel megteremtésében, vagyis a saját
belsőerőforrásaink folyamatos feltöltéséről önmagunknak kell gondoskodnunk.

Veszélytudat
 Egyrészről magába foglalja a dolgozóknak a veszélyforrásokkal kapcsolatban szerzett
tapasztalatait, másrészről visszatükrözi saját szubjektív állapotát, azt, hogy mennyiben
képes illetve hajlandó a veszély realizálódását megelőzni.
Teendők:


Fontos a dolgozók veszélytudatának olyan irányú formálása, mely lehetővé teszi a
biztonságot szolgáló magatartásformák elsajátítását és azok alkalmazását. A dolgozók
aktuális veszélytudatáról nemcsak fizikai értelemben kell beszélni, hanem lélektani
értelemben is, vagyis idetartozik például a munkahely elvesztésétől való félelem, illetve az
is, ha a főnök „fegyelmezési” célzattal állandóan ezzel fenyegetőzik.

Munkabalesetek és a pánik kapcsolata
A munkatevékenység pszichikus irányításában beálló zavarok gyakori következményét
pánikállapotnak nevezzünk.
Létrejöttének lehetséges okai:

hirtelen megnövekvő emocionális feszültség, szorongás hatására a gondolkodás
„kihagy” és a dolgozó vaktában cselekszik. Ennek következménye lehet az elhibázott mozdulat, ami
balesethez vezethet.
 külső, váratlan ingerek pl: rákiált valaki a dolgozóra vagy más váratlan hatás éri
 zavarok az automatikus cselekvésben
 inadekvát mozgás
Baleset lélektani alapfogalmak
A baleset fogalma:
 A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült
akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és
sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált
okoz. 11
Egyéni baleseti veszélyeztetettség
 a dolgozó és a munkahelyi környezet kölcsönhatásainak baleseti vonatkozását
tartalmazza. A baleset előfordulásának valószínűsége sok külső és belső
feltételtől függ.
Ide sorolhatók:
 az ember életkörülményei
 szervi állapota
 pszichikus felkészültsége
 alkalmazkodó képessége
 alkalmazkodásra való hajlandósága
Az egyéni baleseti védettség
 a dolgozók maximális védettségének biztosítása a legfontosabb célkitűzés. A
védettség a baleset előfordulási lehetőségének redukciójával azonos.
 Pszichológiai szempontból az egyéni védettség az egyéni veszélyeztetettség
reciprokának tekinthető, vagyis minél kevesebb valószínűséggel fordul elő hibás,
balesetet előidézhető mozzanat a dolgozó tevékenységében, annál nagyobb az
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1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Mvt. 87. §. 1/A
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adott személy egyéni védettsége. A dolgozó egyéni védettsége kifejezi azt a
specifikus alkalmazkodást, amelyek létrejöttében szerepet játszik.
a személy alkalmazkodási képessége
az egyén és a munkatevékenység illeszkedése
a dolgozó gyakorlottsága
a dolgozó veszélytudata, viszonya a biztonsági intézkedésekhez

Közvélemény és közösségi állásfoglalás
 A veszéllyel szembeni kollektív állásfoglalás reális legyen.
 A védőintézkedésekkel szembeni kollektív állásfoglalás pozitív legyen.
 Az előírásokban nem rögzíthető, biztonságot szolgáló magatartási szabályok
íratlan törvénnyé váljanak a munkahelyi közösségben.
A vigyázatlanság csoportos formái
 Néhány hangadó negatív befolyása a dolgozókra.
 A biztonsági intézkedések betartása néha kényelmetlenséggel vagy éppen
teljesítmény csökkenéssel jár.
 A biztonsági intézkedések betartását a vezető nem követeli meg következetesen.
 A tudatosság hiányosságai vezetnek vigyázatlansághoz.
Pszichés tényezők, mint a vigyázatlanság okai:
 előítéletek:
o elővigyázatosság = gyávaság
o vigyázatlanság = bátorság
 Játékosság, vagánykodás, öncélú kockázatvállalás, amely komoly baleseti
veszélyforrás lehet.
 A veszély megszokása.
Cél: Szemléletbeli változás elérése
Hogyan?
 az óvatos magatartásnak megbecsülést szerezni
 a tudatosság növelésével a tévhitek eloszlatása
A munkabiztonsági követelmények érvényesítésében fontos az egyéni bánásmód elvének
alkalmazása. Ennek fontos feltétele, hogy a munkabiztonságért felelős személy ismerje a dolgozókat
és szinte személyre szabottan tudja alkalmazni azt az adekvát módszert, amivel leginkább célt érhet.
 kit kell egyénileg meggyőzni (leginkább a hangadókat)
 kit érdemes érzelmi ráhatással megközelíteni
 kinél hatásos a szakmai öntudatra való hivatkozás
 kinél kell erélyesebb fellépéssel élni
A munkabalesetek kiváltó okai igen szerteágazóak. Azonban több vizsgálat12 is
alátámasztotta, hogy a stressz válasz, - amit az egyénből a sokféle ránehezedő terhelés vált ki, igen
fontos prediktív tényező. Ezért ezzel részletesen foglalkozunk.

12

László Krisztina, Ádám Szilvia (2008) Munkahelyi stresszkezelő programok bevezetéséről
Magyar Lelkiállapot 2008 Semmelweis kiadó (Szerk.: Kopp Mária (4.,3.,2.,298.) )
Salavecz Gyöngyvér (2008) Munkahelyi stressz és egészség Magyar Lelkiállapot 2008 Semmelweis kiadó (Szerk.:Kopp
Mária 4.,3.,1., 288.)
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2. MI A STRESSZ?
„ Mind az stresszor, amit mi magunk annak értékelünk, és aképpen reagálunk rá.” 13 A stressz
nem feltétlenül egy káros hatás vagy negatív élmény eredménye. A szervezetünk stresszre adott
válasza egy általános, minden emberben ugyanúgy lezajló élettani reakció. Ezt fogalmazta meg Selye
nem specifikus válasznak, aki kétféle stresszt különböztetett meg.14
1.
Distressz, negatív stressz
Az előbb említett, rossz, károsító stressz, mely negatív érzésekkel jellemezhető.
Tartós fennállása esetén pszichoszomatikus betegségek alakulhatnak ki.
2.
Eustressz, "jó" stressz
A jó stressz pozitív érzéseket keltő, kellemes izgalmi állapotot okozó olyan inger,
amely kreativitásra serkent és alkotó energiákat szabadít fel.
Pozitív stresszként értelmezhető az a munkahelyi feladat, amely lelki és fizikai energiákat
mozgósít és új készségek megtanulására motiválja az embert
A stresszor által kiváltott szervezeti válasz reakció a distressz.
Több százra tehető az orvosi szakirodalomban a stresszre vonatkozó meghatározások
száma. Klein Sándor összefoglalása jól kifejezi a stressz állapot lényegét.
„ A stressz a lelki egyensúly hiánya olyankor, amikor úgy érezzük, olyasmit kell csinálnunk,
amit nem akarunk, nem szeretünk, nem tudunk megfelelni egy általunk fontosnak tartott elvárásnak,
vagy a körülmények akadályoznak abban, hogy a képességeinknek megfelelő teljesítményt
nyújtsuk.”15
Fontos hangsúlyozni, hogy a stressz önmagában nem káros. A fent taglalt un. rossz stressz az
ami negatívan befolyásolja a szervezeti működést. Azonban létezik „jótékony stressz” is, ez az
eustressz, ami a mindennapi életünkben az alkotó energiánk forrása, és cselekvéseink motivációs
bázisát jelentik. Hatására olyan egészséges izgalom keletkezik a szervezetünkben ami jobb
teljesítményre sarkall. Az ilyen típusú kihívások elengedhetetlen feltételei az egészséges,
elégedettséggel járó, hatékony munkavégzésnek. (Mészáros, 2006)
Lazarus és Folkman Amerikai kutatók(1984) a stressz hatásra fellépő megküzdési folyamatok
jellemzőit vizsgálták.
Az ő megfogalmazásukban:
1. Kihívásként értékelünk egy adott ingert,ha az kellemes izgalmat, tettrekészséget kelt
bennünk, és amelynek hatására megoldási terveket tudunk kialakítani magunkban.
2. Fenyegetettségnek, veszteségnek minősítjük azokat a helyzeteket, amelyek valamilyen
ártalom lehetőségét hordozzák magukban és amelyeket kellemetlen szorongás-félelem érzés kísér.
Az egyéni stressz érzékenység mértéke
élet stressz + munka stressz + egyéni érzékenység = ? 16
Napjainkban mindhárom növekedésével számolni kell.

13

Bagdy Emőke (1997) Kacagás, kocogás, lazítás Animula, (15.)
Selye János (1976) Stressz distressz nélkül Akadémiai Kiadó
15
Klein Balázs-Klein Sándor ( 2006) A szervezet lelke SHL könyvek, EDGE kiadó, Budapest, (357.)
16
Dr. Bíró Sándor (1995) Életünk válsághelyzetei a depresszió és a stressz SubRosa kiadó (58.)
14

64

Élet stressz:



kedvezőtlen gazdasági folyamatok
félelem az elszegényedéstől, eladósodástól

Ez az egzisztenciális bizonytalanság oda vezet, hogy a munkahelyünkhöz minden
körülmények között ragaszkodunk, akár az egészségünk kárára is. Testünk a feszült helyzetekben
folyamatosan „ugrásra kész” állapotban van, hogy baj esetén azonnal hatékonyan tudjunk reagálni. Ez
a készenléti állapot az, amely ha gyakran és hosszú ideig fennáll, alaposan kikezdi a testi-lelki
egészségünket, kiégéshez, fizikai megbetegedéshez vezethet.
Munka stressz:
A munkahelyi stressz források nagy része adottság, tehát sokszor nem is tudjuk elkerülni.
Mik tartoznak ide?
 magas követelmény
 hétvégi munka
 segítő munkatársi kapcsolat hiánya
 felettestől kapott támogatás hiánya
 megnövekedett túlórák
 váltott műszak
 nem megfelelő fizetés
 a munkából adódó olyan stressz forrás ami az énképünket negatívan befolyásolja, vagyis
kudarccal fenyeget (pl:ügyfelekkel való foglalkozás, hatalmát folyamatosan fitogtató,
cezaromán főnök)
 bizonytalanság, félelem – az elbocsátás „réme” (pl:információ visszatartás, direkt
félelemkeltés a főnök részéről, - „sakkban” tartás pszichoterror
 mobbing
 egy-egy megoldatlan személyközi konfliktus, amely megkeseríti a mindennapokat
 felkészültségünket meghaladó munka
 aránytalanul nagy felelősség, amihez nem társul elegendő döntési hatáskör
 ha folyamatosan, a reálisan elvégezhetőnél jóval nagyobb feladat mennyiséggel kell
megbirkózni
 rossz rendszer – mint állandósult stressz forrás (pl: nem jól körülhatárolt feladatkörök, az
egyéni felelősség határai nincsenek konkrétan kijelölve)
 zavaros, nem egyértelmű a dolgozókhoz eljuttatott információ, utasítás (pl: több
középvezető egy részlegen és egymással nem egyeztetnek)
 rendezetlen keretek – ellentmondásos elvárások
 kiszámíthatatlan, hangulatvezérelt vezető a közvetlen felettes
Egyéni érzékenység
 Személyiségből fakadó összetevők.
„pl. A” típusba tartozás:
o versengő természet – időszorítás
o perfekcionizmus (állandó tökéletességre való törekvés), megfelelési kényszer
 A szorongó, alacsony önbecsüléssel bíró ember jobban ki van téve a munkahelyi
stressznek (pl: a téves helyzetértékelése miatt)
Mi határozza meg az egyéni stresszreakció mértékét?
Ez részben a munkavállaló tudatosságától, felelősségétől, illetve a munkáltatótól is függ.
Hisz, az érdek közös:
 jó légkörű munkahelyen, hatékony, felelősséggel végzett munka – termelés, és
mindemellett elégedett, egészséges munkavállaló, jól működő munkaszervezet.
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Ahhoz, hogy ezt a vágyott célt elérjük, rendszeresen meg kell vizsgálni a munkakörnyezetetmegnézve a dolgozók mentális mutatóit, valamint a munkaelégedettségüket. Ezt a célt szolgálta az
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálata által
2009-ben elvégzett átfogó vizsgálat is. A minta 361 főből állt, témája pedig a „munkahelyi stressz és a
pszichoszociális kockázati tényezőkkel kapcsolatos munkáltatói és munkavállaló ismeretek, attitűdök”
voltak.
A felmérés az alábbi eredményekkel zárult:
Munkahelyi stresszként a következőket élték meg a dolgozók:
 nem ismerik el megfelelően az elvégzett munkát
15,9%
 egyéni tulajdonságok váltják ki a stresszhelyzetet
14,8%
 rosszak a személyes kapcsolatok a munkahelyen
13,8%
 nincs összhang a munka és a magánélet között
13,8%
 túl nagyok a munkakövetelmények
13,6%
 nincs megfelelő segítség a munkahelyen
9,6%
 a szervezeti kultúra nem megfelelő
6,6%
 nem megoldott a részvétel a folyamatokban
5,3%
 a munkát nem kellően ellenőrzik
3,9%
 egyéb okok
2,7%
Akik szöveges választ is adtak a munkahelyi stressz fő okaiként az alábbiakat emelték ki:
 egzisztenciális kérdések (létbizonytalanság, munkahely elvesztésétől való félelem)
 teljesítmény - szoros határidő, objektív teljesítményértékelés hiánya
 szervezeti, vezetési, együttműködésbeli nehézségek
 munkavédelem-, szerszám-, védőfelszerelés hiánya
A SOLVER UNIO KFT. 17 vizsgálatából (2012), melynek címe: „Munkabiztonsági,
egészségvédelmi és compliance kockázatok értékelésének és kezelésének módszertani vizsgálata a
villamosipari közműépítö ágazat vállalatainál” pedig az derül ki, hogy a stressz kockázatok kiemelt
veszélyeztetettjei a következők:
 28-39 évesek
 fizikai dolgozók
 alacsonyabb iskolai végzettségűek
 a vállalatnál régebben dolgozók
 a termelés területén foglalkoztatottak
 a munkahelyüket elhagyni szándékozók
 az elégedetlenek
 az egészségi, pszichés viselkedési panaszokkal küzdők
A fenti vizsgálatokat azért mutattuk be, hogy ezzel is alátámasszuk, hogy gyorsan változó
világunkban mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak változtatni kell bevett szokásaikon,
gyakorlatukon. Az elkövetkező években a munkavállalók átlagéletkora nőni fog. Egyre több
középkorú, vagy még idősebb ember fog dolgozni. Az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani a
dolgozók lelki egészségének védelmére, hogy minél tovább tudjanak aktívan tevékenykedni,
hozzájárulva ezzel saját életminőségük javulásához és az ország gazdasági fejlődéséhez is. Az
emberek munkával kapcsolatos attitűdjei közül sok mindent nagyító alá helyezhetnénk, ezúttal a
munkamotiváció témakörére hívnánk fel a figyelmet.

17

SOLVER Unio Kft.(2011) Munkabiztonsági, egészségvédelmi és comliance kockázatok értékelésének és kezelésének
módszertani vizsgálata a villamosipari közműépítö ágazat vállalatainál www.solvergroup.hu
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Cannon (1926) írta le a homeosztázis fogalmát, mely szerint a folyamatosan változó külső
környezetben az élet alapfeltétele a szervezet belső, viszonylag állandó egyensúlyi állapotának a
fenntartása. Van egy belső késztetésünk, a drive – ez biztosítja az energiát az egyensúly
megteremtésére szolgáló cselekvéshez. A drive „életbelépéséhez” megfelelő éberségi szintre van
szükség, ami nem más, mint az idegi-hormonális rendszer izgalmi szintje, arousalja. Amennyiben
nagyobb a motiváció, a késztetés, nagyobb az aktivációs szint is, amely ezután a szükséglet
kielégítésével csökken.
Donald Hebb kanadai pszichológus ebben az összefüggésben a teljesítményt a viselkedés
hatékonyságával váltotta fel, és rámutatott arra, hogy a leghatékonyabb viselkedéshez (ld.
munkavégzéshez) optimális arousal szint tartozik, amelyet a szervezetünk mindig igyekszik elérni és
fenntartani.
A humanisztikus pszichológiai irányzat képviselője, A. Maslow (1970) megalkotta a szükséglet
piramist. Ennek legalsó szintjén az alapvető élettani szükségletek (éhség, szomjúság, alvás,
szexualitás) helyezkednek el. Ezen elmélet szerint a piramis felsőbb szintjein lévő magasabb
szükségletek csak akkor aktiválódnak, ha az alattuk lévők részben már kielégültek. Az önbecsülés és
az önmegvalósítás, mint a legmagasabb rendű szükségletek szoros kapcsolatban vannak a
munkavégzéssel.
A motivációnak két típusa van:
 az extrinsic (eszközjellegű), itt valamilyen cél elérése vagy külső hatás jelenik meg
 intrinsic (önjutalmazó) a cselekvésben lévő élvezet maga a motivátor
A munkahelyi vezetőnek komoly hatása lehet mindkettőre.
Daniel Pink amerikai motivációs szakember szerint: „Ha munkáról van szó, valamiért
természetesnek vesszük a jutalmazás – büntetés alapú motivációs eszközöket, miközben ezek csak
szűk határok között működnek. Annál többet ártanak viszont a kreatív, koncepcionális
képességeknek, amelyek a jövőbeli fejlődés zálogai. Ideje figyelembe venni egy harmadik motiváló
tényezőt: az ember mélységes vágyát arra, hogy a kezébe vegye a saját sorsa irányítását.”
Tehát, ha arra szeretnénk törekedni, hogy a munkavállaló ne csak passzív végrehajtó, az
általa végzett munka ne csak puszta megélhetési szükségszerűség legyen, hanem örömforrás, az
önbecsülés, majd az önmegvalósítás tere is, akkor lehetőséget kell biztosítanunk számára ahhoz,
hogy tudatos munkavállalóvá váljék. Aki kezébe veszi a saját sorsának irányítását és így célt ad az
életének.
Pink szerint a motiváció 3.0 elemei
 Önállóság – önirányítás
 Szakmai igényesség
 Céltudatosság
Amennyiben a szervezet céljának megfogalmazásában mindezek benne foglaltatnak, akkor a
közvetlen termelést irányító vezetőktől is elvárható, hogy arra ösztönözzék beosztottaikat, hogy
önállóan gondolkodó, munkájukért felelősséget vállaló, céltudatos, elkötelezett dolgozóvá váljanak.
Erre csak egy egészséges lelkületű, szakmai tudásában bízó, munkatársai részéről a túlzott függést
elutasító, bennük bízni tudó szakmai vezető képes.
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3. EGYEDÜL NEM MEGY!
Több kiégéssel kapcsolatos kutatás kimutatta, hogy a kiégés ellen az egyik leghatékonyabb védelem
a jó munkahelyi közösség. 18
Milyen a jó csapat?
 optimális esetben a csoport teljesítménye magas
 a tagok figyelme és energiája a feladatra összpontosul
 a problémákat igyekeznek reálisan észlelni és kreatívan megoldani
Ezen túlmenően:
 a tagok jól érzik magukat benne
 jó a hangulat, ami a munkakedvet is pozitívan befolyásolja
 minden egyes tag megtalálja a saját helyét, jelentőségét és értelmét a csoportban és még
személyes fejlődésre is lehetősége van
Az ilyen csoport természetesen nem magától alakul ki, hanem ki kell alakítani. Ez egy igazi
alkotó munka egy munkahelyi vezető számára.
Visszatérve az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkavédelmi
Tanácsadó Szolgálatának fentiekben említett vizsgálatára a 4. helyen 13,8%-kal az áll, hogy nincs
összhang a munka és a magánélet között.
Évek óta érzékeljük, hogy a szülési korhatár kitolódik és ennek az egyik legkevésbé kívánatos
következménye, hogy kevés gyermek születik. Kormányzati intézkedések születtek arra vonatkozóan,
hogy a GYED mellett dolgozhassanak az anyák. Ahhoz azonban, hogy a munkavállaló nő helyt tudjon
állni a munkájában és otthon is el tudja látni a feladatait, a munkáltatónak is segítséget kell nyújtani a
szerepek összehangolásában. A munkahelyi és a családi helytállás között akkor alakul ki konfliktus,
ha a szerepelvárások szembe kerülnek egymással.
Ez lehet:




időalapú (pl: határidős munka, túlóra – ütközik családi programmal)
viselkedés alapú (munkahelyi viselkedést pl: főnök szerep – haza viszi)
pszichológiai (fizikailag jelen van, de lelkileg nem)

Ha nincs harmónia a munkahelyi és családi szerepek között és ezt stresszként éljük meg, az
komoly negatív hatással lehet az egészségi állapotunkra.
A családi és munkahelyi szerepeink segíthetik is egymást:
 szerepkiterjesztéssel – otthon jól főző háziasszony, szakácsként helyezkedik el
 védőhatás is lehet – különböző szerepek sikeres betöltése elégedettséget okoz és ez
védhet a másik szereppel járó stresszel szemben.
Milyen mechanizmusok lelhetők fel a két szerep sikeres betöltésének hátterében?
 Energia alapú serkentés – kimerítő munkanap után kellemes a családi tevékenységben
részt venni
 Időalapú serkentés – a családdal töltött tartalmas együttlét serkenthet bennünket a
munkára fordított idő hatékonyabb kihasználására

18

Szicsek Margit (2004) Kiégés és pszichológiai immunkompetencia összefüggései az ápolói munkában. Kharón,Thanatológiai
szemle 2004;8(1-2);(88-131) Kovács Mariann (2006) A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében. Lege Artis Medicinae
16(11)(981-987); Györffy Zsuzsanna, Molnár Regina, Somorjai Noémi (2012) Gyógyítók helyzete és egészsége- magyarországi
vizsgálatok szakirodalmi áttekintése Mentálhigiéné és Pszichoszomatika13. Kötet 2. szám június
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Viselkedés alapú serkentés – amikor egy családi szerepben megerősödött készségünk
hatékonyabbá tesz bennünket a munkában

A család és a munka közti egyensúly három komponensét azonosították amerikai kutatók:
 az idő egyensúlyt
 a bevonódást
 és az elégedettséget

19

Eredmény: Akik elkülönítik a családi és munkahelyi szerepüket, több időt töltenek a
családjukkal és jobban bevonódnak, kevesebb munkahelyi-, családi konfliktust élnek át, mint azok
akik inkább a munkájuknak élnek. 20
Különböző vizsgálatok 21 arra engednek következtetni, hogy a munkavállalók nem érzik a
distressz mellékhatásai és az egészségvédelmük közti közvetlen összefüggést, e tekintetben nincs
veszélytudatuk.
Amikor a munkavégzésből adódó egészségkárosodásról beszélünk, akkor ezalatt általában a
„hagyományos” sérüléssel-balesettel kapcsolatos történéseket értjük. Azonban az utóbbi
évtizedekben végzett vizsgálatok egész sora hívja fel arra a figyelmet 22, hogy legalább ekkora (ha nem
nagyobb) gondot jelent a munkából fokozódó pszichikai terhek következtében létrejövő
egészségkárosodások sora. Pl: Egy német vizsgálat 23 szerint, amíg 15 évvel ezelőtt a
keresőképtelenség fő oka a szív és érrendszeri megbetegedés volt, addig 2000-ben már a férfiaknál a
csont- és vázizom bántalmak, a nőknél a pszichés betegségek foglalták el az első helyet. A lelki
okokra visszavezethető megbetegedések a férfi dolgozók körében is erőteljesen nőnek.
A munkahelyi stressz modellek típusai:
1. Személy – Környezet Illeszkedés Modell – ma már kevésbé használatos
2. Követelmény - Kontroll Modell (Karasek 1979)
Követelmény – a munkakörnyezet pszichológiai stresszorai pl: feszített munkatempó,
időnyomás, megterhelő munka, különböző egymásnak ellentmondó elvárások
Kontroll – két összetevője van
 a képesség feletti kontroll - a dolgozónak lehetősége van-e a képességeit és
készségeit kamatoztatni
 munkakörülményekre vonatkozik- van-e beleszólása a dolgozónak abba, hogy milyen
módon és tempóban végzi a munkáját
A kettő egymáshoz való viszonya és értékeinek kombinációi a következők:
1. Magas stresszel járó munka:
 nagy pszichológiai terhelés
 alacsony döntési lehetőség

19

Szabó Beáta, Harsányi Szabolcs Gergő (2012) Kibékíthető szerepeink HVG extra Pszichológia 2012/02 szám.(82)
A munka- család egyensúly kutatása http.//tinyurl.com/87x lt85
20
Szabó Beáta, Harsányi Szabolcs Gergő (2012) Kibékíthető szerepeink HVG extra Pszichológia 2012/02 szám.(82)
21
Szabó Beáta, Harsányi Szabolcs Gergő (2012) Kibékíthető szerepeink HVG extra Pszichológia 2012/02 szám.(82)
László Krisztina, Ádám Szilvia (2008) Munkahelyi stresszkezelő programok bevezetéséről Magyar Lelkiállapot 2008
Semmelweis kiadó (Szerk.:Kopp Mária(4.,3.,2.,298.)
22
Dr. Boros Tiborné Munkahelyi pszichés terhelések szaporodása rugalmasabbá vált munkaviszonyok között-jelentőségük,
vizsgálati módszereik www.omikk.bme.hu/collections/mgi/fultext/munkavédelem
23
Dr. Boros Tiborné Munkahelyi pszichés terhelések szaporodása rugalmasabbá vált munkaviszonyok között-jelentőségük,
vizsgálati módszereik. www.omikk.bme.hu/collections/mgi/fultext/munkavédelem
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2. Aktív munka:
 nagy megterhelés
 nagy kontroll
Van fejlődési lehetőség, kihívásként éli meg a dolgozó a munkát.
3. Nyugodt munka:
 alacsony követelmény
 magas kontroll
4. Passzív munka:
 alacsony megterhelés
 alacsony kontroll
csökkenti a motiváció
a készségek lassú leépüléséhez vezet
A modell új eleme: A munkahelyi társas támogatás
a) társas – érzelmi támogatás (bizalom, társas összetartás mértéke a munkacsoportban)
b) munkatársaktól, felettesektől kapott segítség a feladat elvégzéséhez
Ezen modell szerint az egészségi állapot legrosszabb kimenetele akkor várható,
 ha a követelmények magasak,
 a döntési lehetőség, a kontroll a munkavállaló részéről viszont alacsony.
Ha ehhez még társul az alacsony munkatársi támogatottság, akkor ez tovább növeli a
veszélyeztetettséget.
3. Erőfeszítés - Jutalom Egyenlőtlenség Modellje (Siegrist, 1996)
 nagy ambíciók
 a teljesítmény magas szintje elvárt
 éles a versenyhelyzet
Perfekcionista, magukat túlvállaló embereket veszélyezteti
4. Igazságtalanság a munkahelyen
 elosztási igazságtalanság
 a működési mód igazságtalansága (interperszonális igazságtalanság)
Ilyen típusú stresszről – saját tapasztalatomból kiindulva24 – olyan munkavállalók, (legtöbbször
nők) panaszkodnak, akik hivatalokban illetve olyan nagyvállalatnál dolgoznak ahol többen vannak egy
irodában. Gyakori a munkatársak közötti rivalizálás. Sokszor a főnök elismeréséért, esetleg állásuk
megőrzéséért vagy az előmenetel lehetőségéért történik mindez. Egymással szemben türelmetlenek,
nem tolerálják a másik jellemző tulajdonságait, megnyilvánulásait. Előfordul, hogy egy – egy
munkatársat kirekesztenek és az izoláció komoly megterhelést okoz az egyén számára. Az sem
ritka, hogy gyógyszereket szednek, akad olyan aki nyugtatót, mások több szem hasfogó tablettával
indulnak el dolgozni, így akarván megelőzni az esetleges kellemetlen tüneteket.
Kopp Mária és munkatársai 2006-ban az egész országra kiterjedő, a lakosság egészségi
állapotára vonatkozó Hungarostudy vizsgálatukban részletesen beszámoltak a munkahelyi stressz
egészségügyi követelményeiről. Saját vizsgálatuk eredményeit összevetették az e témakörben
megjelent számos külföldi vizsgálati eredménnyel.
Melyek ezek a figyelmet és beavatkozást igénylő összefüggések?

24 Szicsek Margit (2004) Kiégés és pszichológiai immunkompetencia összefüggései az ápolói munkában. Kharón,Thanatológiai szemle
2004;8(1-2);(88-131)
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A kardiovaszkuláris megbetegedések szoros összefüggést mutatnak a karaseki modellel, és annak
összetevőivel:
 alacsony kontroll;
 magas követelmény
 alacsony munkatársi támogatottság.
Ugyanilyen összefüggést mutat az erőfeszítés – jutalom egyensúlytalanság modell. Akik nagy
erőfeszítés és alacsony jutalom mellett végzik a munkájukat, jellemzően túlvállalják magukat; náluk
szintén nagyobb az esélye a kardiovaszkuláris megbetegedéseknek.
Van Vegchel (2005) ugyanilyen jellemzők mellett a pszichoszomatikus tünetek nagyobb
eséllyel való előfordulását találta.
Az említett Hungarostudy 2006 követéses vizsgálat eredményei szerint, a 40-69 éves férfiak
között, akik 2002-ben, munkahelyi bizonytalanságot, alacsony kontrollt tapasztaltak, a halálozás
valószínűsége háromszorosára növekedett. Ugyanebben a korcsoportban, a nőknél, az alacsony
munkatársi támogatás bizonyult a 2006-ig bekövetkező halálozás egyik rizikófaktorának. A szervezet
működési módjában és az interperszonális kapcsolatokban előforduló igazságtalanság előre jelezte a
betegszabadságok növekedése mellett, a pszichiátriai megbetegedések és a depresszió
megjelenését is. Pedagógusok, egészségügyi dolgozók és szociális munkások körében végzett
kutatások mind a magas követelmény – alacsony kontroll, mind az erőfeszítés – jutalom
egyensúlytalanság modelljei esetében a kiégéssel, depresszióval szoros kapcsolatot mutattak.
Egy japán munkavállalók körében végzett vizsgálat szerint 25 a depresszió tünetei szorosan
összefüggnek
 az erőfeszítés – jutalom egyensúlytalanságával,
 az alacsony kontrollal és a túlvállalással,
 ha ehhez még az állásunk elvesztésének lehetősége is társult, még inkább számítani lehetett
a depresszió megjelenésére.
A magyar vizsgálat egybecsengett a fentiekkel:
A 2002-es Hungarostudy:
 alacsony munkahelyi kontroll
 alacsony munkatársi támogatás
 a főnökkel és a munkával való elégedetlenség
 a bizonytalan munkahely
 munkahelyi problémák jelenléte előrejelzője volt a depresszió súlyosságának.
A 2006-os Hungarostudy vizsgálat eredményei alátámasztották, hogy egyre több a bizonyíték arra
vonatkozóan, hogy a munkavégzés módja hozzájárul a krónikus stressz kialakulásához, amely súlyos
egészségi problémákhoz vezethet.
Az egészségügyi problémák pedig
 munkaképtelenséghez,
 hiányzásokhoz,
 teljesítmény csökkenéshez vezetnek,

25

Salavecz Gyöngyvér (2008) Munkahelyi stressz és egészség. Magyar Lelkiállapot 2008 Semmelweis kiadó(Szerk.:Kopp
Mária 4.,3.,1., 288.)
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amelyek növekvő egészségügyi költségekkel járnak. Az egészségtelen munkakörülmények negatív
gazdasági következményei megmutatkoznak a munkaadók vonatkozásában is, pl: csökkent
termelékenység, hiányzások, a toborzásra, az új munkavállalók betanítására szánt idő mind őket
terheli.
Hazánkban a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett (2014. évi) adatok alapján a
legtöbb munkabaleset a gépiparban történik (3632 fő), melyet szorosan követ a feldolgozóipar, 3436
fő munkabalesetével. A balesetet szenvedők több mint kétharmada férfi.
Az európai és a hazai munkabaleseti adatokból kiindulva kíváncsiak voltunk, hogy a közelebbi
környezetünkben miként alakultak a munkabalesetek. Vizsgálatainkat hazánk két jelentős élelmiszer
feldolgozójának üzemegységeiben (a továbbiakban 1-es és 2-es üzem) végeztük.
Összesen 150 db Munkahelyi stressz felmérőlap és 150 db Stressz kezelés kérdőív került
kiosztásra. A Munkahelyi stressz felmérőlap kérdőívből 134 db értékelhetőt kaptunk vissza, Stressz
kezelés kérdőívből 120 db került kitöltésre.
Felhasznált mérőeszközök:
 Munkahelyi stressz felmérőlap (lásd I. melléklet) – Saját, önállóan összeállított kérdőív,
mely olyan kérdéseket tartalmazott, amelyek közvetlenül a munkavállaló és munkája
kapcsolatára vonatkozott.


Stressz kezelés kérdőív (lásd II. melléklet) – Standard, validált kérdőív, amely azt mérte,
hogy a dolgozóra nehezedő fizikai és lelki terhelések a szervezetének működésében hol
hatnak.

Itemek, faktorok:
„A” csoport: 1,4,8,10,13,18,22,24.
„B” csoport: 3,5,9,12,14,16,17,21.
„C” csoport: 2,6,7,11,15,19,20,23.




A csoport – kognitív - érzelmi területre, alacsony önbecsülés, gondolkodásbeli
lelassulás, memória működés nehezítettsége, szorongás, leblokkolás, hangulatbeli
változás pl: disztímia, gyakori ingerlékenység
B csoport – vegetatív területre, pl: magas vérnyomás, szívdobogás, hasmenés és
más panaszok
C csoport – motorikus területre, húzódásos panaszok, hátpanaszok, nyugtalanság,
váll kar szindróma, fejfájás

A munkahelyi stressz felmérőlap kérdései alapján a következő vizsgálati eredmények születtek.
Elemeztük a vizsgálatban résztvevőket nemük, életkoruk, iskolai végzettségük, munkakörük
és a szervezetben elfoglalt helyük alapján.
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N: 134 fő

A vizsgálatban résztvevők nemenkénti megoszlása
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25. ábra A vizsgálatban résztvevők nemenkénti megoszlása
A vizsgálatban az 1. üzemben 20 nő és 48 férfi, míg a 2. üzemben 32 nő és 34 férfi vett részt.
Összességében 52 nő és 82 férfi vállalkozott a munkahelyi stressz felmérőlap kitöltésére. Az alacsony
résztvevői létszám miatt a továbbiakban a vizsgálati eredményeket százalékos megoszlásban
tüntetjük fel.
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N: 134 fő

A vizsgálatban résztvevők életkor szerinti megoszlása
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26. ábra Életkor szerint
N: 134 fő

A vizsgálatban résztvevők megoszlása iskolai végzettség
alapján
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27. ábra Iskolai végzettség szerint
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A vizsgálatok nagy része 26, azt mutatta, hogy a munkahelyi stressz és ezáltal a munkahelyi
baleset szempontjából a legveszélyeztetettebb populáció az alacsonyabb iskolai végzettségűek és
fizikai dolgozók köréből kerülnek ki. A mi vizsgálatunkban összességében a résztvevők 38,81%-a
szakmunkás végzettségű, munkakör szerint 69,4%-uk fizikai dolgozó.
N: 134 fő

A vizsgálatban résztvevők megoszlása munkakör szerint
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28. ábra Munkakör szerint

26

SOLVER Unio Kft.(2011) Munkabiztonsági, egészségvédelmi és comliance kockázatok értékelésének és kezelésének
módszertani vizsgálata a villamosipari közműépítö ágazat vállalatainál. www.solvergroup.hu
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N: 134 fő

A vizsgálatban résztvevők megoszlása a szervezetben
elfoglalt helyük alapján
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29. ábra Szervezetben elfoglalt helyzet
Következő kérdéseink elemzésekor arra voltunk kíváncsiak, hogy a dolgozók milyen családi,
anyagi, munkahelyi gondokkal küszködnek. Mennyire érzik egészségükre fizikálisan és pszichésen
veszélyesnek a munkahelyüket, mennyire megterhelő a munkahelyi légkör a munkatársak és a
vezetés részéről, milyen egyéb problémák adódnak munkavégzés közben, ami újabb stresszkeltő
reakcióként jelentkezik.

Válaszok aránya (%)

N: 134 fő

Van-e valamilyen probléma, gond, ami foglalkoztatja?
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30. ábra Probléma foglalkoztatja-e?
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Két kiugró eredményt láthatunk: a munka általi túlterhelést 35,07% emelte ki, illetve az anyagi
problémák, mint fókuszban lévő problémacsoport 45,52%-nál került megnevezésre. Azért fontos ez a
két érték, mert mindkettő szerepelhet olyan pszichés tényezőként, mely figyelemcsökkenést,
koncentrációs nehézséget okozhat, így a munkabalesetek rizikófaktorának tekinthető.
A munka általi túlterhelés kérdésnél a két munkahely között eltérést láthatunk a 2. üzemben
dolgozók „javára”. Ennek okát nem tudjuk pontosan megmondani, hogy valóban nagyobb a túlterhelés
a 2. üzemben, vagy relatíve érzik nagyobbnak a terhelést a dolgozók. Az eredményeket
magyarázhatja az a tény, hogy a 2. üzemben több az idősebb munkavállaló, vagy az is, hogy a
munkafeltételek rosszabbak, ugyanis a 1. üzem a közelmúltban került felújításra.
A további tényezők, melyek emelkedettebb értéket mutattak, szintén nehezítik a munkára való
figyelést, mert a „hátországban” hagyott lelki nehézségektől nehezen függetleníti magát az ember.
Ezek a tényezők:
 betegség, haláleset a családban
 konfliktusok a családban
 gyermekkel való problémák

9,7%
8,96%
8,96%

Első körben nagyon imponálónak hat a „nincs problémám kérdésre” kapott 28,36%-os érték.
Saját tapasztalataink és a szakirodalmi adatok 27 azonban nem mutatnak ilyen kedvező képet. Akkor
mégis mi lehet a háttere ezeknek a számoknak? Mint ahogy a korábbiakban már utaltunk rá, a
megváltozott munkalehetőségek egyik következménye, hogy a dolgozók nagyon féltik az állásukat,
ezért valószínűsíthető, hogy még egy anonim vizsgálatban sem merik felvállalni teljes őszinteséggel a
valós helyzetüket.

Úgy érzi-e, hogy munkája egészségére ártalmas?
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31. ábra Egészségre ártalmas-e?

27 Kovács Mariann, Kovács Eszter, Hegedűs Katalin ( 2012) Az érzelmi munka és a kiégés összefüggései egészségügyi dolgozók különböző
csoportjaiban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 13.kötet,2 szám, június 2012 (219.)
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A dolgozók 35,82%-a nyilatkozott úgy, hogy nem tartja munkáját egészségére ártalmasnak.
Majdnem ugyanennyien 35,07% viszont a zajra panaszkodott, mint ártalom keltő zavaró tényezőre.
Fontos kiemelni, hogy annak ellenére, hogy a válaszadók közel 70%-a fizikai munkát végez, mégis
összességében lelkileg szignifikánsan megterhelőbbnek értékelték a munkájukat, mint fizikailag. Itt az
áltag érték 26,87% volt, de lényeges különbséget mutat a két telephely: 2. üzem 34,85%-os, míg az 1.
üzem telephelyén 19,12%-os értéket kaptunk. Érdemes lenne ezt a kérdést közelebbről megvizsgálni,
hogy milyen háttértényezőknek köszönhető ez a különbség. Fizikailag a válaszadók 11,19% tartja
nehéznek a munkáját. Itt is a 2. üzemben dolgozók értéke a duplája 15,15% a 1. üzem
munkavállalóinak értékéhez képest (7,35%). Az egyéb egészségre ártalmas tényező 8,21%-os értéket
kapott. Mivel a felkínált lehetőség ellenére bővebben nem fejtették ki a válaszadók ezt a pontot, ezért
sajnos nem tudjuk megmondani, hogy mit soroltak ide.

Vannak-e problémái a munkavégzésben?
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32. ábra Munkavégzés problémái
Örvendetes tény, hogy a válaszadók közel fele, 49,25% úgy nyilatkozott, hogy nincs
problémája, de nézzük meg mi van a másik felével. 20,9% nyilatkozott úgy, hogy zavarják
munkavégzés közben. Itt is van különbség 2. üzem 27,27% és 1. üzem 14,71% között.
A következő nehezítő tényező a vezető részéről tapasztalható igazságtalanság, amely
összértéke 17,91%, a 2. üzemben viszont ez az érték már 27,27%-ra szökött. A szokott-e vitatkozni a
felettesével kérdésre 20,9% felelt igennel. Ez az érték elfogadhatónak tekinthető, hiszen egy vita akár
építő jellegű is lehet, amennyiben figyelembe veszik a dolgozó tapasztalatából származó praktikus
ötleteket. Ennek van olyan további hozadéka is, hogyha a dolgozó azt érzi, hogy van beleszólása a
dolgokba, akkor jobban magáénak vallja a munkahelyének célkitűzéseit.
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Megterhelő, feszült helyzet milyen gyakran fordul elő
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33. ábra Feszült helyzet
A vizsgálati személyek 52,24%-a nyilatkozott úgy, hogy ritkán él át feszült helyzetet a
munkavégzése során. A dolgozók 35,82% -ának véleménye szerint gyakori a feszült helyzet a napi
munka során. Itt a 1. üzemben dolgozók jelezték a több feszültséget, 38,24%-ban, míg a 2. üzemben
ez az érték 33,33%. A 1. üzemben dolgozók közül 8,82% jelezte, hogy naponta él át feszült helyzetet,
ez az érték 2. üzemben 4,55%. Ezek az értékek arra is rávilágítanak, hogy az általunk végzett
vizsgálat olyan indikátorként működhet amely időben jelezheti a munkáltató számára a fennálló
pszichoszociális kockázatokat. Egy-egy munkaterületet monitorozását követően nagyobb védelmet
biztosíthatnak a dolgozók számára. Így összességében a munkahelyi légkör követése, a
pszichoszociális kockázatok ismerete és csökkentése baleset megelőző faktornak is tekinthető.
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Ha volna lehetősége változtatna-e munkahelyet?
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34. ábra Változtatna-e munkahelyet?
Mindamellett, hogy a dolgozók 39,55%-a egyértelmű igennel válaszolt erre a kérdésre,
nagyon magas a bizonytalan választók száma. A válaszadók 31,34%-a nem tudja, hogy változtatna-e,
és csupán 29,1%-uk nyilatkozott úgy, hogy lehetőség esetén sem hagyná ott jelenlegi munkahelyét. A
fenti eredmények azt jelzik, hogy a dolgozók túlnyomó többségének a munkával való elégedettsége
alacsony. Vizsgálatunk arra nem terjedt ki, hogy ez az alacsony elégedettség mennyiben származik
munkahelyi forrásból és mennyiben a magánszférából. Saját tapasztalatunk, - több munkavállaló
szóbeli közlése azt támasztja alá,- hogy a munkavállalók nagy része más munkalehetőség hiányában
sokszor kényszerűségből marad a munkahelyén. Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy sok
esetben az emberek saját életükkel szembeni elégedetlenségüket vetítik ki a munkahelyükre és ezért
nehéz tiszta képet kapni ebben a kérdésben. Mindezek ellenére reálisabb képet kaphatunk az adott
munkahely ismerete és standard pszichológiai mérőeszközök használata mellett (pl. Életelégedettség
kérdőív). Természetesen ehhez a dolgozók együttműködését is meg kell nyerni.
Mindezek lehetővé tennék, hogy a dolgozónak világosabb, tudatosabb képe legyen a saját
életszemléletéről. Lásson rá differenciáltabban a saját lelki működésére és ez által az egész életére.
Ahogy a korábbi fejezetekben kitértünk már rá, az életkörülmények megváltozásával a
munkalehetőségek nehezedtével egyre inkább szükség lenne arra, hogy a dolgozók tudatosabbá,
önmagukért nagyobb felelősséget vállaló emberekké váljanak. Ez viszont nem megy magától; a
munkahely támogatásával olyan pszichoedukációs lehetőségek megteremtésére van szükség,
amelyek ezt hatékonyan elő tudják segíteni.
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Családi gondjai nehezítik-e a munkavégzését, elterelik
gondolatát?

Válaszok aránya (%)
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35. ábra Családi gondok
Örvendetes tény, hogy a dolgozók 87,31%-a nyilatkozott úgy, hogy családi gondjai nem
nehezítik a napi munkavégzését. Az 1. üzemben a dolgozók mindössze 8,82%-a, a 2. üzemben
16,67% érzi úgy, hogy nehezen tudja szétválasztani a magánéleti gondjait és a munkából adódó
feladatokat. Annak ellenére, hogy nagyon pozitívnak tűnik ez a kép, a gyakorlati tapasztalat sokkal
inkább azt mutatja, hogy ezt az elvárást támasztják velük szemben, és gondolati szinten azonosulnak
is ezzel a dolgozók. Amikor azonban egyenként nyilatkoztatjuk őket, vagy adekvát pszichológiai
szűrőteszttel végzünk vizsgálatot, akkor kiderül, hogy a vágyott és valós kép nem fedi egymást.

Válaszok aránya (%)

Mi az, ami a jelenlegi életminőségén jelentősen
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36. ábra Életminőség
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A nyilatkozók 80,60%-a a nagyobb anyagi megbecsülésben látja a lehetőségét annak, amitől
a jelenlegi életminősége javulhatna. Ez az érték figyelemfelkeltő; mindenképpen azt jelzi, hogy az
alacsony életelégedettséghez nagyban hozzájárul, hogy a vizsgált munkavállalók nagy része anyagi
nehézségekkel küszködik. Ez a megállapítás alátámasztja a már korábban leírtakat, hogy a munkával
való elégedettség vagy elégedetlenség erősen összefonódik az általános életelégedettséggel vagy
éppen életelégedetlenséggel. Nem számottevő ugyan, de érdemes megemlíteni, hogy az 1. üzem
telephelyén 83,82% míg 2. üzemben 77,27% a nagyobb anyagi megbecsülés utáni vágy. Miután a
megyék közötti átlagkereseti rangsorban 1. üzem megyéje a legutolsók között van, ez indokolhatja ezt
a különbséget.
Mi az ami nem pénz kérdés?
A személyes figyelem, a jó munkahelyi légkör megteremtése. Összességében a dolgozók
24,63%-a, a 2. üzemben 33,33%, az 1.üzemben 16,18% nyilatkozott úgy, hogy egy megértőbb
munkahelyi vezető jelenléte javítani tudna az életminőségén. A válaszadók 7,46%-a vágyik megértőbb
kollégákra. Új munkakör 11,19%-uknak, esetleges továbbtanulási lehetőség 13,43%-uknak segítene.
Említést érdemel az a statisztikailag szignifikáns különbség, amely a munkahely változtatás, mint
életminőséget javító lehetőségként jelenik meg: ez az érték az 1. üzem telephelyén 8,82% míg a 2.
üzem esetében 18,18%. Ezt a különbséget magyarázhatja az is, hogy az 1-es üzem megyéjében
élőknek kisebb a mozgásterük, nehezebb az elhelyezkedési lehetőség, de adódhat abból is, hogy a 2.
üzemben több a munkát nehezítő tényező.

4. STRESSZ KEZELÉS ÉRTÉ KELÉSE
Az általunk összeállított kérdőíven túl, a stressz kutatásban bevált pszichológiai mérőeszközt
is alkalmaztunk „Stressz kezelés kérdőív” formájában. Ezzel az volt a célunk, hogy munkahelyenként
és beosztásonként egyértelműen lássuk, hogy milyen következményekkel jár a munkahelyi stressz
megléte. A kiosztott 150 felmérőlapból, 120 értékelhető stresszkezelő kérdőívet kaptunk vissza. Míg a
„Munkahelyi stressz felmérőlap” esetében 150 kiosztott kérdőívből 134 db érkezett vissza, addig a
„Stressz kezelés kérdőív” kitöltését csak 120 fő vállalta. Sajnáljuk, azt a 14 vissza nem kapott
kérdőívet, mert az tovább árnyalhatta volna az eredményeket. A meglévő számok így is jelzés
értékűek és lehetőséget adnak arra, hogy tovább gondoljuk azokat a módokat, ahogyan a
munkavállalók egészségi állapotának javítása, illetve betegség megelőzése lehetővé válna.
A kérdőív 3 csoportra bontotta azokat az értékeket, amelyek mentén megterheli a stressz az egyént.
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Stressz kezelés értékelése a pszichológiai vizsgálat alapján
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37. ábra Stressz kezelés

„A” csoport – kognitív-, érzelmi terület
Itt a legmagasabb értéket (46,66%-ot) az 1. üzem vezető beosztású munkavállalói érték el. Őket
követik az 1. üzem beosztottjai 30%-kal. A 2. üzemben kevesebb vezető töltötte ki ezt a mérőeszközt,
ebből is adódhat az a nagy különbség, hogy náluk csak 10% volt az „A” csoport értéke. A 2. üzem
beosztottjai 25,46%-ot értek el. Feltételezésünk beigazolódott miszerint a középvezetők inkább
kognitív-, érzelmi megterhelésnek vannak kitéve, hisz erőteljesen képviselniük kell a vállalat érdekeit,
de figyelembe kell venniük a közvetlen beosztottaik szempontjait is. Sokszor e kettős présben olyan
nyomásnak vannak kitéve, amit, ha nem tudnak jó stresszkezelő technikával kézben tartani, akkor
pszichés és testi tüneteket élhetnek meg.
„B” csoport – vegetatív terület (vérnyomás problémák, szívdobogás, gyomor-bél panaszok,
esetleges alvászavar).
A 2. üzem vezetői (30%) vezetnek ebben a kérdésben, őket az 1. üzem beosztottjai 22,5%-al követik,
majd a 2. üzem beosztottjai következnek 18,18%-kal. Nehezen értelmezhető a 2. üzem vezetőinek
0%-a. Sajnos aligha elképzelhető, hogy a vegetatív területen ennyire panaszmentesek lennének,
miközben az „A” és „C” faktoruk nagyon magas értéket mutat. Az mindenképpen látható, hogy a
három csoport közül a vegetatív terület a legkevésbé veszélyzóna a vizsgált dolgozók esetében.
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Miután vizsgálatunkat a feldolgozó ipar munkatársai körében végeztük, ezért nem meglepő,
hogy a „C” csoportban kaptunk kiugró eredményeket, tehát a legnagyobb megterhelésnek a
vázizom rendszerük van kitéve: ízületi panaszok, hátfájás, derékfájás a leggyakoribb tünet, ami az
izomrendszer egyoldalú igénybevételének következménye. Mindezek ismeretében meglepőnek
tűnhet, hogy a legmagasabb értéket 60%-ot, a 2. üzem vezetői, majd 53,36%-ban az 1. üzem vezetői
értek el. Miután tudjuk, hogy nemcsak az egyoldalú fizikai terhelés okozhat mozgásszervi
problémákat, hanem a pszichés megterhelések is szó szerint „ránehezednek az ember hátára”, így
rögtön értelmezhetővé válik a kapott eredmény. A 2. üzem beosztottainak értéke 56,36%-os, a 1.
üzem dolgozóié 47,5%.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy jó indikátornak bizonyult a stressz kérdőívünk, mely
megmutatta, hogy a vezetők többsége motorikus panaszokkal küszködik (56%). Ezt követik a kognitívérzelmi megterheltségük (32%), illetve vegetatív panaszaik (12%). Az arányok hasonlóak a
beosztottak esetében is, itt a mozgásszervi tünetek 52,64%, a kognitív- érzelmi területek
nehezítettsége 27,36%, míg vegetatív problémákról 20% panaszkodott. A korábban már említett
pszichoedukáció fontosságát ezek az eredmények is megerősítik. Amennyiben a munkavállalók
figyelmét időben felhívjuk, vagy számukra akár egy családi nap keretében elméleti
megalapozottsággal mozgásos kikapcsolódást szervezünk, akkor követhető mintát nyújthatunk arra
vonatkozóan, hogy tüneteink megszüntethetők, egészségünk karban tartható. Mindez ismételten
ráirányítja a figyelmet arra, hogy az egyéni felelősség nem megkerülhető.
A stressz jelenlétén túlmenően szembe kell néznünk a foglalkoztatás megváltozásával is.
Mindenki előtt teljesen nyilvánvaló, hogy a nyugdíjkorhatár az elkövetkezendő években ki fog tolódni.
Éppen ezért az egyéni érdeken kívül össztársadalmi érdek is, hogy az emberek egészségben eltöltött
életéveinek száma minél hosszabb legyen. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha akkor avatkozunk be, amikor
még nem késő, akkor amikor még megelőzhető a baj, vagy korrigálható a romlásnak induló folyamat.
Munkabalesetek
Az Európai Unióban bekövetkezett munkabalesetek és a hazai munkabaleseti statisztikai
adatok ismeretének fényében kíváncsiak voltunk rá, hogy az általunk mért munkavállalói populációban
milyen arányban fordult elő munkabaleset. Ebben volt-e szerepe pszichés tényezőknek és az
esetlegesen elszenvedett balesetnek milyen lelki következményei keletkeztek az illető egyénre nézve.
Ezen kérdés vizsgálatához a minta elem száma meglehetősen kicsi volt, ezért a kapott eredmények
messzemenő következtetés levonására nem alkalmasak. Egy esetleges későbbi nagyobb elem
számú, alaposan előkészített vizsgálat hipotéziseinek megfogalmazásához biztos alapokat
teremtenek.
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Munkavégzése során szenvedett-e már bármilyen jellegű
munkabalesetet?
N: 134 fő
79,41

76,12

72,73
80,00

Válaszok aránya (%)

70,00
60,00
50,00
Igen
40,00
30,00

27,27
20,59

Nem

23,88

20,00
10,00
0,00
1.üzem

2.üzem

Összes

38. ábra Munkabaleset
A megkérdezett 134 főből 32 fő vagyis 23,88% szenvedett már munkabalesetet. Ebből a 2.
üzemben 27,27%, míg az 1. üzemben 20,59% dolgozik.

Munkabalesetet szenvedők megoszlása nemenként
N=32 fő

31%

Nő

69%

Férfi

39. ábra Megoszlás nemenként

A Nemzetgazdasági Minisztérium (2014) adataihoz hasonlóan alakult a nemek megoszlása, a
munkabalesetet elszenvedettek 68,75%-a férfi, míg a nők esetében ez az érték 31,25%.
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Munkabalesetet szenvedők megoszlása életkor szerint

6%
28%

38%

28%

20 alatt
21-30 év
31-40 év
41-50 év
51-60 év
60 fölött

40. ábra Megoszlás életkor szerint
Életkori megoszlás szerint a munkabalesetet elszenvedők 37,5%-a 31 és 40 év közöttiek,
majd egyenlő arányban 28,13%-kal a 41 és 50 év közöttiek, illetve az 51 és 60 év közöttiek
következnek.
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Munkabalesetet szenvedők megoszlása a szervezetben
elfoglalt helyük alapján

28%
Beosztott
Vezető
72%

41. ábra Megoszlás a szervezetben elfoglalt hely szerint

A munkabalesetet elszenvedők szervezetben elfoglalt helyüket tekintve 71,88%-ban a
beosztottak köréből, míg 28,13%-uk a vezetők köréből került ki.
Miután vizsgálatunk egyik központi területe a lélektani tényezők vizsgálata, ezért kíváncsiak
voltunk arra, hogy a munkabalesetet elszenvedőknél -saját véleményük alapján- a baleset
kialakulásában szerepet játszottak-e lelki terheik, életnehézségeik.
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Munkabalesetet szenvedők véleményének megoszlása arról, hogy a
baleset bekövetkeztében volt-e szerepe az élethelyzetüknek,
nehézségeknek, lelki tehernek

31%
Igen
Nem
69%

42. ábra Élethelyzet szerepe
Erre a kérdésre 31,25%-uk válaszolt igennel. A többség, 68,75% szerint tehát a munkabaleset
lelki terheiktől független okok miatt alakult ki.
Egy esemény bekövetkezte után már csak az elszenvedők szubjektív álláspontjára
hagyatkozhatunk, ezért ezeket az eredményeket nincs jogunk megkérdőjelezni. Ennek ellenére a
31,25%-os igen válasz és saját tapasztalataink alapján továbbra is fenntartjuk, hogy a munkáltatónak,
a termelékenység mutatói mellett a humán erőforrás „karbantartására” is figyelmet kell fordítania.
Mert, mint arra már korábban is rámutattunk, hosszútávon a munkabalesetek megelőzése minden
szempontból jobb befektetés, mint az esetlegesen bekövetkező baleset következményeinek
finanszírozása (táppénz, termelékenység csökkenés, új munkaerő betanítás stb.).
Mérőeszközünk harmadik típusa az úgynevezett Életesemény Hatás Felmérés (RIES)
kérdőív (lásd III. melléklet) volt. Vizsgálatunk során abból indultunk, ki, hogy egy esetleges
munkabaleset –egyéni érzékenységtől függően– akár poszttraumás stressz zavarként is jelentkezhet
a későbbiekben az egyén életében.
Poszttraumás stressz zavar
DSM-IV: szerint akkor diagnosztizálható akut stressz – zavar, ha a szorongáshoz kapcsolódó
tünetek a traumatikus eseménytől számított négy héten belül jelentkeznek és legfeljebb 2 - 28 napig
tartanak. Amennyiben a tünetek 28 napnál tovább állnak fent, poszttraumás stressz zavar a diagnózis.
A poszttraumás stressz zavar tünetei jelentkezhetnek azonnal a traumatikus esemény után is, de
előfordul, hogy csak hónapokkal vagy évekkel később bukkannak fel.
Leggyakoribb tünetei:
1. A traumatikus esemény újraélése
2. Elkerülés: a személy elkerüli azokat a helyzeteket vagy tevékenységeket amelyek a
traumatikus eseményre emlékeztetik, megpróbál megszabadulni a hozzá kapcsolódó
gondolatoktól, érzésektől és beszélgetésektől is.
3. Csökkent válaszkészség „lelki némaság” vagy érzelmi amnézia, melynek következtében
elszigetelődik
4. Fokozott arousal, szorongás és bűntudat
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A következőkben visszatérünk a munkahelyi balesetet szenvedők vizsgálatára.
Életesemény Hatás Felmérés (RIES) két skálából állt:
1. Emlékbetörés
Ez a mutató azt vizsgálja, hogy milyen gyakran fordul elő, hogy bármilyen, a balesetre
emlékeztető esemény kiváltja a kellemetlen eseményre való emlékezést. Egy átlagnál
érzékenyebb ember esetében már periférikus ingerek is reakciót válthatnak ki. Váratlanul
kialakuló hangulatingadozások, ok nélküli elkedvetlenedés jellemző tünet lehet. Az ilyen
típusú emberre egyébként is jellemző az un. elengedési nehezítettség: a negatív
életesemények szorongató gondolatai rendre vissza-vissza térnek. A fenti tünetek nagyon
megnehezíthetik az egyén életét illetve a közvetlen környezetére, családtagjaira, valamint a
munkatársaira is teherként ülhet.
2. Elkerülés
A kérdőív második skálája arra mutat rá, hogy az egyén mennyire próbálja magát távol tartani
a traumát felidéző helyzetektől. Egy traumát, egy munkabalesetet átélt ember esetében
előfordulhat, hogy hosszú időn keresztül minden olyan helyzettől igyekszik magát távol tartani,
amely felidézheti benne az elszenvedett balesetet. Ez olyan mértéket ölthet, amely akár
lehetetlenné teszi a további munkában való helytállását. Ez tartós táppénzzel,
gyógykezeléssel jár, amely a család és önmaga számára is egyre jobban beszűkíti az
életteret és csökkenti az életminőséget.
Ettől a mérőeszköztől igen sokat vártunk. Utólag sajnos be kell látni, hogy az alacsony elemszám,
a kitöltők alacsony motiváltsága, illetve a kérdőív „item”-einek esetleges értelmezési nehézségei miatt
messzemenő következtetések levonására lehetőséget nem adó, nagyon alacsony számok születtek.
Esetleg az is elképzelhető, hogy az elszenvedett munkahelyi balesetek olyan mértékűek voltak,
amelyek -szerencsére- nem okoztak a vizsgálati személyeknél lelki traumát.
A tanulmány alapján nem állapíthatjuk meg egyértelműen, hogy a pszichés megterhelés és a
munkabalesetek kapcsolata között szoros összefüggés mutatható ki. Ahogy azt tanulmányunkban
kifejtettük és több irodalmi hivatkozással is alátámasztottuk, hogy a munkavállalóra nehezedőtöbbirányú stresszhatás rontja a figyelmet, csökkenti a koncentrációt, megnöveli a reakcióidőt.
Azonban egy bekövetekezett munkabaleset esetén -amihez több negatív dolog együttese vezetettutólag nagyon nehéz a direkt együttjárást kimutatni.
Amennyiben a balaset bekövetkezte után, retrospektíve interjút készítenénk a balasetet
elszenvedett emberrel, még akkor is nehéz lenne az aktuális mentális állapota és a bekövetkezett
esemény közti közvetlen összefüggést bebizonyítani. Annál is inkább igaz ez, hogy egy káresemény
után, az esetleges "én részességet" a dolgozók igyekszenek a minimálisra csökkenteni, és amennyire
csak lehet tudatosan, de tudattalanul is hárítani. Ettől függetlenül mind a munkavállalónak, mind a
munkáltatónak tisztában kell lenni azzal, hogy a munkavállaló megfelelő fizikai, egészségbeli
állapotán túl, a jó mentális állapot is elengedhetetlen ahhoz,hogy a munkavégzés során minimálisra
csökkentsük a baleseti lehetőséget.
Vizsgálatunk végső konklúziójaként az alábbiakat javasoljuk:Legyen célunk, hogy a dolgozók
pszichológiai kultúráltságának növelésével egészségtudatosabb, elkötelezettebb, munkájukat
örömmel végző emberekké váljanak. Ezen túlmenően fel szeretnénk hívni a munkáltatók figyelmét
arra, hogy a mentálisan jobb állapotban lévő munkavállaló hatékonyabb munkát végez, ezáltal
hosszútávon jó „befektetés”.

A munkavégzés feletti kontroll mértékének növelése
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Módjai: a helyzet tudatosítása; melyek azok a helyzetek ahol fokozott stresszt élünk át (célzott
önmagunkra való figyelés)
Ebből következő feladataink:
 Saját kompetencia körünk határának meghúzása (azzal foglalkozzunk amire ráhatásunk van,
így el tudjuk kerülni a tehetetlenség érzését)
 Sok feladat esetén
– hatékony időkezelés
– feladat priorizálás
 Meg kell tanulni meghúzni és tisztelni a saját határainkat – ha mi nem figyelünk oda a saját
teherbírásunkra, akkor más sem fog (pl: feladat delegálás, nemet mondás)
 Magánélet és a munkahelyi lét elkülönítése
Röviden összefoglalva:
 Tudatosabb munkaszervezés és munkairányítás
 „Együtt lélegezni” a dolgozókkal
 A közvetlen vezető ismerje az embereit, legyen tájékozott aktuális élethelyzetükről, hogy
számára kiszámíthatóbb legyen a viselkedésük (pl.:Miért szegül szembe a munkahelyi
vezetővel? Miért odázza el a védőfelszerelés használatát?).
 Igény megteremtése a tudatosabb, munkájában elkötelezett munkavállalóra
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VI.

FEJEZET

1. ÖSSZEFOGLALÓ – JAVASLATOK
Az előző fejezetbenben már megfogalmaztuk, hogy -bármilyen gondosan elemeztük a
rendelkezésre álló adatokat epidemiológiai vizsgálómódszerek bevetésével, és végeztünk erre
vonatkozóan 100 főt meghaladó pszichológiai kérdőíves kutatást, és adatfeldolgozást- a tanulmány
alapján nem állapíthatjuk meg egyértelműen, hogy a pszichés megterhelés és a munkabalesetek
kapcsolata között szoros összefüggés mutatható ki. Ahogy azt tanulmányunkban kifejtettük és több
irodalmi hivatkozással is alátámasztottuk, hogy a munkavállalóra nehezedő, többirányú stresszhatás
rontja a figyelmet, csökkenti a koncentrációt és megnöveli a reakcióidőt. Azonban egy bekövetekezett
munkabaleset esetén -amihez több negatív dolog együttese vezetett- utólag nagyon nehéz a direkt
együttjárást kimutatni. A figyelem hanyatlása azonban mindenképpen a balesetek bekövetkezésének
valószínűségét növeli.
Amennyiben a balaset bekövetkezte után, retrospektíve interjút készítenénk a balasetet
elszenvedett emberrel, még akkor is nehéz lenne az aktuális mentális állapota és a bekövetkezett
esemény közti közvetlen összefüggést bebizonyítani. Annál is inkább igaz ez, hogy egy káresemény
után, az esetleges "én részességet" a dolgozók igyekszenek a minimálisra csökkenteni, és amennyire
csak lehet tudatosan, de tudattalanul is hárítani. Ettől függetlenül mind a munkavállalónak, mind a
munkáltatónak tisztában kell lenni azzal, hogy a munkavállaló megfelelő fizikai, egészségbeli
állapotán túl, a jó mentális állapot is elengedhetetlen ahhoz,hogy a munkavégzés során minimálisra
csökkentsük a baleseti lehetőséget.

A pszichoszociális kockázatokkal kapcsolatban a Mvt. 87. § 1/H pontjában az alábbi
meghatározás olvasható:
„Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyen érő azon hatások (konfliktusok,
munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek
befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz,
munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be”.
A köznyelvben a stressz mindennapi használtban van, és mi is rendszeresen használjuk.
Napjainkban a stressz kifejezést a legáltalánosabb, de ezzel együtt a legtágabb értelemben is
alkalmazzák az emberek.
A stressz nem más, mint az ember, a személy és a környezetének kölcsönhatásából
kialakuló olyan új helyzetek, vagy a személy által előrelátott, vagy feltételezett helyzet kialakulása,
amely kezelése pszichés értelemben megterhelést, feszültséget jelent.
A munkavégzés kapcsán a stressz szűkebb meghatározásával érdemes foglalkozni. Szűkebb
értelemben a munkahelyen csak azok a káros mértékű stresszreakciót okozó helyzetek minősülnek
stresszhelyzetnek, amelyeket az egyén saját maga, aktív beavatkozásával nem tud kontrollálni, és így
számára a szituáció hosszú távon megoldhatatlanná válik.
Azaz a munkahelyen a stressz esetében, gondolkodhatunk úgy, hogy saját a probléma
kezelésére rendelkezésre álló erőforrásaink nem elégségesek a kialakult stresszhelyzet feloldására.
Ezzel egy inkompatibilitás jön létre az egyén és a szituáció között.
91

A továbbiakban az emberi szervezet, az egyén alkalmazkodóképességétől függ, hogy a
hatásnak milyen következményei lesznek. Ezért természetes, hogy egyéni különbségek
tapasztalhatóak különböző embereknél ugyanabban a szituáció miatt a stresszre adott
válaszreakcióikban.
Ezért tapasztalhatjuk, hogy ugyanazok a munkakörülmények például, az egyik dolgozónak
mindenben megfelelőnek bizonyul, míg egy másik személy ugyanazt nem képes elviselni.
Az Európai Unióban a munkával összefüggő stressz jelenti a munkával összefüggő második
leggyakoribb egészségügyi problémát, amely az EU munkavállalóinak megközelítőleg 28%-át érinti.
Ma már még nagyobb számokra vonatkozó becslések is vannak ezen a területen.
A munkahelyeken a stresszt alapjában véve 3 fő csoportra osztható körülmény válthatja ki:




Pszichoszociális veszélyek: a munka jellege, szervezése, irányítása (magas elvárások,
időhiány, teljesíthetetlen határidők, alacsony szintű ellenőrzés, megfélemlítés, mobbing,
stb.)
Fizikai okok: zaj, hőmérséklet, vibráció stb
Elvileg minden válhat stresszorrá; ami az egyén számára annyira megterhelő, hogy
megoldhatatlan helyzetet teremt. Itt párhuzamba állíthatjuk az allergia jelenségét is, amely
esetében szintén szokott az orvos úgy fogalmazni, hogy allergiát minden okozhat, amely
iránt az egyén immunrendszere érzékenyítetté tud válni. Ugyanez a helyzet majdnem
analóg módon a stressz kialakulása kapcsán is.
Az intenzív, sokáig, folyamatosan fennálló stressz szellemi- és fizikai megbetegedésekhez,
egészségkárosodásokhoz vezet. Ezt érdemes szem előtt tartanunk!

Javaslatok:
1.
Elemeztük az adatokat, és az adatgyűjtéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló információkból
olyan összefüggéseket kerestünk -különböző epidemiológiai és matematikai módszerekkel,amelyek hasznos információt szolgáltathatnak. Javaslatként megfogalmazódhat néhány gondolat,
amely az elkövetkező időszakban az adott szakmai terület irányítói, és döntéshozói szempontjából
olyan kérdéseket vethet fel, melyeket érdemes megfontolni, és akár szabályozás, akár közvetlen
intézkedés révén javíthatja az adatgyűjtés eredményességét a jelenleg érvényben lévő 2012-ben
kiadott „Munkabalesetek európai statisztikája (ESAW), mint Módszertani Útmutatón belül, illetve
azzal összefüggésben, kiegészítve azt.


Az adatgyűjtési rendszer módosítása; rövidebbé kell tenni a kivizsgálásra, és a
munkabalesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyvek lezárására fordított időszakot. Bár
tudjuk, hogy erre az ESAW módszertani útmutatója alapján, erre akár 18 hónap is
rendelkezésre állhatna.
A pontosabb adatgyűjtés, és a pontos statisztikai elemzés érdekében javasoljuk, hogy az
adott munkabaleset a bekövetkezésének, és nem a kivizsgálás befejezésének az évéhez
kerüljön.. Ez gyakorlatilag semmilyen jogszabályi módosítást, változtatást nem igényel,
megvalósításához csupán a rendszer igazítására, pontosítására van szükség.



másik javaslatunk az adatgyűjtés szempontjából a munkabaleseti jegyzőkönyv bővítése
annak érdekében, hogy a munkabalesetekhez vezető közvetlen okok felderítéséhez
értékelhető adatokhoz jussunk.
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A pszichés terhelésre és a figyelemre vonatkozó kérdések hozzájárulhatnak a balesethez
vezető közvetlen okok, összefüggések vizsgálatához. Mivel ez a jelenlegi munkabaleseti
jegyzőkönyv formátum, és adattartalom megváltoztatását jelentené, ezért mindenképpen
egyeztetéseket, felsőbb döntést, illetve jogszabálymódosítást is jelentene, amennyiben ez az
uniós szabályokkal is összegyeztethető.

2.
A kérdőíves adatfeldolgozás alapján tett megállapításokra alapozva javaslatot
fogalmazunk meg a tervezett nemzeti munkavédelmi stratégiában a témakör
megjelenítésére, és feladatok meghatározására.


A munkafeladatok feletti munkáltatói tudatos kontroll növelése, melynek elemei a
következők lehetnek:
 fokozott stresszel járó szituációk tudatosítása,
 célzott külső és belső figyelem gyakorlása a kritikus területeken,
 saját kompetenciák helyes meghatározása, és betartása,
 hatékony időmenedzsment, a feladatok priorizálása,
 saját határaink meghatározása, és ügyelni kell azok betartására mentális
egészségünk érdekében.



A munkavédelmi stratégia, a céljai között is megfogalmazva, hívja fel a munkáltatók (és a
munkavállalók) figyelmét a pszichés tényezők fontosságára. Meg kell találni az adott
feladatra a megfelelő munkavállalót, és az adott munkavállalóhoz a megfelelő feladatot.
Ez gondosabb vezetői munkát és hozzáállást igényel, de a megfelelő munkahelyi légkör, a
distressztől mentes munkakörnyezet mindenkinek kifizetődő. Előnye származik a
munkavállalónak, és a munkáltatónak is. Kevesebb lesz a táppénz, nagyobb lesz a
termelékenység, hatékonyabbá válik a szervezet működése. Az ezt ösztönző
munkavédelmi stratégai a helyes utat jelöli ki. A stratégában fel kell hívni a figyelmet a
lehetőségekre, amelyek serkenthetik a támogató hozzáállást a munkáltatók részéről.



A vállalkozásélénkítő pályázatok tartalmazzanak olyan elemeket, amelyek előírják a
munkavédelemmel, ezen belül a munkaegészségüggyel kapcsolatos fejlesztések
alkalmazását, a közvetlen termelésnövelő beruházásokon túl. A munkahelyi kultúrát, a
munkahelyi egészségvédelmet, a munkavállalók egészségi állapotát javítva hatékonyabb
termelést, kisebb egészségügyi kiadásokat, egészségesebb embereket, és még jobban
teljesítő gazdaságot tudunk elérni. A korszerű munkahelyi kultúrával, munkaszervezéssel,
és munkaegészségügyi támogatással lefaraghatunk az elmúlt évtizedekben felhalmozott
lemaradásunkból.



Támogatnunk kell a vállalkozások fejlődését, korszerűsödését kiszolgáló, támogató
szolgáltatókat és, vállalkozásokat is. Pályázatok keretében lehetőséget kell biztosítani a
kapacitásuk
növelésére,
a
szakmai
színvonal
emelésére;
elsősorban
szakemberképzéssel, infrastruktúra korszerűsítéssel, és a szolgáltatások közelebb
vitelével a vállalkozásokhoz. A munkaegészségügyet komplexitásában kell szemlélni:.a
foglalkozás-egészségügy mellett meg kell jelennie a munkahigiénének is,. Ennek
szükségessége a gazdaság működésének minden szintjén vitathatatlan. Nem szabad
ebben a fejlesztés szempontjából fontos időszakban elfeledkezni az ilyen jellegű
szolgáltatások fejlesztéséről sem.
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Ellenkező esetben a pályázati források felhasználása kisebb hatékonysággal, rövid időre
szólóan fog megvalósulni. Át kell strukturálni azt a sok problémával, helytelenül
működtetett munkahelyet, vezetői hozzáállást, kifogásolható munkahelyi kultúrát teremtő
folyamatokat, amelyek hosszú távon biztosan nem, de már középtávon sem fogják
lehetővé tenni a hatékonyság megtartását, vagy növekedését az invesztált pénzeszközök
ellenére. Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden a munkabiztonságba,
munkaegészségügybe fektetett egységnyi pénzeszköz a nemzetközi gyakorlat szerint,
bizonyítottan legalább kétszeres hatékonysággal térül meg. Ne szalasszuk el tehát az
előttünk álló lehetőséget!



Ne ellenséget, vagy felesleges kiadást lásson ebben a munkáltató, hanem támogató-,
segítő szolgáltatást, amely nem csupán fölösleges pénzkiadásnak látszik, hanem
tevékenységével sikeresebbé teszi a vállalkozásokat. Minden szinten szükség van erre a
felismerésre. Legfontosabb lépése ennek a stratégiában történő megjelenítése, és a
források felhasználásának megfelelő irányítása. Meg kell ragadni a lehetőséget, hogy
megtegyük a gyakorlati lépéseket ezen a területen az első vonalban is. Növelni kell a
pszichoszociális kockázatokkal kapcsolatos tudatosságot, valamint a támogatás és
iránymutatás nyújtását.

3.
A munkáltatóknak a kockázatértékelésükben is megjelenő pszichoszociális kóroki
tényezőkhöz kapcsolódó kockázatok csökkentésére szolgáló intézkedések bevezetése illetve
hatékonyabbá tétele.
A legfontosabb munkáltatói feladat a kockázatok azonosítása, elemzése, és kezelése. Az
azonosítás során leghatékonyabb megoldás, ha a munkáltató a stressz forrásait, a stresszhatás
meglétét monitorozza a munkahelyen. Ezt rögzítenie kell a kockázatelemzésben, és figyelembe
kell vennie a kockázatértékelés folyamatában is.
A stresszforrások vonatkozásában fontos az alábbiak megléte megfigyelése, azonosítása:
 képzettséggel és képességgel arányban nem álló munkahelyi, vagy
egyéb elvárások megléte
 gyakori konfliktusok a munkatársakkal, vagy a vezetőkkel
 munkahelyi bizonytalanság
 értékek elvesztése a munkában, és a társadalomban
A stresszhatások, astresszreakciók megfigyelése az alábbiakra terjedhet ki:
 határidő csúszások, határidők be nem tartása
 fegyelmi problémák
 nagymértékű a fluktuáció
 gyakori távollétek pszichés terhelés okozta kórképek miatt
 gyakori tévedések
 nem azonosítható okból bekövetkező egyre gyakoribb balesetek
 rosszullétek a munkahelyen
 teljesítmény csökkenés
 a foglalkozás-egészségügyi orvos jelzése
A fenti figyelmeztető jelzések esetén a munkáltatónak be kell avatkoznia. Elengedhetetlen a
foglalkozás-egészségügyi orvos bevonása, aki meg kell hogy kísérelje a stressz forrás
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azonosítását, annak szervezeten belüli-, vagy szervezeten kívüli lokalizációját. Ilyenkor szükség
lehet olyan szolgáltató, foglalkozásegészségügyi központ bevonására, ahol munkahigiénikus, és
munkapszichológus is segíti a foglalkozás-egészségügyi orvos munkáját.. Sok európai ország
példájához hasonlóan, a legalkalmasabb erre a célra, egy központi online felület lenne,
amelyen keresztül elvégezhető a kockázat azonosítása, és értékelése, melynek alapján a
program kezelési javaslatot is készít.

A hatóságnak ellenőriznie kellene a pszichoszociális kockázatok feltérlépezésére,
értékelésére és kezelésére tett munkáltatói lépéseket. Természetesen a szükséges lépések
megtétele után fontos lenne újra kockázatértékelést végezni, ahol megfelelő beavatkozás esetén a
a kockázat elfogadható mértékűre csökken. Egy jól kiépített stresszmonitor segítségével az okokozati összefüggések mentén akár biológiai expozíciós mutatókat is meg tudnak határozni. Egyegy munkahelyen az egészségügyi szolgálat a munkahelyi stressz megelőzésében, és
kezelésében fontos kulcsszerepet tölthet be.
Az eredményes munka elérése ezen a területen nemcsak a munkáltató, de a társadalom érdeke is.
4.
Az elemzések kapcsán a szerzőkben felmerült az a lehetőség, mely epidemiológiai
vizsgálómódszerek alkalmazására ad lehetőséget a tárgyalt kérdéskör részletesebb elemzése
érdekében
Ezek a módszerek esetünkben eredményesek lehetnek, megfelelően elvégzett leíró
epidemiológiai vizsgálat alapján, egy felállított hipotézis mentén megtervezett elemző epidemiológiai
vizsgálat keretében.
Ez azonban nem tud ennek a tanulmánynak a része lenni. Az adatok eddigi elemzése
alapján egy esetkontroll vizsgálat elvégzését javasoljuk, melynek szakmai előkészítésében és a
gyűjtött adatok elemzésében szívesen vállalunk további feladatot.
Békéscsaba, 2015. szeptember

Komplett-Expert Egészségügyi Kft.
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VII.

FEJEZET
1. MELLÉKLETEK

A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése,
a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében „Munkabalesetek bekövetkezése
és pszichikai megterhelés kapcsolata, munkabaleset bekövetkezésére gyakorolt hatása” tárgyú
tanulmány

Munkahelyi stressz felmérőlap

(I.melléklet)

1.) Van-e valamilyen probléma, gond, ami foglalkoztatja? ( Több választás is
lehetséges.)
-

problémák a gyerekkel

-

konfliktusok a családban

-

túlterhelés a sok munka által

-

betegség, haláleset a családban

-

rossz lakáskörülmények

-

anyagi problémák

-

nincs problémám

2.) Úgy érzi-e, hogy a munkája az egészségre ártalmas? ( Több választás is
lehetséges.)
-

nem

-

a zajos munkahely miatt

-

fizikailag nehéz nunka

-

lelkileg megterhelő munka

-

Egyéb.( pl vegyi anyag jelenléte)……………………………….

3.) Vannak-e problémái a munkavégzésben? ( Több válasz is lehetséges.)
-

nincs problémája
zavarják munkavégzés közben
sorozatos kudarcok érik a munkavégzés során
igazságtalanság éri főnöke részéről
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-

szokott vitatkozni felettesével
nem érzi magát felkészültnek a napi munkavégzéshez

4.) Megterhelő, feszült helyzet gyakran fordul elő munkavégzése során?
-

soha

-

ritkán

-

gyakran

-

naponta

-

naponta többször

5.) Ha volna lehetősége változtatna-e munkahelyet?
-

igen

-

nem

-

nem tudom

6.) Családi gondjai nehezítik-e munkavégzését, elterelik gondolatát?
-

igen

-

nem

7.) Mi az, ami jelenleg életminőségén jelentősen javítana? ( Több válasz is lehetséges.)
-

nincs szükséges javulásra

-

nagyobb anyagi megbecsülés

-

megértőbb munkahelyi vezető

-

megértőbb kollégák

-

új munkakör

-

ha tovább tanulhatna
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-

ha munkahelyet változtatna

8.) Munkavégzése során szenvedett-e már bármilyen jellegű munkahelyi balesetet?
-

igen

-

nem

Ha igen, akkor kérjük emlékezzen vissza a balesetet megelőző időszakra, és jelölje be az
alábbi kérdésekre a válaszokat. Nem válasz esetén nem kell kitölteni, de kérjük olvassa
végig a kérdőívet !
Életesemény Hatás Felmérés (RIES) kérdőív

(III. melléklet)

Kérjük a megfelelő választ aláhúzni !

1.

Akkor is gondoltam rá, amikor nem akartam

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

Nem hagytam, hogy felidegesítsen, amikor erre gondoltam,
vagy emlékeztettek rá
Próbáltam kitörölni emlékezetemből

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

2.
3.

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

5.

Problémát okozott az elalvás, vagy az alvás, mert képek és
gondolatok jutottak eszembe róla
Hullámokban erős érzések törtek rám az eseménnyel kapcsolatban

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

6.

Álmodtam róla

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

7.

Elkarültem az erre emlékeztető dolgokat

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

8.

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

9.

Úgy éreztem, mintha meg sem történt volna, vagy nem a valóságban
történt meg.
Megpróbáltam nem beszélni róla

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

10.

Képek jutottak eszembe róla.

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

11.

Más dolgok folyton eszembe jutottatták.

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

12.

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

13.

Tudatában voltam, hogy még mindig sok érzésem van ezzel kapcsolatban
de nem foglalkoztam velük.
Próbáltam nem gondolni rá.

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

14.

Bármi, ami rá emlékeztetett, visszahozta az ezzel kapcsolatos érzéseket.

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

15.

Egyfajta tompaságot éreztem ezzel kapcsolatban

egyáltalán nem

ritkán

olykor

gyakran

4.

9.) az Ön véleménye szerint volt-e a baleset bekövetkeztében
élethelyzetének, a nehézségeknek, a lelki tehernek.
-

igen

-

nem

szerepe

az

A válaszoktól függetlenül kérjük töltse ki az alábbi táblázatot !
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Stressz kezelés kérdőív

(II.melléklet)
soha

néha

ritkán

gyakran

1. )belül nyugtalan és ideges vagyok
2.) reggel kialvatlanul ébredek
3.) nincs étvágyam
4.) sötét gondolatok kínoznak
5.) légszomj kínoz
6. )tarkó-, keresztcsont, vállfájás gyötör
7.) fizikailag gyorsan fáradok
8.) azt vettem észre, hogy figyelmetlen feledékeny vagyok
9.) gyomor, és emésztési gondjaim vannak
10.)koncentrációs nehézségeim vannak
11.)néha fájdalmat érzek a mellkasomban
12.)rosszul alszom
13.)úgy érzem nem látom át a helyzetem
14.)erősen dobog és szúr a szívem
15.)nehezemre esik valóban kikapcsolódni
16.)hideg a kezem és a lábam
17.)ég a gyomrom
18.)munka közben sokszor vágyálmaimról gondolkodom
19.)testileg túlfeszítettnek érzem magam
20.)ha valami nehezet emelek remeg a kezem és a lábam
21.)állandóan izzadok
22.)vannak napok, mikor memória gondjaim vannak
23.)előfordul, hogy megrándulnak, begörcsölnak izmaim
24.)vannak ötlettelen napjaim
*Kérjük a megfelelő választ húzza alá!

És az utolsó kérdések…. !
Kora: 20 és az alatt, 21-30,

Neme:

-

nő

-

férfi

31-40, 41-50, 51-60, 60fölött

Iskolai végzettsége:
általános iskola

szakmunkásképző

középiskola

Munkaköre :

fizikai

szellemi

Szervezetben elfoglalt helye:

beosztott

vezető

főiskola-egyetem

Köszönjük a megválaszolásra fordított idejét !
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