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1. A nagykereskedelem bemutatása 

 

1.1. Nemzetközi kitekintés  

 

A nagykereskedelem (franciául commerce en gros) „termékek és szolgáltatások átalakítás 

nélküli továbbértékesítése (kereskedő, feldolgozó, termékek raktározásával, szállításával, 

valamint a termékekhez kapcsolódó közvetlen szolgáltatásnyújtással foglalkozó) 

viszonteladók számára”. 

 

1.1.1. A nemzetközi kereskedelem fogalma, rövid története és formái 

 

Amióta az emberi közösségek az önellátáson kívül többletet tudnak termelni, kereskedelmet 

folytatnak egymással. A kereskedelem korábban csupán a termékek cseréjét jelentette pénz 

közbeiktatása nélkül, ez a cserekereskedelem. A pénz megjelenésével a cserekereskedelem 

egyre inkább háttérbe szorult, és a termékek pénz ellenében cseréltek gazdát. 

Nyilvánvaló, hogy abban az országban, ahol valamilyen nyersanyagból több van, mint 

amennyit fel tud használni, vagy az előállított termékből több van, mint amennyire a 

lakosságnak szüksége van, megpróbálja azokat értékesíteni. Ha mindez különböző országok 

között zajlik, akkor nemzetközi kereskedelemről beszélünk. 

A nyersanyagok nemzetközi kereskedelme azon az egyszerű logikán alapszik, hogy ha 

valahol valamiből sok van, akkor azt értékesíteni fogja a világpiacon (ha van rá kereslet). A 

feldolgozott termékek esetében azonban kérdés, hogy mikor lesz mindkét ország számára 

előnyös az árucsere. A 20. században világméretűvé váló nemzetközi árukereskedelemre 

jellemző, hogy az olcsó munkaerőt igénylő termékeket előállító országok a nagy szaktudást, 

de kevesebb emberi munka ráfordítását igénylő országok termékeit vásárolják és viszont. Ez 

mindkét típusú ország számára előnyös, mert azokban az országokban, ahol a nagy szaktudást 

igénylő iparágak (pl. számítógépipar) honosodtak meg, drága a munkaerő, azokban pedig 

alacsonyabb, ahol a munka elvégzése nem kíván akkora szakértelmet (pl. textilipar). Ez 

utóbbiaknál a nagy szaktudást igénylő iparág megteremtése kezdetben óriási nehézségekbe 

ütközne, és nagyon drága lenne az így előállított termék. Ezért az ilyen termékeket megéri  

másoktól vásárolni.  
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Természetesen mindez változhat az évek során. Az ún. kistigrisek néhány évtizede még az 

olcsó, kevésbé szakképzett munkaerő országai voltak, ahol az olcsó tömegáru előállítása volt 

jellemző, mára pedig a világ élvonalába tartozó, fejlett gazdasággal rendelkező országok 

lettek és a nemzetközi kereskedelemben is egészen más helyet foglalnak el, mint korábban. 

Természetesen a mindkét fél számára előnyös kereskedelem egy ideális állapot, nem lehet 

jellemző minden esetben. Előfordulhat, hogy több ország is elő tud állítani egy-egy terméket, 

de azok árai különböznek egymástól. A drágábban előállított termék árban ilyen esetben nem 

versenyképes. Ha viszont az ország szempontjából lényeges, hogy a termék előállításával 

foglalkozzanak, akkor az államok protekcionista gazdaságpolitikát alkalmaznak és 

védővámokkal vagy kvótákkal, illetve egyéb módokon megvédik termékeiket. Szabad 

kereskedelemről akkor beszélünk, ha a termékek kereskedelmével szemben nincs semmiféle 

akadály. Erre próbálnak törekedni, de a nemzetközi kereskedelemben részt vevő országok 

legtöbbje termékei egy részét valamilyen formában megvédi, tehát a protekcionizmus és 

szabad kereskedelem egymás mellett létezik. 

 

Árukereskedelem 

 

A nemzetközi kereskedelem nemcsak árukereskedelmet, hanem a szolgáltatások 

kereskedelmét is jelenti. Az árukereskedelmet korábban a mezőgazdasági és ipari 

nyersanyagok uralták, mára a gyáripari termékeké a vezető szerep. Az élelmiszerek és a 

bányászati termékek kereskedelme arányaiban egyre inkább csökkent a gyáripari termékeké 

pedig folyamatosan nőtt és ez a folyamat mind a mai napig tart. 

 

A szolgáltatások kereskedelme 

 

A szolgáltatói szektor szerepének növekedése maga után vonta az ilyen típusú tevékenységek 

kereskedelmét is. A globalizációs folyamat felgyorsulása miatt ráadásul a szolgáltatások 

kereskedelme jóval könnyebbé vált. Ma már a legkülönfélébb szolgáltatások is megjelentek a 

nemzetközi porondon, ezek közül a legismertebbek és legegyértelműbbek az utazással 

kapcsolatos szolgáltatások, de bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelembe az oktatás, a 

szállítás, és a pénzügyi szolgáltatások jelentős része is. 
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Régiók részvétele a világkereskedelemben 

 

A gazdaságilag fejlett országok nemzetközi kereskedelemben való részvétele mellett eltörpül 

a világ többi része. A megközelítőleg 80%-os arány jelzi, hogy a világkereskedelmet ezek az  

országok irányítják. 

Ha regionális lebontásban vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a világkereskedelemből 

való legnagyobb részesedése az Európai Uniónak van, ami azért is lehetséges, mert egymás 

között is jelentős mértékű az áruforgalom. Az EU mellett az USA-nak van még meghatározó 

szerepe, de természetesen a többi fejlett ország is (pl. Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, 

stb.) komolyan hozzájárul a termékek és szolgáltatások világméretű áramlásához. 

 

A nemzetközi kereskedelem növekedése 

 

A 20. század végén és a 21. század elején a nemzetközi kereskedelem volumene egyre jobban 

növekedett. Ez annak köszönhető, hogy a nemzetközi kereskedelmet irányító régiók is tovább 

tudták növelni kereskedelmi forgalmukat, ugyanakkor bizonyos régiók nemzetközi 

kereskedelemben való részvétele jelentősen megugrott. Ez utóbbiak közé tartozik a kelet- és 

délkelet-ázsiai régió. Ebben a régióban vannak az újonnan iparosodó ázsiai országok, illetve 

Kína. Ezen országok nemzetközi kereskedelemben való részvétele rohamosan növekszik, amit 

jól jelez az itt található kikötők és nemzetközi repterek forgalmának döbbenetes mértékű 

növekedése. Ázsia mellett Latin-Amerika részvétele is egyre jelentősebb, egyedül az afrikai 

kontinens esetében nem figyelhető meg nagyobb mértékű növekedés. Ez a régió a világ egyik 

kilátástalannak tűnő válságterülete. 

A GATT (Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény) kialakulását a világgazdaság és a 

nemzetközi kereskedelem XX. század ellentmondásos folyamatai, majd a II. világháború 

következményei is erősen indukálták. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szükség van egy olyan 

multilaterális vám- és kereskedelmi megállapodásra, mely elősegíti a nemzetközi 

kereskedelmi kapcsolatok dinamikus fejlődését. Ezen tényezők hívták életre a GATT-ot, 

melynek megalapításáról szóló okmányt 1947. október 30-án írták alá 23 ország képviselői, és 

amely 1948 januárjától lépett életbe.  

Az Egyezmény létrehozásakor 3 részből állt, majd 1965-ben az Alapokmányt további egy 

fejezettel egészítették ki. Ezt követően a GATT Alapokmány négy részből, a négy rész 38 

cikkelyből, valamint kiegészítő mellékletekből áll.  
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Az Egyezmény első része 2 cikkelyből áll és egy multilaterális vámszerződésnek tekinthető, 

mivel a legnagyobb kedvezményes bánásmód általános alkalmazását írja elő. Ezen rész 

fontosságát mutatja, hogy módosítására csak úgy van lehetőség, ha azt valamennyi szerződő 

fél elfogadja. A második rész 21 cikkelyből áll és a legfontosabb fejezetnek tekinthető, hiszen 

ez rögzíti a kereskedelempolitikai elveket. A harmadik rész 12 cikkelyből áll és a GATT-tal, 

mint a nemzetközi kereskedelempolitika intézményével és a működésre vonatkozó elvekkel 

foglalkozik. A negyedik rész 3 cikkelyből áll és azt a célt szolgálja, hogy a GATT egészének, 

elveinek és struktúrájának érintetlenül hagyása mellett is bizonyos engedményeket tegyen a 

fejlődő országoknak.  

Magyarország 1973-ban csatlakozott az Egyezményhez.
1
  

 

1.1.2. A nagykereskedelem fajtái 

 

- Klasszikus nagykereskedő: a termékek beszerzésével és értékesítésével 

foglalkozik, a saját nevén kereskedik az árukkal, valamint a nagykereskedelmi 

szolgáltatások széles körét nyújtja viszonteladói számára. 

- Általános nagykereskedő: olyan klasszikus és teljes szolgáltatást nyújtó 

nagykereskedő, akik számos árucsoporttal foglalkozik, viszont az egyes 

árucsoportokban nem túl mély a kínálatot nyújt. 

- Árucsoportokra szakosodott nagykereskedő: teljes körű nagykereskedelmi 

tevékenységet végez, és egy-egy árucsoportra specializálódik. Az árucsoporton 

belül számos kategóriát és cikkelemet forgalmaz, ezért ideális kiszolgálója a 

kiskereskedelmi szaküzleteknek. 

- Termékvonalra szakosodott nagykereskedő: teljes körű szolgáltatást nyújtó 

közvetítő, amely egy-egy termékkategóriára, de azon belül mély választékra 

szakosodik. 

- Polcfeltöltő nagykereskedő (rack jobber): szorosan együttműködik a 

kiskereskedőkkel és nem csupán a klasszikus beszerzési, raktározási, szállítási 

                                                 

1
 tudasbazis.sulinet.hu › Tudásbázis › Természettudományok › Földrajz; Dr. Dankó László - publikacio.uni-

miskolc.hu/data/ME-PUB-30097/Nemzetközi_kereskedelem.doc.pdf 
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feladatokat végzi el, hanem a kiskereskedelmi üzletekben a polcfeltöltést is, illetve 

visszaveszik az el nem adott termékeket. 

- Cash & Carry nagykereskedő: korlátozott szolgáltatást nyújtó nagykereskedő, 

amely elsősorban az áruválaszték kialakításával és raktározással foglalkozik. Az 

áruszállításról a vevőnek magának kell gondoskodnia és az áruk ellenértékét a 

helyszínen készpénzben kiegyenlítenie. 

- Áruszállító nagykereskedő: korlátozott szolgáltatást nyújt, mivel mozgó raktárként 

néhány termékkategóriát árusít tehergépkocsiról. Többnyire azonos útvonalakon, 

főként tartós élelmiszereket, napi fogyasztási cikkeket értékesít. 

- Tranzitáló nagykereskedő: (drop shipper) saját nevükön kereskedők, közvetítők, 

amely az árut fizikailag nem veszik birtokba, hanem csupán az eladó és vevő 

közötti tranzakciót szervezik meg, illetve a szállítmányozás adminisztrációját 

végzik el. 

- Csomagküldő nagykereskedő: katalógus segítségével értékesíti a gyártóktól 

beszerzett árucikkeket. 

- Bizományos nagykereskedő: elsősorban az értékesítésre összpontosít, mivel az 

eladótól bizományba veszi a terméket, és az értékesítést követően fizeti ki az áru 

ellenértékét. 

- Specializálódott nagykereskedő: többnyire kooperáción alapuló marketingtársulás, 

amelyek speciális termékekkel (pl. gabona, élő állat, hal, dohánylevél, nyers 

szőrme, olajcégek, folyékony kőolaj) kereskednek főként árutőzsdei ügyletek 

lebonyolításában. 

- Értékesítési kirendeltség (képviselet): a termelő vállalat nagykereskedelmi 

szervezete, vagy kizárólagos forgalmazásra szerződött nagykereskedelmi cég, 

amely a gyártás helyétől távol eső piacokon forgalmazza a termékeket. 

- Raktáráruház: a nagykereskedelmi vállalatok végső fogyasztók számára történő 

értékesítése raktári környezetben, sok esetben nagyobb kiszerelésekben. 
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1.2. A hazai helyzet bemutatása 

 

1.2.1. Jelentés a külkereskedelem 2016. évi teljesítményéről
2
  

 

2016-ban a világ termék-külkereskedelmének volumene 1,3%-kal emelkedett az előzetes 

adatok szerint. 

A kismértékű globális volumenbővülést 2016-ban sem kísérte az árukereskedelem 

értékemelkedése: a világkereskedelem 15,5 ezer milliárd dolláros értéke 3,3%-kal csökkent az 

előző évhez képest.  

Az Európai Unió tagállamainak a világ többi országával folytatott termék-

külkereskedelmében mindkét forgalmi irányban csökkentek az értékadatok. Az export 1745 

milliárd eurót tett ki, ami 2,5%-kal elmaradt a 2015. évihez képest. Az import 1,2%-os 

csökkenéssel, 1708 milliárd eurós szinten zárt.  

Az EU 28 csoport külkereskedelmi mérlege 36,9 milliárd eurós aktívumot mutatott, 23 

milliárd euróval kisebb volt az előző évinél. 

Magyarországon 2016-ban is folytatódott a növekedés a külkereskedelemben. 

A termékforgalomra vonatkozó előzetes adatok szerint a kivitel értéke 29 ezer milliárd, a 

behozatalé 25,9 ezer milliárd forint volt, ami folyó áron a forgalom 3,4, illetve 2,1%-os 

növekedését jelenti az előző évhez képest. A termék-külkereskedelmi egyenleg 3,1 ezer 

milliárd forint (9,9 milliárd eurós) többletet mutatott, 429 milliárd forinttal (1,3 milliárd 

euróval) javult az előző évhez képest.  

A külkereskedelmi termékforgalom volumene is tovább bővült, az export 4,4, az import 

4,7%-kal nőtt 2015-höz képest. 

Az Európai Unió tagországaival folytatott külkereskedelemben a kivitel értékének 3,9, a 

behozatal értékének 3,6%-os bővülése azt eredményezte, hogy az EU részesedése kissé 

emelkedett a termékforgalomban, elérve az exportban a 79, az importban a 78%-ot. Az EU-n 

kívüli országok relációjában az export 1,6%-kal meghaladta az előző évit, az import azonban 

3%-kal mérséklődött.  

2016-ban a termékbehozatal forintban mért árszínvonala 2,5, a kivitelé 1%-kal csökkent az 

előző évhez viszonyítva. A forint a főbb devizákhoz képest 0,5%-kal gyengült: ezen belül az 

                                                 

2
 www.ksh.hu alapján 
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euróhoz viszonyítva éves szinten 0,5, a dollárhoz hasonlítva – a 2015. évi 20,2%-os 

gyengülést követően – további 0,7%-kal értékelődött le.  

Bár a szolgáltatások külkereskedelmi forgalma lényegesen alacsonyabb a termékforgalomnál, 

jelentősége és értéke egyre nő. Magyarországon 2016-ban a szolgáltatások exportja 6,6 ezer 

milliárd, importja 4,4 ezer milliárd forintot tett ki, a folyó áron mért bevételek 4,9, a kiadások 

0,3%-kal emelkedtek 2015-höz képest. A szolgáltatás-külkereskedelem egyenlege 2,2 ezer 

milliárd forint többletet mutatott, ami 298 milliárd forinttal javult az előző évhez képest. 

 

1.2.2. A nagykereskedelmi tevékenységek felosztása Magyarországon
3
 

 

Vegyes termékkörű nagykereskedelem 

4690 – Vegyestermékkörű nagykereskedelem.  

Ebbe a szakágazatba tartozik:  

- - az áruk széles körének szakosodás nélküli nagykereskedelme. 

További TEÁOR számok a Nagykereskedelem címszó alatt 

- Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme (466) 

- Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme (4663) 

- Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme (4666) 

- Egyéb más gép, berendezés nagykereskedelme (4669) 

- Irodabútor-nagykereskedelem (4665) 

- Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme (4661) 

- Szerszámgép-nagykereskedelem (4662) 

- Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme (4664) 

- Egyéb szakosodott nagykereskedelem (467) 

- Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme (4676) 

- Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem (4673) 

- Fém-, érc-nagykereskedelem (4672) 

- Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme (4674) 

- Hulladék-nagykereskedelem (4677) 

- Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme (4671) 

                                                 

3
 https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykereskedelem 
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- Vegyi áru nagykereskedelme (4675) 

- Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme (463) 

- Cukor, édesség nagykereskedelme (4636) 

- Dohányáru nagykereskedelme (4635) 

- Egyéb élelmiszer nagykereskedelme (4638) 

- Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme (4639) 

- Hús-, húskészítmény nagykereskedelme (4632) 

- Ital nagykereskedelme (4634) 

- Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem (4637) 

- Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme (4633) 

- Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem (4631) 

- Háztartási cikk nagykereskedelme (464) 

- Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme (4647) 

- Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme (4649) 

- Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme (4643) 

- Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme (4646) 

- Illatszer nagykereskedelme (4645) 

- Óra-, ékszer-nagykereskedelem (4648) 

- Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem (4644) 

- Ruházat, lábbeli nagykereskedelme (4642) 

- Textil-nagykereskedelem (4641) 

- Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme (465) 

- Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme (4652) 

- Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme (4651) 

- Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme (462) 

- Bőr nagykereskedelme (4624) 

- Dísznövény nagykereskedelme (4622) 

- Élőállat nagykereskedelme (4623) 
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1.2.3. Foglalkozás-egészségügyi szempontok egyes nagykereskedelmi munkakörökben
4
  

 

1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője  

A foglalkozások tartalma:  

A kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője megtervezi, vezeti, koordinálja és el-

lenőrzi az áruk kis- és nagykereskedelmi forgalmazását, az árusítással foglalkozó egységek 

működését. Tranzakciós, logisztikai és áruforgalmat elősegítő folyamatokat irányít.  

Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. jogi, számviteli, könyvvizsgálói, 

adószakértői tevékenység, piac- és közvélemény-kutatás, építészeti, mérnöki és egyéb 

szakmai tevékenység, hirdetési tevékenység) tervezése és vezetése. Napi munkavégzésében 

informatikai eszközöket alkalmaz.  

Készségek és kompetenciák:  

Kognitív készségek tekintetében a probléma átlátásának képessége és a világos gondolkodás 

szükséges. Kivitelezési készségek közé tartozik az akarati tényezők kontrollja, a jó kom-

munikáció és kapcsolatteremtési készség. Fontos a stressztűrő képesség.  

A foglalkozás jellege:  

Ülő és álló testhelyzetben, épületen belül végzett szellemi munka.  

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása:  

Baleseti egészségkárosodás (minimális kockázat, esés, sérülés, közlekedés) lehetséges. 

Adekvát fizikai aktivitás hiánya esetén a kardiovaszkuláris és daganatos betegségek, elhízás, 

metabolikus szindróma, cukorbetegség kialakulásának kockázata fokozódik. A képernyős 

munkavégzés okozta, szemet, a váz- és izomrendszert érintő terhelések. Ergonómiai, pszichés 

és pszichoszociális, egészséget érintő kockázatok. Munkahelyi zaklatás.  

Lehetséges kórokok:  

Képernyős munkahelyek kockázata, ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés 

megterhelés hatása.  

Kizáró, korlátozó okok és tényezők:  

Olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi, fizikai teljesítőképes-

séget, az érzékszervek működését és a kommunikációt.  

                                                 

4
 Cseh Károly – Nemeskéri Zsolt – Szellő János – Tibold Antal: KÉZIKÖNYV a foglalkozások egészségi 

szempontjainak meghatározásához online 2014.  
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Megjegyzések:  

Általános prevenciós stratégia javasolt egészségfejlesztés céljából. Kardiovaszkuláris 

kockázatok felismerését célzó laboratóriumi vizsgálatok javasolhatók. Daganatok felismerését 

célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.  

Védőoltások:  

Szezonális influenza, pneumococcusok elleni védőoltás ajánlható.  

Megelőzés:  

Kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai és ergonómiai kockázatok ellen (helyiségek, 

gépek, berendezések, eszközök, megvilágítás, szellőzés, hűtő/fűtő rendszerek tervezése, 

kivitelezése, karbantartása).  

Védőeszköz:  

Nem szükséges. 

 

1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője  

 

Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője  

A foglalkozások tartalma:  

Az értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője megtervezi, vezeti, 

koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet, értékesítési és marketingtevékenységét, 

ezzel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Több más tevékenység mellett feladatkörébe tartozik a 

vállalkozási célok megvalósítása érdekében a megcélzott piaccal történő kölcsönös kapcsolat 

kiépítésének és fenntartásának elemzése, tervezése, bevezetése. Napi munkavégzésében 

informatikai eszközöket alkalmaz.  

Hasonlóan a reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetőjéhez, 

aki megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet reklám- és 

kommunikációs tevékenységét, ezzel kapcsolatos szolgáltatást biztosít.  

Készségek és kompetenciák:  

Kognitív készségek tekintetében a probléma átlátásának képessége és a világos gondolkodás 

szükséges. Kivitelezési készségei közé tartozik az akarati tényezők kontrollja, a jó kom-

munikációs és kapcsolatteremtési készség. Fontos a stressz tűrő képesség.  

A foglalkozás jellege:  

Ülő és álló testhelyzetben, épületen belül végzett szellemi munka.  

 

 



14 

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása:  

Baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, közlekedés) lehetséges. Adekvát fizikai aktivitás 

hiánya esetén a kardiovaszkuláris és daganatos betegségek, elhízás, metabolikus szindróma, 

cukorbetegség kialakulásának kockázata fokozódik. A képernyős munkavégzés okozta 

szemet, a váz- és izomrendszert érintő terhelések. Ergonómiai, pszichés és pszichoszociális, 

egészséget érintő kockázatok.  

Lehetséges kórokok:  

Képernyős munkahelyek kockázata, ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés 

megterhelés hatása.  

Kizáró, korlátozó okok és tényezők:  

Olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi, fizikai 

teljesítőképességet, az érzékszervek működését és a kommunikációt .  

Megjegyzések:  

Általános prevenciós stratégia javasolt egészségfejlesztés céljából. Kardiovaszkuláris 

kockázatok felismerését célzó laboratóriumi vizsgálatok javasolhatók. Daganatok felismerését 

célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.  

Védőoltások:  

Szezonális influenza, pneumococcusok elleni védőoltás ajánlható.  

Megelőzés:  

Kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai és ergonómiai kockázatok ellen (helyiségek, 

gépek, berendezések, eszközök, megvilágítás, szellőzés, hűtő/fűtő rendszerek tervezése, 

kivitelezése, karbantartása).  

Védőeszköz:  

Nem szükséges. 

 

362 Kereskedelmi és értékesítési ügyintézők, ügynökök  

 

Kereskedelmi ügyintéző  

A foglalkozás tartalma: 

A kereskedelmi ügyintéző irányítással vagy önálló munkakörben a vállalkozásoknál, 

gazdasági szervezeteknél kül- és belkereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket 

intéz. Az áruforgalomhoz kapcsolódó feladatokon belül (megrendelés, átvétel, minősítés)  

könyvel, nyilvántartásokat vezet, információkat gyűjt és rendszerez.  
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Készségek és kompetenciák:  

Alapvető a megfelelő kommunikációs készség. Lényeges a rugalmasság, a gyors reagálás 

képessége. Fontos a megbízhatóság, a rendszerezés, a felelősségérzet. Nagy forgalmú ke-

reskedelmi tevékenységnél fontos a stressztűrő képesség.  

A foglalkozás jellege:  

Ülő, alkalmanként álló, épületen belül végzett szellemi munka.  

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása:  

Baleseti egészségkárosodás (minimális kockázat, esés, közlekedés) lehetséges. Képernyős 

munkavégzés okozta, szemet és a váz- és izomrendszert érintő terhelések. Számítógép-

függőség. Adekvát fizikai aktivitás hiánya esetén a kardiovaszkuláris és daganatos 

betegségek, elhízás, metabolikus szindróma, cukorbetegség kialakulásának kockázata 

fokozódik. Ergonómiai, pszichés és pszichoszociális egészséget érintő kockázatok. 

Lehetséges kórokok:  

Képernyős munkahelyek kockázata, ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés 

megterhelés hatása.  

Kizáró, korlátozó okok és tényezők:  

Olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi, fizikai teljesítőképes-

séget, az érzékszervek működését és a kommunikációt.  

Megjegyzések:  

Általános prevenciós stratégia javasolt egészségfejlesztés céljából. Daganatok és 

kardiovaszkuláris betegségek felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.  

Védőoltások:  

Szezonális influenza, pneumococcusok elleni védőoltás ajánlható.  

Megelőzés:  

Kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai és ergonómiai kockázatok ellen (helyiségek, 

gépek, berendezések, eszközök, megvilágítás, szellőzés, hűtő/fűtő rendszerek tervezése, 

kivitelezése, karbantartása).  

Védőeszközök: 

Nem szükséges.  
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1.2.4. A szektor munkavállalóinak munkabaleseti statisztikája (NGM OMFI 

Munkabalesetek alapján) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

összes 

munkabaleset 
27214 25536 25284 25745 238722 23971 22685 20922 22217 18454 19948 17295 170525 17222 19661 21088 23027 23387 

súlyos, 

csonkolásos  
26 223 52 216 53 53 44 42 57 33 38 30 35 39 33 27 31 23 

csonkolásos 

össz. 
           190 216 258 265 255 210 208 

halálos 151 124 163 133 160 125 123 118 116 99 95 80 62 75 78 84 80 79 

nagyker. össz  784 980 958 936 982 828 727 785 544 543 506 477 399 473 562   

halálos  4 7 7 9 8 4 4 8 3 4 3 4 1 1 0   

súlyos 

csonkolás 
 5 1 2 1 4 2 0 3 0 1 2 1 1 3 1   

egyéb 

csonkolásos 
       3   5 4 7 8 1 5   

 

 

1.3. Egészségfejlesztési lehetőségek és módszerek a nagykereskedelemben 

 

A nagykereskedelmi szektor lehetőséget kínál a pszichés, pszichoszociális, fizikai, ergonómiai 

kockázatok munkahelyi egészségfejlesztéssel történő megelőzésére. 

A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a munkavállalók és a társadalom közös 

tevékenysége a munkahelyi egészség és jóllét javításának céljából, életmód alapú 

egészségfejlesztési célú tevékenységek és a munkáltatói valamint a munkahelyi 

egészségpolitika együttese. 

 

Az egészséget meghatározó tényezők  

 

Az egészség meghatározó tényezőinek (egészségdeterminánsok), valamint azok pozitív és 

negatív hatásainak ismerete fontos és szükséges a hatékony és megfelelő beavatkozások 

kiválasztásához, megtervezéséhez, végrehajtásához. 
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TÁMOP 6.1.2. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” Szakmai koncepció 2008  

 

Egészségfelfogások, az egészségfejlesztés elméleti alapja 

 

- biomedikális irányzat (az ember biológiai lény). Ennek alapján rizikófaktor modell 

kerül megfogalmazásra, amely az embert kockázatok halmazának tekinti, és a 

megelőzés legfontosabb szempontja az egyes kockázati tényezők célértékre történő 

csökkentése. 

Az új népegészségügyi szemlélet és az egészségfejlesztés a kanadai egészségügyért felelős 

miniszter M. Lalonde társadalmi egészség determinánsok jelentőségének értékelésén alapul.  

- A Lalonde-jelentés hangsúlyozta, új szemléletű programok és ezek támogatásának 

kialakítását, ágazati együttműködéseket, és az egészségmező elméletet (The Health 

Field Concept, biológia, életmód, környezet, egészségügyi ellátórendszer). Az 

átfogó megközelítés célkitűzése az volt, hogy az ellátórendszer a leghatékonyabb 

tényezőket tudja megismerni. Az új szemlélet szociológiai, pszichológiai, 

epidemiológiai, politológiai, alapokon nyugvó bio-pszicho-szociális modellen 
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alapul. Ez az egészség szemléletben nézőpontváltást eredményezett, kibővítése 

volt a biomedikális modellnek. 

 

Az egészségfejlesztés elméleti alapjai a patofiziológiai szemlélet és a salutogenezis szemlélet, 

illetve modell kombinációján alapulnak. A salutogenezis az egészség/betegség folyamatot egy 

állandó folyamatnak értelmezi. Nem elsősorban a kockázati tényezőkre, hanem az egészségi 

állapot fennmaradásában és megőrzésében szerepet játszó tényezők megismerésére, illetve 

megtartására helyezi a hangsúlyt. A salutogenezis (salus=egészség, genesis=eredet)  a 

következő tényezőket veszi figyelembe az egészségi állapot fennmaradásával kapcsolatban: a 

stresszorok, a megküzdési stratégiák (3 fő elem: a racionalitás, a rugalmasság, az előrelátás), 

koherenciaérzés (az egyén alapvető viszonya az életéhez és a kihívásokra adott válasza, 

összetevői: felfogóképesség, életvezetés, értelem, forrásai: a lelki, társadalmi és kulturális 

tényezők), általános ellenálló képesség (anyagi források, tudás, intelligencia, ego, megküzdési 

stratégiák, szociális támogatás, elkötelezettség, kulturális stabilitás, vallás, filozófia, babonák, 

megelőzési elköteleződés).
5
 

 

Az egészségfejlesztési program készítésének lépései: állapotleírás, egészségfejlesztési 

stratégia, programkidolgozás, -végrehajtás, eredmények, hatások értékelése, nyomon követés, 

az állapotváltozások értékelése. 

A cselekvési terv kialakítása az állapotfelmérésen, az érdekcsoportokkal való egyeztetésen 

alapul és a szükségletekhez, a célcsoportok jellemzőihez és a környezeti körülményekhez 

igazodik. 

Az egészségfejlesztő programok eredményességének és hatékonyságának mérésére különféle 

mutatók kijelölése, a programok eredményeinek elemzése, és a kedvező eredmények 

felhasználása a programok felhasználásához, illetve a további programok tervezéséhez. A 

munkahelyi egészségfejlesztés szervezeti megvalósítása során ajánlott a munkahelyi 

egészségterv kialakítása, egészségtudatos humánpolitika, a munkahelyi egészségfejlesztés 

                                                 

5
 Források: TÁMOP 6.1.2. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” Szakmai koncepció 

2008, www.eum.hu/download.php?docID=2997;  Antonovsky A.: Health, stress and coping San Francisco, 

Jossey-Bass Publishers, 1979; Antonovsky A.: Unraveling the mystery of health – How people manage stress and 

stay well San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1987;  Lindström B. –  Eriksson M. –  Salutogenesis J.: Epid 

Com Health 59., 440-442, 2005 

 



19 

tervezése, társadalmi felelősségvállalás, munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati 

megvalósítása, a munkahelyi egészségfejlesztés eredményeinek elemzése. 

A munkahelyi egészségfejlesztés a munkahelyi egészség terv alapján történjen. Ajánlott a 

munkahelyi egészséggel kapcsolatos kérdések beépítése a vállalati vezetői döntésekbe és 

gyakorlatba, ajánlott a munkavállalók bevonása a munkakörülményekkel, 

munkafolyamatokkal, munkaszervezéssel kapcsolatos döntésekbe, illetve a munkahelyi 

egészségterv és a munkahelyi egészségfejlesztés folyamataiba, lényeges kérdés a társadalmi 

felelősségvállalás a munkavállalókkal és tágabb társadalmi környezettel kapcsolatban. 

Ajánlott támogató munkahelyi légkör kialakítása megfelelő vezetői magatartással, 

munkaszervezéssel, a jogszabályi előírások betartásával és az egészségi állapot megőrzésére, 

illetve javítására irányuló helyi intézkedések meghozatalával. Ajánlott a munkahelyeken az 

egészségfejlesztés irányításáért felelős személy vagy testület kialakítása. 

Az egészségfejlesztési cselekvési terv során alkalmazott beavatkozások hatékonyságát növeli 

ha többféle módon hat az egészség javításának irányában.  

Az egészségfejlesztési stratégiák sikeres megvalósulásának egyik alapfeltétele a 

munkavállalók önkéntes alapon történő széles körű bevonása a munkahelyi egészségterv és az 

egészségfejlesztő programok minden szintjén.
6
 

 

Az egészségfejlesztő stratégia magában foglalja a munkáltatók, a munkahelyi vezetők, a 

munkavállalók, a munkahelyi egészségfejlesztésben érintettek közös tevékenységét a vállalati 

egészségkultúra kialakításában, a munkahelyi egészségdeterminánsok figyelembevételével. 

Épít az egészségfejlesztési tevékenységet támogató tényezőkre, igyekszik kiküszöbölni a 

gátló folyamatokat, megfelelő infrastruktúrát, marketing- és kommunikációs stratégiát épít ki 

a gyakorlati megvalósításhoz és a kedvező folyamatok fenntartásához. Lokális, regionális, 

nemzeti és európai szintek harmonizálásán keresztül folyamatos innovációval igyekszik 

megvalósítani az egyén egészségi állapotának fejlesztését a munkahelyen és a munkahelyen 

kívüli élet során is.  

Az egészséges munkahely és munkavégzés összetett társadalmi folyamat, a munkahelyen 

belüli és azon kívüli érdekcsoportok együttműködésének eredménye.  

                                                 

6
 Luxembourg Declaration in Workplace Health Promotion inthe European Union – 

www.enwhp.org/.../rs.../Luxembourg_Declaration.pdf 
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Az egészséges munkahelyek, a munkavállalók egészségének és jóllétének növekedése 

produktívabb munkavégzéshez, kompetitívebb vállalkozásokhoz, a gazdasági helyzetük 

javulásához vezet. A munkahelyi egészségfejlesztő programok kulcsfontosságú lépései a 

célok világos megjelölése és összekapcsolása a vállalat/vállalkozás üzleti célkitűzéseivel, a 

munkáltatók és a menedzsment támogatásának megnyerése, a munkavállalók részvétele az 

egészségfejlesztési program valamennyi szintjén, támogató környezet kialakítása és a 

programok társadalmi normákhoz történő igazítása. Az ígéretes egészségfejlesztő gyakorlat 

lényeges elemei az egészségfejlesztő program integrálása a vállalat működésébe, egyéni, 

környezeti, vállalatpolitikai és kulturális, egészséggel és termelékenységgel kapcsolatos 

célkitűzések, egyidejűleg több, egészséggel kapcsolatos terület kijelölése, a programok helyi 

igényekhez történő adaptálása, nagy részvételi arány elérése, a programok részletekbe menő 

értékelése, a sikeresen megvalósított célok ismertetése az érdekcsoportokkal. A 

munkavállalók és képviselőik bevonása az egészségfejlesztő programok előkészítésébe és 

végrehajtásába növeli a munkavállalók részvételi arányát. 

Az egészséges munkahely kialakítását célzó programok átfogó, a munkahelyi érdekcsoportok 

mindegyikét bevonó szervezeti intervención, széles körű részvételen és képességfejlesztésen 

multiszektoriális és multidiszciplinális együttműködésen alapul, több egészségmeghatározó 

tényező javítását tűzi ki célul, több színtér és szakember bevonásával. A programok 

figyelembe veszik az egészségi állapotot, szociális helyzetet, foglalkoztatotti státuszt, 

kisebbségi csoportok különbözőségeit, és a változásokat beépíti a vállalati kultúrába a 

fenntarthatóság érdekében. A programok folyamatos nyomon követése, a hatások értékelése 

és az eredmények visszacsatolása szükséges. 

A magyar lakosság egészségi állapotáról adatok a KSH adatbázisában, illetve a különböző 

lakossági egészségfelmérések (Hungarostudy-, OLEF-, ELEF-, a 2004 után készült 

Eurobarometer-felmérésekből, WHO-nyilvántartásokból stb.) állnak rendelkezésre. 

A NEFI, illetve korábbi jogelődjei (OENI, NEVI, OEFI stb.) a magyarországi felnőtt lakosság 

egészségfejlesztését koordináló intézet. Az egészségfejlesztés területén számos módszertani 

útmutatót készített, nagyszámú akcióprogramot indított el és valósított meg az elmúlt két 

évtizedben (2003–2006 között 537 színtér program, közel 2 millió fő részvételével). Az 1997-

ben alakult Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület (EMEGY) a munkavállalók fizikai, 

szellemi és általános jóllétének támogatására. Az egyesület számos módszertani útmutató, 

rendezvények, publikációk támogatásával a hazai munkahelyi környezet folyamatos nyomon 

követésével eredményesen járult hozzá a hazai munkahelyi egészségfejlesztés fejlődéséhez és 

népszerűsítéséhez.  
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A hazai munkahelyi egészségfejlesztés az elmúlt két évtizedben jelentősen fejlődött és jó 

eredményeket ért el a hazai egészséges munkahelyek kialakításában és a munkavállalók 

egészségi állapotának javításában. Az egészségfejlesztő tevékenység, a foglalkozás-

egészségügyi szolgáltatás Magyarországon nem terjed ki a nem szervezett munkavégzésben 

dolgozókra.  

A munkahelyi egészségfejlesztés eredményei ellenére a hazai munkavállalók jelentős része, a 

mikro- és kisvállalkozások munkavállalói, illetve az egyéni munkavállalók hozzáférése a 

foglalkozás-egészségügyi alapellátáshoz, a munkahelyi egészségfejlesztés lehetőségeihez 

korlátozott, illetve hiányzik. A jövőben fontos cél a nem szervezett munkavállalók és a mikro- 

és kisvállalkozások munkavállalóinak bevonása a munkahelyi egészségfejlesztésbe. A 

foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok jelentős szerepet tölthetnek be a munkahelyi 

egészségfejlesztés népszerűsítésében és kiterjesztésében. 

A munkahelyi egészségfejlesztési tevékenység közel 30%-kal csökkenti a betegségekkel 

összefüggő munkából való távolléteket, az egészségügyi kiadásokat, a munkavállalók 

rokkantsággal kapcsolatos kártalanítási költségeit. A programok megtérülési aránya 1:6, 

minden befektetett US-dollár 6 dollár hasznot eredményez. A munkahelyi súlycsökkentő, 

fizikai aktivitást növelő alkohol- és drogprevenciós, dohányzásról leszoktató programok és 

mentális egészséget javító intervenciók eredményesek a munkavállalók egészségének javítása 

szempontjából. Eredményesen növelhető a szervezett szűrővizsgálatokon való részvétel 

aránya és a nem fertőző betegségek kockázati tényezői csökkenthetők. 

Az útmutatók információi segítik a magyar munkavállalók, a magyar lakosság egészségi 

állapottal kapcsolatos ismereteinek bővítését, egészségtudatos magatartásának kialakítását. 

Megfelelő gyakorlati programok kidolgozása és gyakorlatba történő sikeres átültetése esetén, 

hosszú távon várható a munkavégzéssel kapcsolatos betegségek és a krónikus nem fertőző 

betegségek kialakulási kockázatának csökkenése, a betegségekkel kapcsolatos egészségügyi 

direkt és indirekt költségek mérséklődése, a korai halálozás gyakoriságának csökkenése és a 

minőségi életévek számának növekedése. 

 

1.3.1. Az egészségfejlesztési program tervezésének és megvalósításának, sikerességének 

legfontosabb tényezői  

 

- A lehető legkonkrétabb tartalmi célok kitűzése. 

- A célcsoport, az elérendő cél és módszer meghatározása. 

- Az elméleti háttér meghatározása. 
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A fő célok megvalósítását elősegítő kérdések: A munkavállalók mely csoportjának 

egészségiállapot-javítása a program célja? Milyen magatartást kíván megváltoztatni a 

program? Milyen tényezők figyelembevétele szükséges (az akadályok, a lehetőségek, és az 

együttműködők meghatározása)? Mik az elérendő eredmények és ezek mérésére tervezett 

módszerek? Milyen társadalmi tényezők befolyásolják a kérdéses magatartást? Milyen 

szociális tényezők érintik a kérdéses magatartást? Hogyan lehet ezeket befolyásolni? Milyen 

kapcsolat van az elméleti háttér és a beavatkozás kimenetele között? 

A munkahelyi egészségfejlesztési útmutató gyakorlati megvalósításának lépései a 

következők: az aktuális helyzet értékelése, a megfelelő program kidolgozása, a program 

gyakorlati megvalósítása és a program fenntartása. Lényeges szempont az ajánlás 

szükségességének megértése és elfogadtatása a dolgozók részéről és az egészségfejlesztési 

program eredményeinek értékelése. 

Az egészségfejlesztési programok tervezése során az érdekcsoportok koncepcionális 

meggyőzése, elkötelezése, a program közhasznúságának megismertetése és elismertetése, a 

támogatásuk elnyerése alapvető a program jövőbeni sikeréhez. Az érdekcsoportok azonosítása 

ismereteket és kreativitást igényel, és az egyes lépések megfelelő alakítása az 

érdekcsoportoknak megfelelően kell történjen. Minél szélesebb körű evidenciák bemutatása 

szükséges az érdekcsoportoknak a program előnyeiről, illetve hasznosságáról. Erre a célra 

számos módszer használható, amely az egészségre gyakorolt kedvező hatásokat, illetve a 

gazdasági és szociális előnyöket mutatja be. A különböző érdekcsoportok, szervezetek 

bevonása különböző típusú evidenciák bemutatását igényelheti. Az evidenciák 

felhasználhatók a program megítélésének javítására, támogatások és források bevonására. A 

leggyakrabban alkalmazott evidenciák a populációs felmérések adataiból származnak. 

Ajánlatos a program beillesztése a már létező nemzeti, illetve helyi egészségfejlesztő és egyéb 

stratégiai programokba, illetve javasolt, hogy a nemzeti egészségpolitika részévé váljon. 

Az egészségügyi ellátó személyzet mediátorként szerepel a programok üzenetének 

célcsoportokhoz történő eljuttatásában. A bevonásuk kétszintes aktivitást igényel. Az első 

szint az egészségügyi személyzet meggyőzése a program hasznosságáról és 

hasznosíthatóságáról a munkájuk során. A második szint a programok támogatását jelenti az 

ellátó személyzet munkájában. Valamennyi nemzeti programban az egészségügyi ellátó 

személyzet fontos érdekhordozói csoport. Szükséges támogató szervezetek és professzionális 

csoportok nemzeti és helyi szinteken történő bevonása. Követendő szempont a jó gyakorlat 

auditok végzése, illetve tapasztalatok gyűjtése már korábban elvégzett programokkal 
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kapcsolatban, nemzetközi, hazai, regionális és lokális programterjesztők tapasztalatainak 

összegyűjtése. 

A tervezés során az egészségfejlesztés, a tömegkommunikáció és a marketingstratégia 

alapelveinek, illetve a nemzeti népszerűsítési tapasztalatainak felhasználása szükséges, a 

regionális és lokális szempontok pedig segítenek a különböző módszerek adaptálásában és 

alkalmazhatóvá tételében esetlegesen eltérő nemzeti és kulturális hagyományok esetén. 

A programok fenntarthatósága szempontjából lényeges a stratégiai irány és a növekedési 

indikátorok meghatározása. Fontos szempont a különböző források felhasználásának 

ütemezése, az érdekcsoportok közti jó viszony fenntartása. A programok eredményessége 

szempontjából fontos a partnerségi kapcsolatok kiterjesztése és kereskedelmi szponzorok 

bevonása. Az eredményes és fenntartható egészségfejlesztési programok tervezéséhez és 

megvalósításához szükséges a foglalkozás-egészségügyi ellátó személyzet, a háziorvosi 

alapellátó rendszer, az egészségfejlesztő hálózat, a munkahelyi egészségfejlesztők, a vállalati 

döntéshozók, a vállalati érdekcsoportok, a vállalati kapcsolatrendszer, a vállalat helyi 

környezetének döntéshozói közötti kommunikáció kialakítása. 

Az egészségfejlesztés az 1970-es években megjelent speciális szakterület, gyökerei a 

legkorábbi civilizációkba nyúlnak vissza. Az alapvető egyéni és közösségi szükségletek 

magukban foglalták a menedéket, vizet és élelmet, a biztonságot, amelyek mind 

összefüggésben állnak az égészségi állapottal. A babiloni, egyiptomi írásos emlékekben és az 

Ótestamentumban is megtalálhatók egészségfejlesztésre utaló módszerek (személyi higiéné, 

étrendi szabályok, ivóvízgyűjtés, hulladékelhelyezés stb.). Az orvostudomány változásával, 

illetve fejlődésével kialakultak a megelőzésre vonatkozó módszerek (középkori nagy 

járványok idején karantén, járványkitörés figyelése, lepratelepek). A későbbiekben az 

immunizációs módszerek terjedése (varioláció, vakcináció) a XIX. században technikai 

fejlődés, a mikrobiológia fejlődése, a higiénés viszonyokkal kapcsolatos felfedezések 

(Semmelweis Ignác, Tóth Imre) lehetővé tették egyes nozokómiális (gyermekágyi láz), illetve 

munkahelyi (bányászaszály, Ankylostoma duodenale) felszámolását. A jelenlegi 

egészségfejlesztéssel, illetve jólléti programok kialakulásával kapcsolatos kezdeményezések 

az ipari forradalom idejére vezethetők vissza. A nagy, zsúfolt, veszélyes munkahelyek és 

munkakörülmények, illetve az egészségtelen lakókörülmények és városok vezettek ahhoz a 

felismeréshez, hogy szükséges a munkahelyek és a munkafeltételek, valamint a szociális 

körülmények javítása, a munkaerő egészségének és biztonságának megőrzéséhez. Hosszú út 

vezetett a megalakuló szakszervezetek és a munkaadók közötti tárgyalások során biztosítási 

programok, orvosi és egészségügyi szolgáltatások kialakításához. A tárgyalások 
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középpontjában többek között gazdasági kérdések álltak, elsősorban költségcsökkentés és 

költségmegosztás. A tudomány és a technológia fejlődése végig jelentős hatással volt a 

megelőzési és egészségfejlesztési stratégiákra.  

Napjaink korszerű egészségfejlesztési folyamatai, illetve a stratégiák kezdőpontjaként 

különböző mérföldkövek említhetők.  

Az International Labor Organisation (ILO) 1950-ben (ILO Convention 98), 1981-ben (ILO 

Convention 155), és 1985-ben (ILO Convention 161) nemzeti politikák kialakítását 

hangsúlyozta a munkavállalók egészségének és biztonságának javítására. 

A WHO már az 1970-es években kezdeményezte egy világra szóló egészségügyi program, 

Health For All kialakítását, amelyben célul tűzte ki az egészségi állapot javítását, az 

egészségi, társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek csökkentését, és megállapította, hogy az 

egészség egyik fő meghatározója a gazdasági fejlődésnek és a szegénység mérséklésének. 

Hangsúlyozta, hogy az egészségfejlesztés fontos tevékenység a betegségek megelőzése 

szempontjából. 

A WHO az egészségfejlesztés területén több nemzetközi konferenciát szervezett, amelyek 

megállapításai a korszerű egészségfejlesztés mérföldkövei. 

 

1984-ben Koppenhágában került sor a WHO Európai Regionális Hivatala részéről az 

egészségfejlesztés koncepciójának közreadására. A dokumentum megállapítja, hogy az 

egészségfejlesztés a populáció egészére vonatkozik, főként a mindennapi élettel kapcsolatban 

és kevésbé az egyes betegségek kockázati tényezőire irányul. A cél az, hogy az emberek 

képesek legyenek a mindennapi életüket, egészségüket szabályozni spontán és szervezett 

tevékenység keretében is.
7
  

 

Ennek alapja az egészségi állapottal kapcsolatban az alapvető információkhoz való 

hozzáférés. 

1. Az egészségfejlesztés az egészségdeterminánsokra és az egészséggel kapcsolatos 

tényezők javítására irányul. 

                                                 

7
 Discussion Document onthe Concept and Principles of Health Promotion, Copenhagen, 1984 - 

www.who.int/healthpromotion/en/  
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2.  Az egészségfejlesztés különböző, egymást kiegészítő módszereket és 

megközelítéseket alkalmaz. 

3. Az egészségfejlesztés hatékony és konkrét célok kitűzését és társadalmi részvételt 

foglal magában. 

4. Az egészségfejlesztés alapvetően egészség és szociális területeken kifejtett 

tevékenység és nem orvosi szolgálat. Az egészségügyi szakszemélyzet, különösen az 

alapellátásban dolgozók alapvető szerepet játszanak az egészségfejlesztésben. Az 

egészségfejlesztés a következő területekre terjed ki:  

- az egészségi állapottal kapcsolatos egyenlőtlenségek csökkentése; 

- az egészségi állapot javítását szolgáló lehetőségekhez történő hozzáférés növelése; 

- az egészségi állapotot támogató környezet kialakítása és fenntartása; 

- szociális hálózat és a szociális támogatás erősítése; 

- a pozitív egészségmagatartás és a megfelelő megküzdési stratégiák kialakításának 

elősegítése; 

- az egészséggel kapcsolatos tudásszint növelése az egyének és a népesség számára. 

 

A következő prioritásokat javasolták az egészségfejlesztési politika kialakítása során: 

 

1. Az egészségfejlesztés elveinek és céljainak tisztázása a tervezés minden szintjén. 

2. Elkötelezettség kialakításának támogatása az egészségfejlesztés területén. 

3. Az egészségfejlesztési politika folyamatos alakítása az érdekcsoportokkal történő 

konzultáció alapján. 

4. Prioritások kiválasztása a következő szempontok figyelembevételével: 

- egészségi indikátorok alkalmazása és megoszlása a népességben; 

- aktuális ismeretek és képességek az egészségi állapottal kapcsolatban a 

népességben; 

- aktuális kormányzati egészségpolitika különböző szektorokban; 

- a különböző politikák és programok várható hatása az egészségi állapotra; 

- gazdasági korlátozó szempontok és előnyök; 

- szociális és kulturális elfogadottság; 

- politikai megvalósíthatóság. 

5. Az egészségpolitika tudományos támogatottsága 
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A dokumentum a következő kételyeknek adott hangot: 

1. Az egészségfejlesztés túlértékelése, mint életcél 

- Hangozatott elméleti kifogás az egészségcentrizmus (healthizmus) 

2. Az egészségfejlesztő programok nem megfelelő alkalmazása az egyén szintjén 

gazdasági és szociális megoldások helyett. 

3. A források, lehetőségek és információk hozzáférésének akadálya szenzitív 

kérdésekben, amely növelheti az egészségi és szociális egyenlőtlenséget, 

szorongást és reménytelenséget generál. 

4. Az egészségfejlesztés egyes szakmai csoportok által történő kisajátítása szakmai 

túlspecializálódás és más szakmai csoportok kizárása. 

 

1986-ban látott napvilágot az egészségfejlesztéssel kapcsolatban az Ottawai Charta Első 

Nemzetközi Egészségfejlesztési Konferencia, amely hangsúlyozza „Az egészségfejlesztés 

olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy fokozzák kontrolljukat 

egészségük felett, illetve javítsák azt. A jóllét állapotának elérése érdekében az egyén vagy 

csoport legyen képes azonosítani és megvalósítani célkitűzéseit, kielégíteni szükségleteit és / 

vagy megváltoztatni környezetét, vagy megküzdeni azzal.” 

Az egészség alapvető feltételei és forrásai a béke, a megfelelő lakókörnyezet, az oktatás, az 

élelem, a szükséges jövedelem, a stabil ökoszisztéma, a fenntartható források, szociális 

igazság és méltányosság. A jó egészségi állapot alapvető a társadalmi, gazdasági és egyéni 

fejlődéshez és lényeges dimenziója az életminőségnek. Politikai, gazdasági, szociális, 

kulturális, környezeti, magatartási és biológiai tényezők egyaránt javíthatják és károsíthatják 

az egészségi állapotot. Az egészségfejlesztés törekvései ezeket a tényezőket kell, hogy 

kedvező irányba befolyásolják. Az egészségfejlesztés az egészségi egyenlőtlenségek 

csökkentésére irányul. A rendelkezésre álló források felhasználása a lehető legnagyobb 

mértékű eredmény elérése irányába történik. Az egészségfejlesztés nemcsak az egészségügyi 

szektor területét érinti, hanem koordinált tevékenységet jelent a döntéshozók, egészségügyi, 

szociális és gazdasági szektorok, civil és önkéntes szervezetek, helyi hatóságok, 

foglalkoztatási szektor és a média területén. Az egészségfejlesztés alapvető kérdése az 

egyének, a családok és a közösségek bevonása. A szakembereknek, szociális csoportoknak, 

egészségügyi ellátószemélyzet munkatársainak fontos feladata a különböző érdekek 

összehangolása. Az egészségfejlesztő stratégiák és programok kialakítása során szükséges az 

érintett országok, régiók, helyi közösségek, szociális, kulturális és gazdasági körülményeinek 
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figyelembevétele. Az egészségfejlesztés célja hatékony egészséggel kapcsolatos közpolitika 

kialakítása.
8
  

 

Ennek megvalósításához különböző területeken egymást kiegészítő és támogató 

megközelítések szükségesek, amelynek lényeges elemei a jogi, a gazdasági szabályozás, az 

adózás és a szervezeti struktúra koordinált alakítása az egészség, a jövedelem és a 

szociálpolitika területein.  

Az egészségfejlesztés gyakorlati kivitelezése során szükséges a gátló és a támogató tényezők 

azonosítása, a gátló tényezők kiküszöbölése és a támogatók erősítése. 

Az egészségfejlesztési tevékenység célja támogató környezet kialakítása. Az életmód 

megváltoztatása, a munka és a szabadidős tevékenység jelentős hatással van az egyének 

egészségi állapotára. Az alapvető cél, hogy mind a munka, mind a szabadidő az egyének 

számára jelentős egészségi állapotot támogató terület legyen. A munkakörnyezet megfelelő 

szervezése jelentős mértékben hozzájárul az egészséges társadalom kialakulásához. Az 

egészségfejlesztés biztonságos élet- és munkakörülmények megteremtését stimuláló és 

elégedettséget okozó helyzetet teremthet. A változó környezet, új technológiai és 

munkafolyamatok, az energiatermelés és az urbanizáció egészségre gyakorolt hatásainak 

rendszeres értékelése és a szükséges befolyásolása pozitív hatású a népesség egészségi 

állapota szempontjából. Az egészségfejlesztő stratégiák részeként lényeges a természetes és 

épített környezet védelme, és a természeti források megőrzésére irányuló törekvés. 

Az egészségfejlesztés konkrét és hatékony közösségi együttműködésen, prioritások 

kijelölésén, ezek alapján meghozott döntéseken, tervezési és gyakorlati megvalósítási 

stratégiákon keresztül működik hatékonyan. 

Az egészségfejlesztő tevékenység központjában az adott közösség képességeinek és 

lehetőségeinek fejlesztése áll, amelynek során az egyén és a közösség kontrollja a saját 

helyzete felett fokozódik. 

Az egészségfejlesztés során az egészségügyi ellátórendszer együttműködése hozzájárulhat az 

egyének és a közösségek általános egészségi állapot javítására irányuló célkitűzéseihez. Az 

egészségügyi ellátószemélyzet hatékonyan támogatja az egészségfejlesztési tevékenység 

során kitűzött célok elérését.  

                                                 

8
 Charter for Health Promotion – www.euro.who.int/_data/.../pdf.../Ottawa_Charter.pdf 
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Az egészségfejlesztés iránti elköteleződés a 

- valamennyi területen egyenlőségre törekvő hatékony egészségpolitikát; 

- az egészségre káros hatással lévő termékek, káros környezet, környezetszennyezés, 

foglalkozási kockázatok csökkentését; 

- egészségi egyenlőtlenségek kiküszöbölését; 

- szükséges egészséget támogató források fenntartását; 

- egészségfejlesztési orientációjú egészségügyi ellátórendszert; 

- az egészséget, mint az egyik legfontosabb társadalmi beruházást tekintő tényezőt 

jelenti. 

Ez a teljességre irányuló megközelítés a hiányok helyett az erőforrásokra fordítja a figyelmet. 

Az egészségfejlesztés a meglévő erőforrások felhasználást és erősítését tűzi ki célul. Olyan 

folyamat, melynek során az egyének és a közösségek rendelkezésre álló erőforrásaikat 

felhasználva egyre fokozódó, fenntartható ellenőrzést nyernek életük, így egészségi állapotuk 

felett.  

Az egészségfejlesztés kulcsfogalma az életmód, célja az életmód változtatás.  

 

Ezt követően több, az egészségfejlesztéssel és az egészségpolitikával kapcsolatos 

rendezvényre került sor és különféle ajánlások születtek. 

Az Adelaide-i ajánlás (Második Nemzetközi Egészségfejlesztési Konferencia) a WHO 

Közgyűlés 1977-es Alma-ata-i Deklarációján alapul „Az egészség alapvető társadalmi cél”. 

Már az ottawai ajánlás is az alma-atai megfogalmazásra épült. 

A konferencia a következő prioritásokat fogalmazta meg: 

- A nők egészségi állapotának javítása. A nők a világ valamennyi országában az 

egészségfejlesztés legfontosabb résztvevői, a női szervezetek és hálózatok 

tevékenységének példaként történő alkalmazása javasolt az egészségfejlesztő 

szervezetek számára. Ajánlott a gondozási feladatok megosztása és a gyermekes 

anyák támogatása a társadalomban. 

- Táplálkozási ajánlás. Az éhezés és az alultápláltság megszüntetése és az 

egészséges táplálékhoz való hozzájutás lehetőségének a biztosítása. 

- Dohányzás és alkohol. Ajánlott a döntéshozók számára a dohányzás és alkohol 

okozta károsító hatások csökkentésére irányuló célok kitűzése. 

- Támogató környezet kialakítása. A döntéshozók számára ajánlott a biológiai, 

kémiai, fizikai kóroki tényezők egészségkárosító hatására irányuló politika 
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kialakítása, annak középpontba állításával, hogy az ember a komplex ökoszisztéma 

része.  

- Új nemzetközi kapcsolati rendszer kialakítása az egészségfejlesztés területén. 

- A népegészségügy iránti elkötelezettség fejlesztése. A legfontosabb prioritások: 

béke és szociális biztonság, egészséges táplálkozás és ivóvízbiztonság, oktatás, 

megfelelő lakhatás, megfelelő jövedelem, a források megőrzése, az ökoszisztéma 

védelme.
9
 

  

A Sundsvall-egyezmények (Harmadik Nemzetközi Egészségfejlesztési Konferencia). 

Négy területen fogalmaztak meg a támogató környezetre vonatkozó teendőket: 

- társadalmi területen (normák, vámok, egészséget érintő társadalmi folyamatok); 

- politikai területen (emberi jogok, béke, erőforrások felhasználása); 

- gazdasági terület (egészséget minden gazdasági döntésben és az anyagi 

erőforrások felhasználásában); 

- a nők képességeinek, tudásának alkalmazása az egészségfejlesztés területén és 

kiterjesztése valamennyi szektorra (politika, gazdaság, támogató környezet). 

Az „Egészséget Mindenkinek” stratégia két alapvető prioritása az egyenlőség biztosítása az 

egészséget támogató környezet kialakításában, a támogató környezet kialakítása során 

lényeges kérdés a következő generáció szükségleteinek figyelembevétele. 

A közösségi stratégiák kialakítására ajánlott a civil közösségek, különösen a női szervezetek 

tevékenységének a támogatása. Ajánlott oktatási tevékenység révén a közösségek és az 

egyének képességeinek, lehetőségeinek fejlesztése, az egészség és a környezet kapcsolatáról. 

Ajánlott az egészséget támogató környezetre vonatkozó kapcsolati háló kialakítása, az 

egészséget támogató környezettel kapcsolatos érdekellentétek kezelése és megoldása.
10

 

 

A Jakartai Deklaráció (Negyedik Nemzetközi Egészségfejlesztő Konferencia 1997) 

leszögezi, hogy az egészség alapvető emberi jog, a társadalmi és gazdasági fejlődés alapja. Az 

egészségi állapot megtartásának és fejlesztésének lényeges tényezője az egészségfejlesztő 

                                                 

9
 Milestones in Health Promotion Statements from Global Conferences - 

www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion; Adelaide Recommandations on Healthy Public 

Policy 1988 - www.who.int/healthpromotion/conferences/.../adelaide/e 

10
 Sundsvall Statement on Supportive Environments for Health 1991, -  

www.who.int/healthpromotion/conferences/.../sundsvall/ 
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tevékenység. A konferencia hangsúlyozta, hogy az egészséget veszélyeztető legfontosabb 

tényező a szegénység. Az egészségi állapotra gyakorolt új szignifikáns tényezők a 

következők:  

- globalizálódó gazdasági, pénz- és kereskedelmi piacok, 

- a kommunikációs eszközök elterjedése, 

- a médiákhoz való széles körű hozzáférés, 

- az energiaforrások felelőtlen felhasználása, 

- a környezetkárosítás. 

Mindezek élethosszon át befolyásolják az emberek életmódját és életkörülményeit. A jakartai 

megállapítások között szerepel, hogy az egészségfejlesztő stratégiák hatékony módszerek az 

életmód megváltoztatatásában és befolyással vannak a társadalmi, gazdasági és környezeti 

egészség meghatározókra, valamint eredményesek az egészségi egyenlőtelenségek 

csökkentésében.
11

 

 

Az Ottawai Charta egészségfejlesztéssel kapcsolatos ajánlásai közül (egészségpolitika, 

támogató környezet, közösségi intézkedések, képességfejlesztés, egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos szemléletmód kialakítása az egészségügyi ellátórendszerben) a 

leghatékonyabbnak az átfogó egészségfejlesztési megközelítés bizonyult. Azok az 

intézkedések bizonyultak a leghatékonyabbnak, amelyek mind az öt stratégia kombinációját 

alkalmazták. Eredményes színtereknek bizonyultak a nagyvárosok, szigetek, kisebb városok 

helyi közösségek, iskolák, munkahelyek, egészségügyi intézmények. 

A hatékony egészségfejlesztési folyamat esetén az érdekcsoportok részt vettek a programok 

tervezésében, kivitelezésében és fenntartásában. Az egészséggel kapcsolatos ismeretek 

oktatása elősegíti a programokban való részvételt, az effektív részvétel biztosításához az 

oktatási anyagok hozzáférhetőségének biztosítása szükséges. 

A következő prioritásokat fogalmazták meg: 

1.  Az egészséggel kapcsolatos társadalmi felelősség növelése 

- ajánlott a döntéshozók társadalmi felelősségvállalásának növelése; 

- az egészségpolitikai gyakorlat törekedjen: az egészségi ártalmak csökkentésére, a 

környezet és a természeti források védelmére, a káros anyagok termelésének és 

                                                 

11
 Jakarta Declaration on leading Health Promotion into the 21st Century 1997 – 

www.who.int/healthpromotion/.../jakarta/declaration/en/ 
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forgalmazásának megakadályozására, az egészségre ártalmas piaci gyakorlat 

korlátozására, az állampolgárok egészségi állapotának védelmére a 

munkahelyeken és egyéb színtereken, az egészségi egyenlőtlenségek 

csökkentésére. 

2. Az egészségfejlesztési tevékenység támogatása 

- az egészségfejlesztésbe történő beruházás multiszektoriális megközelítést igényel 

(oktatás, lakás és életkörülmények, egészségügyi ellátórendszer). 

3. Partnerség az egészségért 

- különböző szektorok együttműködésének támogatása a döntéshozók és a 

társadalom valamennyi szintjén; 

- a partnerség kölcsönös előnyei a tapasztalatok, módszerek és források 

megosztásában; 

- a partnerség transzparens, a különböző társadalmi csoportok közti egyenlőtlenség 

csökkentésére irányuló legyen. 

4. A közösség és az egyén képességeinek és lehetőségeinek fejlesztése 

- az egészségfejlesztés növelje mind az egyén, mind a csoport lehetőségeit és 

képességeit az egészségdeterminánsok javítása céljából; 

- ajánlott megfelelő oktatási és képzési egészségfejlesztő programok kialakítása és a 

szükséges források biztosítása. 

5. Az egészségfejlesztés infrastruktúrájának kialakítása 

- az egészségfejlesztés infrastruktúrájának kialakítására és fejlesztésére helyi, 

nemzeti és globális források biztosítása, illetve ezek elosztásának megfelelő 

mechanizmusa javasolt; 

- a döntéshozók, a civil szervezetek és az oktatási intézmények, a magánszektor 

számára ajánlott a célkitűzések kialakítása és egyeztetése abból a célból, hogy a 

források a legnagyobb mértékű egészségre gyakorolt hatást érjék el; 

- javasolt interszektoriális együttműködés, megfelelő hálózati kiépítéssel; 

- ajánlott helyi vezetők oktatása és gyakorlati képzése az egészségfejlesztés 

támogatására; 

- ajánlott megfelelő dokumentációs és értékelő rendszer kialakítása az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatban, amelynek révén javul a tervezés a gyakorlati 

megvalósítás és az értékelés; 

- valamennyi ország számára ajánlott megfelelő politikai, jogszabályi, oktatási, 

társadalmi és gazdasági környezet kialakítása az egészségfejlesztés támogatására. 
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A Mexikói Ötödik Nemzetközi Egészségfejlesztő Konferencia 2000 rendezvényen 88 ország 

részvételével a következő megállapítások születtek a miniszterek aláírásával: 

1. A lehető legmagasabb egészségügyi standardok megteremtése pozitívan járul hozzá az 

egészséges élethez, társadalmi, gazdasági fejlődéshez és az egészségi egyenlőség 

biztosításához.  

2. A kormányok alapvető kötelezettsége az egészségfejlesztés, ami a társadalom 

fejlődésének alappillére.  

3. A kormányok és a társadalom együttműködése szignifikáns egészségiállapot-javulást 

és egészségiellátórendszer-javulást eredményezett.  

4. A pozitív folyamatok ellenére számos egészségi állapottal kapcsolatos probléma 

továbbra is jelen van, amelynek javítása ajánlatos 

5. Az új, illetve újra előtérbe kerülő megbetegedésekkel kapcsolatos stratégiák 

kialakítása  

6. Javasolt a szociális, gazdasági és környezeti determinánsok és ezek egészségkárosító 

mechanizmusának csökkentésére irányuló egészségfejlesztő tevékenység támogatása a 

társadalom minden területén. 

7. Az egészségfejlesztés valamennyi országban alapvető tényezője az egészségpolitikai 

programoknak, az egészségi állapottal kapcsolatos egyenlőtlenség és az „egészség 

mindenki számára” célkitűzések biztosítására. 

8. Ajánlott annak elfogadtatása, hogy a jó egészségfejlesztési stratégia hatékony 

tevékenység 

 

A következő intézkedések megtételét ajánlják: 

1. Az egészségfejlesztési programok kialakítása lokális, regionális és nemzetközi 

szinteken. 

2. Valamennyi színtér és a civil társadalom aktív részvételének elősegítése az 

egészségfejlesztő programokban. 

3. Ajánlott a tagországok számára a WHO és az Ötödik Nemzetközi Egészségfejlesztő 

Konferencia megállapításain alapuló nemzeti egészségfejlesztő tervek és cselekvési 

programok kialakítása a következő prioritások előtérbe helyezésével: az egészségügyi 

prioritások azonosítása a tagországokban, a kutatási programok támogatása a 

prioritásoknak megfelelően, anyagi források mobilizációja, a humán és az intézményi 
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kapacitások bővítésére az egészségfejlesztő programok kialakítására, gyakorlati 

megvalósítására, követésére és ellenőrzésére nemzeti szinten. 

4. Egészségfejlesztő nemzeti és nemzetközi hálózatok kialakítása. Együttműködés az 

Egyesült Nemzetek Szervezeteivel, az egyes programok egészségre gyakorolt 

hatásaival kapcsolatban 

5. A WHO igazgatóság számára tájékoztatás a tevékenység alakulásáról.
12

 

 

2005-ben Bangkokban a globalizált világ egészségfejlesztéssel kapcsolatos chartája látott 

napvilágot.  

A Charta megállapítja, hogy az Ottawai Charta kibocsátása óta az egészségfejlesztés globális 

környezete jelentősen változott. 

- jelentősen nőtt az országok közti egyenlőtlenség, 

- a fogyasztás és a kommunikáció területén új szereplők jelentek meg, 

- fokozódott az üzletiesedés, 

- jelentősen változott a globális környezet és az urbanizáció, 

- gyors szociális, gazdasági és demográfiai változások figyelhetők meg, amelyek 

érintik 

o a munkakörnyezetet, 

o az oktatást, 

o a családi környezetet, 

o a szociális és kulturális környezetet, 

- a gyermekek, a marginalizálódott személyek, az egészségkárosodással rendelkezők 

sérülékenysége fokozódott, 

- a globalizáció új lehetőségeket nyitott, megnövelte a kommunikációt és 

információhoz való hozzáférést és növelte az ismertek, tapasztalatok cseréjét. 

 

Fokozódott az egészséggel kapcsolatos ismeretek szélesítése és az egészség központi 

szerepének megértése.  

A globalizált világban az egészségfejlesztés stratégiái szempontjából a következő javaslatokat 

fogalmazták meg: 

                                                 

12
 Mexico Ministerial Statement for the Promotion of Health: From Ideas to Action 2000 –

www.who.int/healthpromotion/.../mexico/statement/en/ 
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- Hatékony intervenciók kialakítása. Az egészségesebb világ kialakítására erőteljes 

politikai cselekvési tervek és a társadalom minden rétegének részvétele szükséges. 

- Ennek a megvalósítására javasolt az emberi jogok és a szolidaritás egészség alapú 

megközelítése, anyagi források biztosítása a fenntartható egészségpolitika, 

cselekvési tervek és infrastruktúra kialakításához,  

- Kapacitásépítés, az egészségpolitika megtervezéséhez, az egészségfejlesztési 

gyakorlat kialakításához, a kutatáshoz és az ismeretek terjesztéséhez. 

- Jogi szabályozási háttér megteremtése az egészségkárosodás elkerülésére, az 

egyenlőtlenségek megszüntetésére és az emberek általános jóllétének biztosítására. 

Partnerségi és együttműködési rendszerek kialakítása a közösségi, az egyéni, a 

civil és a nemzetközi szervezetekkel.
13

  

 

Az új elköteleződési szempontokkal kapcsolatos ajánlások négy, egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos elköteleződési szempontot hangsúlyoznak. 

1. A globális fejlődéssel kapcsolatos szempontok 

Hatékony mechanizmusok az egészségkárosító hatások csökkentésére: 

- kereskedelem; 

- termelés; 

- szolgáltatás; 

- marketing stratégiák szabályozása. 

2. A helyi kormányok alapvető felelőssége  

- ajánlott az egészségbe történő beruházás prioritásként történő kezelése, mind az 

egészségügyi szektoron belül, mind azon kívül; 

- ajánlott az egészségfejlesztés fenntartható támogatása. 

3. A közösségek és a civil társadalom felelőssége 

- jól szervezett és hatékony közösségek bizonyítottan eredményesek az egészség 

megtartásában és fejlesztésében; 

- közösségi civil szervezetek, nőszervezetek bizonyítottan hatékony 

egészségfejlesztő tevékenységet végeznek; 

- az egészségügyi szakszemélyzet jelentős szerepet játszik az egészségfejlesztésben. 

4. A jó gyakorlatok követelményei 

                                                 

13
 Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World 2005 
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- társaságok és egyesületek bizonyítottan hatékonyak egyes egészségdeterminánsok 

megváltoztatásában: lokális, nemzeti kulturális, környezeti, vagyoni hatások révén. 

 

2006-ban a Stresa Deklaráció (Olaszország) a WHO Collaborating Centresin Occupational 

Health hangsúlyozta, hogy a munkavállalók egészségi állapotát nemcsak az újonnan feltűnő 

foglalkozási kockázati tényezők, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek, 

jövedelemkülönbségek és az egészségmagatartás is jelentősen befolyásolja. A 2006-os ILO 

Convention 187 javasolta a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság folyamatos 

fejlesztését és a nemzeti megelőző politikákba és egészség kultúrába történő beépítését.  

  

1.3.2. Az egészségfejlesztés fejlődésének mérföldkövei 

 

Egészségfejlesztés  Foglalkozás-egészségügy 

 1950 ILO WHO foglalkozás-egészségügyi bizottság ILO 

Convention 98 

Alma-atai Deklaráció 1978  

 1981 ILO Koncenció C155 

 1985 ILO Konvenció C161 

Ottawa Charta 1. Egészségfejlesztési 

Világkonferencia 

1986  

Adelaide 2. Egészségfejlesztési Világkonferencia 1988  

Sundsvall 3Egészségfejlesztési Világkonferencia 1991  

 1994 Foglalkozás-egészségügy mindenkinek, globális 

deklaráció 

 1996 Foglalkozás-egészségügy mindenkinek, globális 

stratégia 

Jakartai Deklaráció 4. Egészségfejlesztési 

Világkonferencia 

1997 Luxembourgi Deklaráció 

Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése, 51.12 

állásfoglalás 

1998 Cardiffi Memorandum 

Mexikói 5. Egészségfejlesztési Világkonferencia 2000  

 2002 Barcelonai Deklaráció 

 2003 ILO Foglalkozás-egészségügyi és Munkabiztonsági 

Globális stratégia 

Bangkoki Charta 

5. Egészségfejlesztési Világkonferencia 

2005  

 2006 Stresa Deklaráció: ILO konvenció C187 

 2007 Globális Akcióterv 

Nairobi 7. Egészségfejlesztési Világkonferencia 2009  

Helsinki 8. Egészségfejlesztési Világkonferencia 2013  
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A nem fertőző betegségek rendkívüli mértékű előretörése következtében a WHO 2013–2020 

közötti cselekvési terve
14

 e kórállapotok csökkentését tűzte ki a jelzett időszakban, a világ 

országaiban a helyi megelőző tevékenység és a nemzetközi együttműködés fokozása révén. 

1. Multiszektoriális együttműködés keretében az egyes országok kapacitásainak bővítése 

ajánlott a nem fertőző betegségek megelőzésére. 

2. Ajánlott a nem fertőző betegségek változtatható kockázati tényezőinek és társadalmi 

meghatározóinak a csökkentése egészségfejlesztő környezet megteremtésével. 

3. Ajánlott az egészségügyi ellátórendszer orientálása a nem fertőző betegségek 

megelőzésére. 

4. Az egyes országok kutatási kapacitásának bővítése szükséges a nem fertőző 

betegségek megelőzésére. 

5. Szükséges a nem fertőző betegségek alakulásának, kockázati tényezőinek és 

megelőzésének nyomon követése és elemzése. 

 

A konkrét célkitűzések a következők: 

- a kardiovaszkuláris, daganatos, cukorbetegség és krónikus légzőszervi 

megbetegedések következtében létrejött korai halálozás 25%-os csökkentése; 

- a káros alkoholfogyasztás 10%-os csökkentése; 

- a nem megfelelő fizikai aktivitás 10%-os csökkentése; 

- a sófogyasztás 30%-os csökkentése; 

- a dohányzás prevalenciájának 30%-os csökkentése a 15 éven felüli népességben; 

- a magas vérnyomás prevalenciájának 25%-os csökkentése; 

- a cukorbetegség és az elhízás emelkedésének megállítása; 

- a gyógyszeres kezeléshez és a megfelelő tanácsadáshoz, ellenőrzéshez való 

hozzáférés 50%-kal történő növelése, az akut koronáriatörténések és stroke 

megelőzésére; 

- az alapvető orvosi technológiákhoz történő hozzáférés 80%-kal történő növelése, a 

köz- és magánegészségügyi intézményekben is. 

                                                 

14
 Global Action Plan 2013–2020 WHO – www.who.int/iris/bitstream/...9789241506236_eng.pdf 
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Ajánlott a WHO 2013–2020 akciótervének figyelembevétele az egészséges munkahelyek, 

illetve a munkahelyi egészségfejlesztő programok kialakítása során. 

Jelenleg a világ egyes részein jelentős különbségek vannak a munkahelyi egészségfejlesztés 

céljaiban, stratégiáiban, a legfontosabb egészséggel kapcsolatos megoldandó problémákban és 

az egészségfejlesztő programok elemeiben. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés céljainak, programjainak különbségei a világban15 

Régió, a munkavállalók 

részvételi aránya 

A legfontosabb célok Az egészséggel kapcsolatos 

legfontosabb problémák 

Az egészségfejlesztő 

programok elemei 

Európa 42% termelékenység javítása, a 

nem hatékonyan dolgozó 

munkavállalók arányának 

csökkentése, a munkamorál 

javítása, a munkából való 

távollét csökkentése 

stressz 

fizikai inaktivitás 

munka-szabadidő arány 

sport- és szabadidő-

létesítmények 

hozzáférhetővé tétele, 

szűrővizsgálatok, 

védőoltások, 

munkahelyi egészségnapok, 

csoportos munkahelyi 

egészségügyi oktatás 

Észak-Amerika 77% Kanada 

termelékenységfokozás, 

munkából való távollét 

csökkentése 

egészségügyi és biztosítási 

költségek csökkentése 

USA 

egészségügyi és biztosítási 

költségek csökkentése, 

termelékenység javítása, 

munkából való távollét 

csökkentése 

stressz 

munka-szabadidő arány 

depresszió 

 

 

 

 

 

fizikai inaktivitás 

egészséges táplálkozás 

krónikus nem fertőző 

betegségek 

vakcináció 

sport- és szabadidő-

létesítmények 

hozzáférhetővé tétele, 

menedzser szűrés 

egészség portálok 

csoportos munkahelyi 

egészségügyi oktatás 

 

vakcináció 

egészségügyi kockázatok 

értékelése 

sport- és szabadidő-

létesítmények 

hozzáférhetővé tétele, 

munkahelyi egészségnapok, 

egészségportál 

Ausztrália 31% termelékenységjavítás 

munkából való távollét 

csökkentése 

stressz 

fizikai inaktivitás 

munka-szabadidő arány 

nem ismertek 

                                                 

15
 Workplace health initiative:evidence of effectiveness C3 Collaborating for Health 2011 alapján – 

www.c3health.org/.../Workplace-health-initiatives-review  
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munkamorál javítása 

Dél Amerika 44% termelékenység javítás 

munkaképesség megtartása 

munkából való távollét 

csökkentése 

fizikai inaktivitás 

egészséges táplálkozás 

stressz 

vakcináció 

szűrővizsgálatok 

csoportos munkahelyi 

egészségügyi oktatás 

egészségügyi kockázatok 

értékelése 

sport- és szabadidő-

létesítmények 

hozzáférhetővé tétele 

Afrika 32% termelékenységnövelés 

munkából való távollét 

csökkentése 

munkaképesség fenntartása 

 

stressz 

fertőző betegségek 

HIV/AIDS 

munka-szabadidő arány 

 

szűrővizsgálatok 

menedzserszűrés 

egészségportál 

munkahelyi egészségnapok 

egészségi kockázatok 

értékelése 

 

Ázsia 43% 

a munkamorál javítása 

termelékenység javítása 

munkából való távollét 

csökkentése 

stressz 

fizikai inaktivitás 

egészséges táplálkozás 

szűrővizsgálatok 

csoportos munkahelyi 

egészségügyi oktatás 

vállalati sportegyesületek 

kialakítása 

menedzserszűrés 

munkahelyi egészségnapok 

 

 

A Healthy People 2020
16

 alapján az átfogó munkahelyi egészségmegőrzéssel és 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok hét legfontosabb alapeleme a következő: 

- egészséggel kapcsolatos oktatás; 

- támogató társadalmi és fizikai munkakörnyezet; 

- az egészségfejlesztő programok integrálása a szervezeti struktúrába; 

- a programok kapcsolódása a már meglévő hasonló programokhoz; 

- szűrőprogramok; 

- a beavatkozások követése; 

- a programok értékelése és javítása. 

 

 

                                                 

16
 Healthy People 2020 www.healthypeople.gov/ 
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17
 Partnership for Prevention, Leading by Example: The Value of Worksite Health Promotion to Small and 

Medium Size Employers 2011 és a Workplace health initiative: evidence of effectiveness C3 Collaborating for 

Health 2011 alapján. 

 

Az átfogó munkahelyi egészségfejlesztő programok alapelemei és lépései
17

 

A programok részei Minimális szint Közepes szint Átfogó szint 

Egészséggel kapcsolatos oktatás 

- dohányzás 

- alkohol/drog 

- fizikai inaktivitás 

- elhízás 

Évi egészségügyi 

kockázatértékelés 

Információk és források 

biztosítása az egészséges életmód 

kialakításához 

A saját egészségi tartalékok 

mozgósítása 

Kockázatalapú 

beavatkozások 

 

Az orvosi ellátás 

felhasználásával kapcsolatos 

ismeretek bővítése 

egészségi tanácsadás (személyes, 

telefon, on line) 

munkahelyi wellness menedzser 

 

telefonos nővér 

Támogató társadalmi és fizikai 

környezet 

Konferenciatermek, -helyiségek 

biztosítása a munkahelyi fizikai 

aktivitás végzéséhez 

Sportlétesítmények 

hozzáférhetővé tétele 

Dohányzásmentes 

munkakörnyezet 

zuhanyozó 

sportlétesítményi tagság, 

sétaút 

jól megvilágított lépcsőház, 

egészséges választék 

biztosítása az automaták és 

cafetériák kínálatában, 

 

vállalati 

egészségmenedzsment központ 

kialakítása 

önkéntes egészségtámogató 

csoport kialakítása és olcsó 

vállalati programok biztosítása 

A programok integrálása A különböző munkavállalói 

csoportok összefogása 

a programokban való részvétel 

céljából 

A programok céljainak  

egyeztetése a szervezeti 

politikával 

 

A vállalatvezetés támogatásának 

elnyerése, egészségi állapotot 

pontozó kártya kialakítása, 

összhang a vállalati célokkal  

Hasonló programokkal való 

kapcsolat 

- munkabalesetek 

- egészségbiztosítás 

- megelőző programok 

wellness bajnok cím 

integrált, életmóddal kapcsolatos 

üzenetek 

 

információk szolgáltatása a 

programok hasznosságáról, a 

munkabiztonságra és a 

betegségek megelőzésére 

gyakorolt eredményes 

hatásról 

csapatok kialakítása 

az egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos programok stratégiai 

tervezésére 

Szűrőprogramok preventív szűrővizsgálatok 

fontosságának kommunikációja 

szűrésekkel egybekötött 

egészségnapok szervezése 

a megelőző célú szűrővizsgálatok 

beiktatása a biztosításokba 

A beavatkozások követése A források megteremtése a 

kockázatcsökkentő gyakorlat 

kialakítására 

A pozitív egészséggel 

kapcsolatos változásokat 

ösztönző programok 

kialakítása 

Rövid és hosszú távú célok 

kialakítása, a kockázatos 

egészségmagatartások 

csökkenésével kapcsolatban 

A folyamatok értékelése és 

javítása 

A munkavállalók 

egészségfejlesztési 

szükségleteinek időszakos 

értékelése 

A munkavállalók részvételi 

arányának mérése 

A programmal kapcsolatos 

megelégedettség mérése 

Aggregált rétegzett egészségi 

kockázatértékelés 

A rokkantság, a kártalanítás 

és a betegségben töltött 

napok számának mérése 

 

Az egyes beavatkozások 

megtérülésének értékelése 

A munkavállalói adatok 

összesítése 

Egészséggel kapcsolatos 

kórállapotok mérése (arthritis, 

diabétesz) 
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A munkahelyi egészségfejlesztési tevékenység 56 összefoglaló tanulmány metaanalízise 

alapján átlagosan 27%-kal csökkentette a betegséggel összefüggő távolléteket, 26%-kal az 

egészségügyi kiadásokat, 32%-kal a munkavállalók rokkantsággal kapcsolatos kártalanítási 

költségeit, és a megtérülés aránya a 6:1-hez, azaz minden 1 US-dollár 6 dollár hasznot 

eredményezett. Az egyes munkahelyi egészségfejlesztő programok értékelése alapján a 

következő bizonyítékok derültek ki. 

A munkahelyi testsúly csökkentőprogramok értékelése során kiderült, hogy  

- a telefonos testsúlycsökkentő munkahelyi intervenciók hatékonyak, 

- a munkahelyi egészséggel táplálkozással és fizikai aktivitással kapcsolatos 

intervenciók a testtömeg indexetet 0,5-del csökkentik, 

- a többkomponensű testsúlycsökkentési intervenció eredményesebb, 

- egészségügyi szakemberek támogatásával végzett testsúlycsökkentős programok 

eredményesebbek,  

- a fizikai aktivitás és egészséges táplálkozás együttes alkalmazása eredményesebb. 

 

A munkahelyi egészséges táplálkozással kapcsolatos programok értékelése azt mutatta, hogy 

- a munkahelyi táplálkozással kapcsolatos beavatkozások eredményesek. 

A munkahelyi fizikai aktivitással kapcsolatos programok hatásának értékellése kapcsán 

kiderült, hogy 

- a fizikai aktivitással kapcsolatos munkahelyi intervenciók az egészséges 

táplálkozási beavatkozások nélkül is hatékonyak a testsúlycsökkenés, a 

munkahelyi stressz, a vérzsírok, a munkahelyi távollétek csökkenése és 

cukorbetegekben a cukoranyagcsere-paraméterek javulása szempontjából, 

A munkahelyi dohányzásleszokási programok értékelése során megállapítást nyert, hogy 

- a leszokást támogató programok, illetve a munkahelyi dohányzás leszokási 

versenyek hatékonyak, 

- a csoportos terápia, az egyéni tanácsadás és gyógyszeres támogatás eredményes, 

- a hatást tovább erősíti az egyénre szóló megközelítés. 

A munkahelyi egészségfejlesztő programok szérumkoleszterin-szintre gyakorolt hatását 

elemezve kiderült a munkahelyi egészségfejlesztő programok hatékonysága. 

A munkahelyi jó egészségfejlesztő gyakorlatokat értékelve hatékony az egészségi állapot és 

az egészségkárosító kockázatok értékelése (rizikófaktor-profil, a munkavállalók wellness 

programokba irányítása), és az egészséges munkahelyek kialakítása (dohányzásmentes 
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munkahelyek, egészséges táplálkozási politika, fizikaiaktivitás-növekedés, rugalmas 

munkaidő).
18

  

 

A WHO egészséges munkahely definíciója a következő: 

- A munkahely valamennyi munkatársának közös együttműködése a munkavállalók 

és az egész munkahelyi közösség egészségének és jóllétének javítására. 

- A munkahely valamennyi munkatársa számára egészséges és biztonságos, fizikai, 

pszichológiai, társadalmi és szervezeti feltételek megteremtése. 

- A menedzserek és a munkavállalók jobban odafigyelnek az egészségi állapotukra. 

- Az egészséges munkahely a legszélesebb értelemben egészséges szervezetet jelent, 

valamennyi egészséget meghatározó tényezőt figyelembe vesz, összehasonlítva a 

hagyományos munkaegészségügyi és munkabiztonsági szempontokkal  

- Magában foglalja az egészségmegőrzést és az egészségfejlesztést. 

 

A modern egészségfejlesztés az USA-ban is az 1970-es években alakult ki, amelynek első 

mérföldköve az egészséggel kapcsolatos ismeretek oktatására felállított Elnöki Bizottság volt 

1973-ban. 1975-ben megalakult az egészségügyi ismeretek oktatására létrehozott Nemzeti 

Központ. Két tiszti főorvosi jelentés foglalkozott az egészségfejlesztéssel a ’70-es évek végén, 

1979-ben a Healthy People és 1980-ban Promoting Health Preventing Disease: Obejctives for 

the Nation, amelyekben körvonalazódott az egészségfejlesztés fontossága, a megelőző 

egészségügyi tevékenység során. 1980-ban megalakult az oktatási intézet az egészségügyi 

irányításon belül (Department of Edducation, a Department of Health and Human Services 

részeként). 1981-ben az egészségfejlesztés bekerült a nemzeti prevenciós tevékenységbe és ez 

2001-ben ismételten megfogalmazásra került. A tevékenység standardjai 1988-ban, majd 

1990-ben kerültek megfogalmazásra. 1991-ben látott napvilágot a Healthy People 2000: 

National Health Promotion and Disease Prevention Objectives and Healthy Communities 

2000: Modell Standards. Ezt követően a Healthy People 2010 a régiek mellett újabb célokat 

fogalmazott meg (minőségi életévek számának, illetve az egészségben eltöltött évek 

                                                 

18
 Partnership for Prevention, Leading by Example: The Value of Worksite Health Promotion to Small and 

Medium Size Employers 2011 – http://www.prevent.org/data/files/initiatives/lbe_smse_2011_final.pdf; 

Workplace health initiative: evidence of effectiveness C3 – www.c3health.org/.../Workplace-health-initiatives-

review; Collaborating for Health 2011 
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számának növelése és az egészségügyi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentése). A több száz 

oldalas jelentések tartalmazzák az USA lakosságának különböző kórállapotairól készített 

statisztikai értékeléseket. A jelentések letölthetők a mellékelt linkek alkalmazásával. 

A Healthy People 2020, 2013–2017 közötti időszakra tartalmazza az USA-ban előforduló 

különböző egészséggel kapcsolatos ártalmak statisztikai adatainak felmérését. 

 

Az amerikai munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos fontosabb eseményeket a NIOSH 

(National Institute of Occupational Safety and Health) összefoglalója alapján ismertetjük.  

2003-ban jelent meg az „Egészségesebb Amerikai Munkavállalókért szándéknyilatkozat, 

majd ezt követte három „Fehér Könyv” a munkavállalók egészségi állapotának javításáról, 

2005-ben pedig a NIOSH által kiadott munka-szabadidő egyensúllyal kapcsolatos útmutató. 

2008-ban publikálták a hatékony munkahelyi egészségpolitikával és egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos útmutatásokat, 2009-ben az American Heart Association ajánlásait a munkahelyi 

kardiovaszkuláris betegségek megelőzésével kapcsolatban, 2011-ben került nyilvánosságra a 

Total Worker Health program, amely szemléletében hasonló, de szerkezetében különbözik az 

európai stratégiától. Integrálja a munkaegészségügyet, a munkabiztonságot és a munkahelyi 

egészségfejlesztést, a munkabalesetek és a foglalkozási betegségek megelőzése, valamint a 

munkavállalók egészségi állapotának és jóllétének fejlesztésére. A programot az USA négy 

kiválósági központjában (University of Massachusetts Lowell, Harvard Scool of Public 

Health, Oregon Health and Science University, University of Iowa) fejlesztették ki és 

ellenőrizték. A hatékony munkahelyi programok összetevői négy területre csoportosíthatók: 

- vállalati kultúra és vezetés 

o emberközpontú vállalati kultúra, 

o következetes vezetési politika, 

o középszintű vezetők bevonása, 

- programtervezés 

o világos célkitűzések, 

o a lényeges vállalati összetevők integrálása, 

o a kockázatok kiiktatása, 

o következetesség, 

o a munkavállalói részvétel a program szükségletekhez történő igazítása, 

o a szándékok és előnyök meghatározása, 

o a megfelelő eszközök alkalmazása, 

o a programok változtatása az igények alapján, 



43 

o a programok fenntarthatóságának biztosítása, 

o az adatok bizalmas kezelése. 

- a programok gyakorlati megvalósítása és forrásteremtés 

o szükség esetén kezdetben kis lépésekben történő haladás, 

o megfelelő források biztosítása, 

o stratégiának megfelelő kommunikáció, 

o megfelelő elszámolás készítése. 

- programértékelés 

o indikátorok alkalmazás és a program eredményeinek értékelése, 

o a tapasztalatok értékelése és felhasználása
19

. 

 

A munkavállalók egészségének és produktivitásának 6 fő, egymással összefüggő eleme a 

következő:  

- környezet optimalizálás 

o a munkahelyi környezet javítása a különböző kóroki tényezők ártalmas 

hatásának csökkentésével, egészségjavító munkahelyi politikával és 

egészségfejlesztési tevékenység kialakításával, 

o a hátrányok felmérése és a jó gyakorlatok felé történő elmozdulás, 

o oktatási támogatás készségfejlesztési szakemberek (jóllétfejlesztő bizottság) 

bevonásával. 

- az egészségmagatartás fokozása  

o az egészségi állapot mérése és az egészségi állapot javulásának jutalmazása 

(egészségbajnok munkavállaló), 

o az egészségnyereség vállalati egészségpolitikába történő beépítése, 

o az alacsony egészségi kockázatokkal rendelkező emberek kockázati szintjének 

megtartása, a közepes és magas kockázattal rendelkező dolgozók alacsony 

kockázatú csoportba történő visszakerülésének elősegítése, 

o időközönként biometriai mérések végzése a változások további motivációjának 

fenntartására, 

                                                 

19
 Healthy People 2000 Final Review CDC – www.cdc.gov/nchs/data/hp2000/hp2k01.pdf; Healthy People 2010 

– www.cdc.gov/nchs/data/hpdata2010/hp2010_final_review.pdf 
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o életmód támogatás biztosítása a munkavállalók számára szakemberek 

bevonásával. 

- az elkerülhető vagy hatástalan akut beavatkozások minimalizálása 

o javasolt az egészséges életmód kialakítása az akut megbetegedések és krónikus 

kórállapotok csökkentésére,  

o az egészségügyi ellátókkal történő kapcsolatteremtés elektronikus úton, 

o a hagyományos foglalkozás-egészségügyi ellátás kiterjesztése, 

o helyszíni egészségfejlesztő személyzet kialakítása. 

- a krónikus ellátás optimalizálása  

o aktív részvétel a krónikus megbetegedéssel élők egészségi állapotával 

kapcsolatos döntésekben, 

o az önmegfigyelés és az oktatás fejlesztése, kompetenciák kialakítása a főbb 

krónikus megbetegedések értékelésével kapcsolatban. 

- a sebészi beavatkozások csökkentése 

o konzervatív terápia és magatartásváltoztatás a gerincfájdalmak elkerülésére 

illetve csökkentésére, 

o alternatív megelőzési és kezelési lehetőségek sebészi beavatkozások lehetséges 

kiváltására. 

-  az otthoni, illetve munkahelyi színterek erősítése 

o a fő mentális, fizikai, környezeti és orvosi kóroki tényezők folyamatos 

figyelése, 

o a szükségtelen, koordinálatlan és költséges beavatkozások elkerülése, 

o az elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenciós stratégiák integrálása. 

 

1.3.3. A Total Worker Healthszel kapcsolatos eredmények összefoglalása (2012)  

 

A munkabiztonsági foglalkozásibetegség-megelőző és egészségfejlesztő programok a 

kiadványban közölt alapelemei az OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

alapján a következők: 

1. A vezetés elköteleződése és a munkavállalók részvétele a programokban. A szükséges 

forrásokat a menedzsment biztosítja az egészségügyi, munkabiztonsági és 

egészségfejlesztő programok kialakítására. 

2. A munkahely, a munkakörülmények, a munkafolyamatok, munkakörnyezet 

kockázatainak felmérése. 
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3. Kockázat megelőzés és kockázatkezelés  

- határidő kitűzése, 

- ellenőrzések, 

- változtatások, 

- a változtatások ellenőrzése. 

4. Oktatás és gyakorlati képzés 

- munkahelyi biztonsági, betegségmegelőző és egészségfejlesztő oktatások a teljes 

és a részállású munkaidőben dolgozók számára. 

  

Burton J. „WHO Healthy Workplace Framwork and Model: Background and Supporting 

Literature and Practice 2010” nemzetközi áttekintése alapján foglaljuk össze az egészséges 

munkahelyekre vonatkozó ajánlások szempontjait.  

A WHO egészséges munkahely modellje a fizikai, a pszichoszociális munkakörnyezetet, a 

személyes egészséggel kapcsolatos tényezőket és mobilizálható erőforrásokat, és a vállalati 

közösséget tekinti az egészséges munkahely kialakításának alapjaként. A munkaadók, a 

vállalatvezetés és a munkáltatók együttműködése egyaránt szükséges az egészséges 

munkahelyek létrehozásához. A vállalati egészségpolitika alapvető módszerei a tervezés, a 

cselekvés, az értékelés, a fejlesztés, a mozgósítás, az összefogás, felmérés, prioritások 

megállapítása.
20

  

 

Az egészségpolitika központjában a vállalati értékek állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 NIOSH Compendium (Research Compendium the NIOSH Total Worker Health Program Seminal Research 

Papers 2012 CDC NIOSH – www.cdc.gov/niosh/docs/2012-146/pdfs/2012-146.pdf; Burton J.: WHO Healthy 

Workplace Framwork and Model: Background and Supporting Literature and Practice 2010 – 

www.who.int/occupational_health/healthy_worplace_ framwork.pdf 
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A WHO egészséges munkahely modellje 

 

 

 

Az egészségtelen munkakörnyezet és a rossz munkabiztonság, a munkával kapcsolódó stressz 

fokozódásához, a munkahelyi balesetek és sérülések, a munkával kapcsolatos 

megbetegedések halmozódásához, a munkával való elégedetlenséghez, kiégéshez, 

depresszióhoz, és munkahelyi zaklatáshoz vezet. A munkavállalók egészségi állapotának 

romlása összefügg egészséget károsító magatartások gyakoribbá válásával (dohányzás, 

alkoholfogyasztás, fokozott táplálékfelvétel, fizikai aktivitás csökkenése). Mindezek fokozzák 

a krónikus nem fertőző betegségek (szív- és érrendszeri betegségek, elhízás, magas 

vérnyomás, cukorbetegség, daganatos betegségek) kialakulását. 

A vállalat szintjén nő a munkából való távollét, nem hatékony jelenlét, rövid és hosszú 

időtartamú munkából való kiesés, munkajogi perek, munkavállalók gyakori cserélődése, a 

szakszervezeti panaszok száma, csökken a termelékenység, a termékek minősége romlik, a 

termelés költségei emelkednek, a bírságok költsége nő. 

értékelés 

cselekvés prioritások 

fejlesztés összefogás 

munkavállalói 

részvétel 

munkáltatók és 

vezetők 

elkötelezettsége 

tervezés 

felmérés 

mozgósítás 
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Az egészséges munkahely kialakítását célzó programok 5 alapelve a következő: 

 

1. Átfogó, a munkahelyi érdekcsoportok mindegyikét bevonó szervezeti intervenció, ami 

egészséges és biztonságos munkakörnyezetet teremt és magatartásváltozást is 

eredményez. 

2. Széles körű részvételen és képességfejlesztésen alapul. 

3. Multiszektoriális és multidiszciplinális együttműködésen alapul, ami több egészség 

meghatározó tényező javítását tűzi ki célul, több színtér és szakember bevonásával. 

4. Szociális igazságosság  

- A programok figyelembe veszik az egészségi állapot, szociális helyzet, 

foglalkoztatotti státusz, kisebbségi csoportok különbözőségeit. 

5. Fenntarthatóság 

- A változások beépülése és fennmaradása a vállalati kultúrába. 

 

Az egészséges munkahely kialakítási programjának 8 ajánlott lépése a következő: 

 

1. A munkáltatók és a menedzsment támogatásának elnyerése 

2. Egy koordináló csoport kialakítása 

3. Az igények felmérése 

4. A fontossági sorrend megállapítása 

5. Cselekvési terv kidolgozása 

6. Cselekvési terv gyakorlati megvalósítása 

7. A folyamat és az eredmény értékelése 

8. A program áttekintése és aktualizálása 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés minőségi kritériumrendszere a Healthy Employees in 

Healthy Organisations (WHP in Europe 1997) alapján
21

. Ennek alapján készült az OEFI által 

ajánlott, később ismertetendő hazai kritériumrendszer.  

                                                 

21
 Healthy Employees in Healthy Organisations WHP in Europe 1997. 

www.enwhp.org/fileadmin/.../quality_criteria.pdf 
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A kritériumok 6 területre csoportosíthatók: 

1. Munkahelyi egészségfejlesztés és vállalati politika 

2. Humán erőforrás és munkaszervezés 

3. A munkahelyi egészségfejlesztés tervezése 

4. Társadalmi felelősség vállalás 

5. A munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítása 

6. A munkahelyi egészségfejlesztés eredményei 

 

1.3.4. Munkahelyi egészségfejlesztés és vállalati politika 

 

- A szervezet munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos filozófiája; 

- Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések integrálása a szervezeti 

struktúrába és folyamatokba; 

- Források biztosítása az egészségfejlesztéshez (anyagi, emberi, infrastrukturális); 

- Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézkedéseket ellenőrző csoport kialakítása; 

- Az egészséggel kapcsolatos témakörök gyakorlati oktatása; 

- A munkahely teljes személyzete számára hozzáférhető egészséggel kapcsolatos 

létesítmények, pihenőhelyek, mosdók, étterem, sportlétesítmények. 

 

Humán erőforrás és munkaszervezés 

- A munkavállalók munkavégzéshez szükséges képességeinek fejlesztése, beleértve 

az egészségi állapottal kapcsolatos képességeket is; 

- A munka megfelelő túl-, illetve alulterheléstől mentes megszervezése; 

- A munkavállalók számára személyes karrier lehetőség biztosítása; 

- A munkavállalók bevonása az egészséges munkahely megteremtésébe; 

- A munkahelyi vezetők közreműködése a jó munkahelyi légkör megteremtésében; 

- A munkahely közreműködése a munkavállalók munkába való visszatérésében, a 

betegállomány letelte után; 

- A munkahely intézkedései a megfelelő munka-szabadidő arány megteremtésére. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés tervezése 

- A munkahelyi egészségfejlesztés kiterjesztése a vállalat valamennyi 

munkavállalójára; 
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- Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések a munkahelyi egészségkárosító 

tényezők elemzésén alapulnak (stressz, kockázati tényezők, munkavállalói 

panaszok. baleseti adatok, foglalkozással kapcsolatos betegségek elemzése, 

munkából való távollét, és a munkavállalók elvárásai); 

- Valamennyi munkavállaló számára hozzáférhető információk nyújtása a 

munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatban, a munkahely belső 

kommunikációs csatornáit felhasználva. 

 

Társadalmi felelősségvállalás 

- Az embereket és a környezetet károsító körülmények kerülése; 

- A vállalat aktív támogatása az egészséggel kapcsolatos társadalmi, kulturális és 

jólléti tevékenység ösztönzésére. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítása 

- Vállalati bizottság vagy projektirányító csoport létrehozása az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések nyomon követésére és értékelésére; 

- Az egészségfejlesztés tervezéséhez és gyakorlati megvalósításához szükséges 

belső és külső információk szisztematikus gyűjtése; 

- A célcsoportok és a mérhető célkitűzések kialakítása az egészségfejlesztési 

programok tervezésénél és végrehajtásánál; 

- Az egészségfejlesztő tevékenység és a munkafolyamatok tervezésének 

összehangolása; 

- Minden egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézkedés szisztematikus értékelése és 

szükség esetén javítása. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés eredményei 

- A munkavállalók megelégedettségének értékelése az egészségfejlesztési 

intézkedések eredményeivel , 

- A munkavállalók elégedettségének vizsgálata a munkafeltételekkel, 

munkaszervezéssel, a munkahelyi vezetők stílusával, a munkaegészségügyi és 

munkabiztonsági intézkedésekkel kapcsolatban; 

- Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések hatásának értékelése a 

munkából való távollét, a munkabalesetek előfordulási arányára, a munkahelyi 
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stressz javulására, a munkahelyi életmódváltozásra, a munkavállalók kockázati 

tényezőire;  

- Az egészségfejlesztő intézkedések hatásának értékelése lényeges gazdasági 

tényezőkre, mint a személyzet cserélődének üteme, a termelékenység alakulása 

illetve a költség/haszon arányra. 

 

Az ILO közösségi alapú munkahelyeket javító ajánlása kkv-k számára a következő 6 

megfontolandó alapelvet javasolja: 

1. A terv helyi gyakorlatra történő építése 

2. A tanulási folyamat tevékenységgel való összekötése 

3. A tapasztalatcsere 

4. A munkafeltételek javításának összekapcsolása a vállalat egyéb célkitűzéseivel 

5. A teljesítmény középpontba állítása 

6. A munkavállalók részvételének elősegítése 

 

Az egészséges munkahelyek, a munkavállalók egészségének és jóllétének növekedése 

produktívabb munkavégzéshez, kompetitívebb vállalkozásokhoz, a gazdasági helyzetük 

javulásához vezet.  

 

- A munkahelyi egészségfejlesztő programok kulcsfontosságú lépései a célok 

világos megjelölése és összekapcsolása a vállalat/vállalkozás üzleti célkitűzéseivel, 

a munkáltatók és a menedzsment támogatásának megnyerése, a munkavállalók 

részvétele az egészségfejlesztési program valamennyi szintjén, támogató környezet 

kialakítása és a programok társadalmi normákhoz történő igazítása. 

- A munkahelyi fizikai aktivitási programok hatékonyak a munkavállalók fizikai 

aktivitásának növelésére, a fáradtság és a kimerültség csökkentésére és a váz-, 

izomrendszeri megbetegedések megelőzésére. 

- A munkahelyi fizikai aktivitás fokozására és az egészséges táplálkozásra irányuló 

munkahelyi egészségfejlesztő programok javítják az egészségi állapotot, 

csökkentik az elhízást, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség 

kockázati tényezőit. 

- A munkavállalók és képviselőik bevonása az egészségfejlesztő programok 

előkészítésébe és végrehajtásába növeli a munkavállalók részvételi arányát. 
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- A lépésenkénti változásokon alapuló személyre szóló egészségfejlesztő programok 

hatékonysága nagyobb. 

- A munkahelyi fizikai aktivitási programok hatékonyak a munkahelyi sérülések 

csökkentésében. 

- Összetett, fizikai aktivitás növelésére irányuló programok (személyre szabott 

tanácsadás, egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás és fitneszlétesítmények 

hozzáférhetővé tétele) hatékonyabbak, mint a csak egyenkénti célokat kitűző és 

megvalósító programok. 

- A munkahelyi fizikai aktivitási programoknak kevés hatása van az izomzat 

hajlékonyságára, a testtömegre, a test zsír összetételre, a vér zsír szintjeire és a 

vérnyomásra. 

- Az önsegítő, dohányzásról leszoktató programok (computer- vagy papíralapúak) 

kevésbé hatékonyak a Cochren-összefoglalók alapján. 

- A munkahelyi elhízást megelőző, illetve csökkentő programok hosszú távon nem 

hatékonyak. 

- A vállalati, illetve egyéni egészséges táplálkozással kapcsolatos programok 

(információ közlés a vásárlás helyszínén, környezeti támogatás) hatékony a 

munkavállalók munkahelyi táplálkozási szokásainak megváltoztatásában. 

- Internetalapú egészségfejlesztő és életmódtréning programok javítják a 

munkavállalók mentális egészségi állapotát. 

 

Az ígéretes egészségfejlesztő gyakorlat lényeges elemei a következők: 

- az egészségfejlesztő program integrálása a vállalat működésébe; 

- egyéni, környezeti, vállalatpolitikai, kulturális, egészséggel és termelékenységgel 

kapcsolatos célkitűzések; 

- egyidejűleg több, egészséggel kapcsolatos terület kijelölése; 

- a programok helyi igényekhez történő adaptálása; 

- nagy részvételi arány elérése; 

- a programok részletekbe menő értékelése; 

- a sikeresen megvalósított célok ismertetése az érdekcsoportokkal. 
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Az egészséges munkahelyek tervezésével kapcsolatos ajánlás 

A PDCA (Plan Do Check Act) négylépéses, a folyamatok folytonos javítását célzó modellje 

(Dr.W. Edwards Deming 1986) 

 

 

 

 

Az egészséges munkahelyek tervezésének számos útja ismeretes. Ennek egyik lehetséges 

modellje az ábrán látható ún. Deming-modell.  

 

A tervezés: a menedzsment elköteleződése a munkavállalói részvétel, a foglalkozás-

egészségügyi és munkabiztonsági politika, a munkahelyi kockázatok értékelése és kezelése, a 

munkahelyi egészséggel kapcsolatos célkitűzések, a munkahelyi koordináló testület 

felállítása, a szükségletek értékelése, a prioritások megállapítása, cselekvési terv kidolgozása. 

A cselekvés: a cselekvési terv gyakorlati megvalósítása és működtetése. 

Az ellenőrzés: az intézkedések és a folyamatok nyomon követése különféle indikátorokkal 

(pl. balesetek, munkából való távollét, munkavállalók elégedettsége stb.) a célkitűzések 

megvalósulásának értékelése, a szükséges korrekciók megtétele. 
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A beavatkozás: a folyamat áttekintése és értékelése alapján a szükséges javításokra irányuló 

beavatkozások megtétele. 

 

1. A munkaadók és a vezetés elköteleződése vállalati alapértékek mellett. Átfogó 

vállalati egészségterv és politika kialakításának igénye. 

2. A munkavállalók és képviseleteik bevonása a vállalati egészségterv és politika 

kialakításába, a munkavállalók képességeinek növelése egészségi állapotuk javítása 

céljából. 

3. Hiányanalízis. A szükségletek értékelése és a legfontosabb célok kijelölése a tervezés 

során. 

4. A jó gyakorlatok tapasztalatainak felhasználása: 

- építkezés a helyi gyakorlatra; 

- a tanulás összekapcsolása a megvalósítással; 

- tapasztalatok cseréje; 

- a munkafeltételek javításának összekapcsolása a menedzsment gazdasági céljaival; 

- a teljesítmény középpontba állítása; 

- a munkavállalói részvétel javítása. 

5. A fenntarthatóság biztosítása 

 

Az egészséges munkahelyek keretei a következők: 

- a fizikai munkakörnyezet egészséges és biztonságos volta, 

- a pszichoszociális munkakörnyezet, a vállalat szerveződése és vállalati kultúrája 

egészséges, biztonságos, az általános és mentális jóllétet támogató,  

- a munkavállalók egészségi állapotának megőrzését és fejlesztését támogató 

munkahelyi egészségpolitika, 

- a munkavállalók családjaik és a helyi közösség tagjainak egészségét támogató 

kapcsolatrendszer kialakítása. 

 

1.3.5. A European Network of Workplace Health Promotion (ENWHP)  

 

A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata 1996-ban alakult meg, amelyhez hazánk 

is csatlakozott.  

Az ENWHP megalakulására akkor került sor, amikor az EU a népegészségügyi standardok 

javítása céljából létrehozta az „Egészségfejlesztés, oktatás, információ és tréning –Health 
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Promotion Addication Information and Training” című programot, amelyen belül a 

munkahelyi színterek jelentős szerepet töltöttek be. 1996 óta az ENWHP folyamatosan 

növekedett, jelenleg 28 tagja van az EU-nak. Az ENWHP kifejlesztette az évek során a 

munkahelyi egészségfejlesztés standard kritériumait és eszköztárát, valamint különböző 

stratégiákat a munkavállalók egészségi állapotának megőrzésére és fejlesztésére. Az 1997-es 

Luxembourgi Deklaráció alapján a munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a 

munkavállalók és a társadalom közös tevékenysége a munkahelyi egészség és jóllét 

javításának céljából, életmód alapú egészségfejlesztési célú tevékenységek és munkáltatói, 

munkahelyi egészségpolitika együttese.
22

  

 

Az ENWHP egészségfejlesztő stratégiája átfogó alapokon nyugszik és magában foglalja a 

munkáltatók, a munkahelyi vezetők, a munkavállalók, a munkahelyi egészségfejlesztésben 

érintettek közös tevékenységét a vállalati egészségkultúra kialakításában, a munkahelyi 

egészségdeterminánsok figyelembevételével. Épít az egészségfejlesztési tevékenységet 

támogató tényezőkre, igyekszik kiküszöbölni a gátló folyamatokat, megfelelő infrastruktúrát, 

marketing és kommunikációs stratégiát épít ki a gyakorlati megvalósításhoz és a kedvező 

folyamatok fenntartásához. Lokális, regionális, nemzeti és európai szintek harmonizálásán 

keresztül folyamatos innovációval igyekszik megvalósítani az egyén egészségi állapotának 

fejlesztését mind a munkahelyen, mind a munkahelyen kívüli élet során.  

Az egészséges munkahely és munkavégzés összetett társadalmi folyamat, a munkahelyen 

belüli és azon kívüli érdekcsoportok együttműködésének eredménye.  

- Az egyik fő hajtóerő a munkáltatók és vezetők elköteleződése és közreműködő 

munkahelyi egészségkultúra kialakítása.  

- Az egészséges munkahely és munkavégzés különféle meghatározó összetevők 

együttműködésén alapul, amelyek közé tartozik a munkahelyi egészségpolitika és 

általános egészségi állapottal kapcsolatos stratégiák, a munkakörnyezet és a 

munkafolyamat szervezésének megfelelő minősége és a munkavállalók személyes 

egészségi állapottal kapcsolatos gyakorlata. Ezek a meghatározó tényezők egymást 

befolyásoló körfolyamatban folyamatosan hatnak egymásra. 

                                                 

22
 Luxembourg Decleration on Workplace Health Promotion in the European Union – 

www.enwhp.org/.../rs.../luxembourg_declaration.pdf 
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- Az egészséges munkahely és munkavégzés jelentős hatást gyakorol a munkahelyi 

és munkahelyen kívüli életminőségre és hozzájárul az egyén, a közösségek és a 

népesség egészségének védelméhez. A kedvező hatás nemcsak a munkavállalók 

egészségével, hanem a vállalkozások teljesítményével, szociális és gazdasági 

fejlődéssel kapcsolatos, lokális, regionális, nemzeti és európai szinteken. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés egyaránt hatékony folyamat a munkavállalók, a 

vállalatok, vállalkozások és a társadalombiztosítási rendszerek számára. Hosszú távon a 

betegséggel kapcsolatos távolléteket csökkenti, egészséges, kvalifikált és motivált 

munkavállalókat, fokozott produktivitást és fejlődő innovációs kapacitást eredményez. 

Gazdasági számítások szerint az egészségfejlesztésre költött minden egyes euró 2,5–4,8%-

os megtérülést eredményez. A távollétek költségének csökkenése mellett a vállalatok, 

vállalkozások presztízsét, népszerűségét növelő tényező, amely a munkavállalók számára 

vonzóvá teszi az adott céget. A társadalombiztosítási rendszer számára előnyös az orvosi 

és rehabilitációs költségek csökkenése. Nemzetközi elemzések szerint a munkával 

kapcsolatos megbetegedések költségei 30%-kal csökkennek. A munkahelyi 

egészségfejlesztéssel mindenki nyer.  

 

A munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

- Ajánlott valamennyi érdekcsoport ismeretének bővítése a munkahelyi 

egészségfejlesztéssel és az egészségi állapottal kapcsolatban. 

- Ajánlott az egészségfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok megismerése és 

terjesztése. 

- Ajánlott a munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos hatékony útmutatók 

kialakítása. 

- Ajánlott a munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati megvalósításával kapcsolatos 

sikeres módszerek kialakítása. 

- Ajánlott érvek felsorakoztatása munkahelyi egészségfejlesztésbe történő 

befektetésekkel kapcsolatban. 

- Ajánlott a kkv-k bevonása az egészségfejlesztésbe. 

 

Az ENWHP 1997–1998 közötti célja minőségi kritériumok kidolgozása volt a programok jó 

gyakorlati megvalósításának értékelésére.  

A jó egészségfejlesztő gyakorlat minőségi kritériumai: 
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1. A jó egészségfejlesztő gyakorlat a munkáltatók és a vezetés felelőssége 

- a vezetés és a végrehajtó munkatársak bevonása és támogatása, 

- a munkahelyi egészségfejlesztés vállalati politikába történő integrálása, 

- megfelelő anyagi források biztosítása. 

2. A munkavállalók részvétele a munkahelyi egészségfejlesztési programok tervezésében 

és gyakorlati megvalósításában 

3. A munkahelyi egészségfejlesztés az egészségi állapot átfogó értékelésén alapuljon  

4. A munkahelyi egészségfejlesztés pontos elemzésen, folyamatos értékelésen alapuljon 

és folyamatosan kerüljön javításra. 

5. A munkahelyi egészségfejlesztés koordinációját szakszemélyzet végezze és a 

munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos információk legyenek hozzáférhetőek 

minden érdekcsoport számára. 

6. A munkahelyi egészségfejlesztés eredményei speciális indikátorokkal rendszeresen 

kerüljenek értékelésre. 

 

Az ENWHP 1999-2000 között a munkahelyi egészségfejlesztés kkv-kra történő kiterjesztését 

tűzte ki célul. 

2001–2002 között az ENWHP fő célkitűzése a közszférában történő egészségfejlesztés volt. 

A 2002–2004 közti időszakban a fő cél a hálózatbővítés volt az EU-ban. 

2004–2006 között a fő célkitűzés az idősödő munkavállalók egészségi állapotának fejlesztése 

volt. Az elkövetkezendő évtizedekben a fiatal munkavállalók száma tovább csökken, az 

idősödőké pedig tovább emelkedik. 2005–2007 között az EU bővülésével kapcsolatos 

egészségfejlesztési stratégiák kialakítása jelentette a legfontosabb kihívást. Az új tagállamok 

munkavállalóinak 40%-át veszélyeztetik munkavégzéssel kapcsolatos egészségi és biztonsági 

kockázatok. A munkavállalók gyakran kitettek veszélyes anyagok kockázatának, 

munkaidejük gyakran túl hosszú és felborítja a megfelelő munka-szabadidő arányt és gyakran 

kényszerülnek váltott, illetve éjszakai műszak teljesítésére. Általában elégedetlenek a 

munkafeltételeikkel (az EU munkahelyeken jelentkező új kockázati tényezőit a 3. 

mellékletben foglaltuk össze). 

 

 Ebben az időszakban a következő kampányok kialakítására került sor: 

- Szitakötő (Dragon Fly, jó gyakorlatok terjesztése a kelet-európai tagállamok 

között); 
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- Munkahelyi egészség II (Workhealth II, munkavégzéssel kapcsolatos 

egészségiállapot-változásokról szóló jelentés és egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

infrastruktúra kiépítése a kelet-európai országokban; 

- Egészségfejlesztés a növekvő EU-ban (Workplace Health Promotion in an 

Enlarging Europe, a jó gyakorlatok módszereinek terjesztése). 

 

2006-2009 között a Move Europe – egészséges életmód a munkahelyeken (Healthy Lifestyles 

in the Working Environment, krónikus nem fertőző megbetegedések kockázati tényezőinek, 

magas vérnyomás, dohányzás, alkohol, magas koleszterinszint, elhízás, nem megfelelő étrend 

és fizikai aktivitás, stressz, kockázati tényezőinek javítása.  

Az európai kampány 4 területre összpontosított: fizikai aktivitás, dohányzásról leszoktatás és 

megelőzés, egészséges étrend és mentális egészség. 

A Move Europe kampányban több mint 3000 kis-, közepes és nagyvállalat, közszféra 

munkahelyek, iskolák és kórházak vettek részt. 

2009-2010 között a mentális egészség, munka és szabadidő megfelelő aránya program került 

megvalósításra. 

Az EU országaiban a mentális egészség jelentős probléma, az EU felnőtt népességének 25%-a 

érintett mentális kórállapotokkal. Az orvosi ellátás általában nem megfelelő. 

Az ENWHP az új kampányt a Move Europe program részeként ebbe az irányba terjesztette ki. 

A cél a munkavállalók és a munkáltatók érzékenyítése volt a mentális egészség javítására a 

munkahelyeken és a mentális és emocionális kórállapotok korai felismerésének elősegítésére. 

2011–2013 között az ENWHP legfontosabb célkitűzése a krónikus megbetegedéssel élő 

munkavállalók munkába történő visszatérésének elősegítése és a társadalom érzékenyítése 

volt ezzel a problémával kapcsolatban. Az alapvető feladat a megfelelő egészséges 

munkahelyek és munkakörülmények kialakítása volt a krónikus betegséggel élők számára.  

2011-ben jelent meg az „Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára 

útmutató”:  

- ajánlott a munkába való visszatérés lehetőségének mielőbbi biztosítása; 

- ajánlott a munkavállaló képzettségének és munkakörének figyelembevétele a 

munkába való visszatérés megtervezésénél; 

- ajánlott az észszerűség keretein belül a sérülés vagy a betegség 

figyelembevételével egyénre szabott munkába való visszatérést biztosító program 

kialakítása; 
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- ajánlott a munkáltató számára a munkába való visszatérési programok 

figyelemmel kísérése; 

- ajánlott a munkavállalók bevonása a munkába való visszatérési programok 

kialakításába; 

- ajánlott a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzésére szolgáló 

intézkedések kialakítása; 

- ajánlott a munkáltató és a munkavállaló együttműködése a munkavégzésre hatással 

lévő gátló körülmények feltárásában. 

 

A következő intézkedések megtétele javasolt: 

- ajánlott az őszinte, bizalmon alapuló kommunikáció megteremtése az 

érdekcsoportok között; 

- ajánlott a munkavállaló igényeinek felmérése; 

- ajánlott az érdekcsoportok szükségleteinek megismerése és szerepének 

meghatározása; 

- ajánlott az együttműködés javítása érdekében az érdekcsoportok közötti 

koordináció; 

- ajánlott a folyamat átláthatóságának megteremtése; 

- ajánlott a szolgáltatások folyamatosságának és fenntarthatóságának megteremtése, 

- ajánlott a programok folyamatos nyomon követése; 

- ajánlott a programok értékelése. 

 

Az EU ösztönzi az egészségfejlesztési személet terjedését és alkalmazását, támogatja a civil 

szervezetek és más nem kormányzati szervek egészségfejlesztésben való részvételét, és a 

népesség közösségek és egyének tudásszintjének és készségének fejlesztését. Az 

egészségügyi problémák meghatározó tényezői a káros egészségmagatartások, dohányzás, 

alkohol, drog, nem megfelelő táplálkozás, mozgásszegény életmód, környezeti tényezők 

társadalmi és gazdasági helyzet.
23

  

 

                                                 

23
 Promoting Healthy Work for Workers with Chronic Illness: A guide to good practice ENWHP – 

www.enwhp.org/uploads/media/ENWHP_guide_PH_Work_HU.pdf 
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Az egészségi állapotot javító tényezők: az egészségfejlesztés, a betegségmegelőzés, a 

gyógyítás és a rehabilitáció. 

Az egészségi állapotot 43%-ban az életmód, 27%-ban az öröklés, 19%-ban a környezet, és 

11%-ban az egészségügyi ellátórendszer határozza meg. Az 4. mellékletben foglaltuk össze az 

egészségi állapotot befolyásoló tényezőket (3. ábra) és az egészségfelfogások elméleti 

alapjait. 

A szociális-gazdasági meghatározók között szerepelnek a makrogazdaság mutatói, a 

képzettség, családi és szociális kapcsolatok, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok.  

Magatartásbeli tényezők között a táplálkozás, a fizikai aktivitás, a szexuális magatartás, a 

dohányzás, az alkohol és a drog a meghatározó tényezők. 

A környezeti hatások közül a fizikai környezet, a levegő-, víz-, talajszennyezettség, 

élelmiszer-szennyezettség, zaj és az UV-sugárzás befolyásolják hátrányosan az egészségi 

állapotot. 

 

Az EU-n belül nincs egységes egészségügyi rendszer. A felmérésekből kiderült, az 

egészségügyi szolgáltatások pozitív szerepe az egészségi állapot meghatározásában. 

Gazdasági modellszámítások szerint az egészségügyi szolgáltatások 1%-os növekedése 0,1%-

os mortalitáscsökkenést eredményez.  

 

A vállalatok értékelésében használható a McKinsey 7S modell 
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Az Európai Unióban számos szervezet foglalkozik a munkavállalók egészségének 

megőrzésével, javításával. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos ajánlások
24

  

- Ajánlott, hogy a munkáltató kezelje a munkahelyi egészségpolitika kialakítását és 

fenntartását fontos prioritásként. 

- Ajánlott a munkavállalók, illetve képviselőik bevonása a munkahelyi 

egészségpolitika kialakításába. 

- Ajánlott a foglalkozás-egészségügyi szakemberek, egészségfejlesztők, 

humánerőforrás-munkatársak igénybevétele a munkahelyi egészségpolitika 

kialakításához. 

- Ajánlott a munkavállalók szükségleteinek felmérése a munkahelyi 

egészségpolitika kialakítása során. 

- Ajánlott különböző programok kialakítása a munkahelyi egészségfejlesztés 

megvalósítása során, ezek a programok beépíthetők a vállalkozások 

egészségpolitikai stratégiájába. 

- Ajánlott különböző beavatkozási programok megtervezése és megvalósítása. 

- Javasolt különböző sportlétesítmények igénybevétele az egészségtudatos 

magatartás és az egészséges életmód kialakítására, illetve támogatására. 

- Ajánlott a munkahelyi egészségfejlesztés eredményeinek értékelése és az 

eredmények megosztása. 

- Ajánlott a munkavállalók egészségi állapotának rendszeres értékelése. 

- Ajánlott munkahelyi wellness programok kialakítása és népszerűsítése regionális 

szinten. 

- Ajánlott források biztosítása a munkahelyi egészségfejlesztő programok 

támogatására. 

- Ajánlott a munkahelyi egészségfejlesztő programok követésének, ellenőrzésének 

és értékelésének támogatása, útmutatók biztosítása, a legjobb gyakorlatok 

megosztása. 

                                                 

24
 The Centre for Workplace Health, Health Improvement trough workplace health alapján – 

www.stmarys.ac.uk/cwch/.../NHS-Summary-Report.pdf. 
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- Ajánlott az oktatási anyagok és technikák közzététele és a munkahelyek 

együttműködésének ösztönzése és támogatása. 

- Ajánlott a munkahelyek egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberei számára 

oktatási és gyakorlati képzési programok biztosítása. 

- Ajánlott a munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek számára 

evidenciákon alapuló intervenciós programok dokumentációjának, módszereinek 

biztosítása, illetve oktatása. 

- Ajánlott a munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek számára az 

intervenciók hatékonyságát értékelő eszközök biztosítása, oktatása. 

- Ajánlott az egészségfejlesztő szakemberek számára a munkahelyi 

egészségfejlesztés előnyeiről szóló bizonyítékok, dokumentumok biztosítása, 

illetve oktatása. 

- Ajánlott a cégek támogatása a munkahelyi egészségfejlesztés struktúrájának és 

humán erőforrásának kialakítása céljából. 

 

Wellness programok a munkahelyeken
25

 

A 2000-es évektől egyre több vállalat ismerte fel, elsősorban az USA-ban, hogy a munkahelyi 

wellness programok elősegíthetik a krónikus nem fertőző betegségek kockázati tényezőinek 

csökkentését, csökkentik a megbetegedések, a munkahelyi balesetek, a munkából való 

távollétek számát és az orvosi költségeket. 2005-ben végzett nagy amerikai felmérések szerint 

a munkavállalók az egészséggel kapcsolatos információk legnagyobb részét az internetről 

szerzik. Az „e-health” igénybevétele folyamatosan nő. A terjedő munkahelyi wellness 

programok kiterjednek a nem fertőző betegségek, az elhízás, a cukorbetegség, a szív- és 

érrendszeri, daganatos betegségek, munkahelyi stressz kockázati tényezőinek csökkentésére, 

dohányzásról leszoktatásra, fizikai aktivitás növelésére, diétás tanácsadásra, szűrővizsgálatok 

népszerűsítésére és végzésére. 

A wellness programok tervezése és gyakorlati kivitelezése azonos lépéseket igényel a 

korábban összegzett egészségfejlesztő programok lépéseivel (munkáltatók és a munkahelyi 

                                                 

25
 Guide to Workplace Wellness Healthy Employees Healthy Bottom Line – 

www.healthadvocate.com.../WorkplaceWellnessGuide.pdf, The Step-by-Step Guide to Succesaful Workpalce 

Wellness Programs 2012 – www.hopehealth.com/...step-by-step-guide-to-success, – Best-Practice Gudelines 

Workplace Health in Australia www.workplacehealth.org.au/_.../HAPIA_Best_Practice 
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vezetők támogatása, munkahely valamennyi érdekcsoportjának bevonása, motiválása, 

kommunikációs kampányok tervezése, a helyi igények felmérése és figyelembevétele, a 

wellness kampányok nyomon követése, az eredmények étékelése, programok 

továbbfejlesztése). 

A jó munkahelyi wellness programok kritériumrendszere a következő: 

1. A vállalati politika céljaival, szervezet struktúrájával és működésével összhangban 

lévő célok kialakítása. 

2. A program több szintű működtetése (egyéni, környezeti, közösségi). 

3. A legfontosabb egészségi állapotot érintő problémák javítása a munkavállalók 

körében. 

4. A munkavállalók szükségleteihez szabott programok kialakítása. 

5. A lehető legnagyobb mértékű támogatás és részvétel megnyerése. 

6. A kitűzött célok sikeres megvalósítása (egyéni, vállalati egészségiállapot-javítás, 

gazdasági előnyök). 

7. A programok sikeres megvalósításának pontos meghatározása és mérhetővé tétele 

(pontgyűjtő kártyák alkalmazása, mérhető eredmények meghatározása).  

 

Az egészséges munkahelyek kialakításának gyakorlati útmutatóját a Best-Practice Gudelines 

Workplace Health in Australia alapján foglaljuk össze.  

Az egészséges munkahelyek főbb előnyös hatásai a munkavállalókra: 

1. Az egészséggel kapcsolatos tudás és éberségi szint növekedése. 

2. A fizikai, mentális jóllét és az alkalmazkodó képesség fokozódása. 

3. Az energikusság és a vitalitás fokozódása. 

4. A munkával kapcsolatos megelégedettségi érzés növekedése. 

5. A koncentrálóképesség és a termelékenység javulása. 

6. A közösségi kapcsolatok erősítése. 

 

Az egészséges munkahelyek főbb előnyös hatásai a munkáltatók számára 

1. Termelékenység javulása. 

2. A kreativitás és az innováció növekedése. 

3. A munkavállalók elkötelezettségének fokozódása. 

4. A munkamorál javulása. 

5. A megbetegedésekkel kapcsolatos távollétek csökkenése. 

6. A munkavállalók munkaidejében nem munkával töltött tevékenység csökkenése. 
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7. A munkavégzést elősegítő tényezők nőnek, a gátlótényezők csökkennek. 

8. A munkabalesetek és a táppénzes költségek csökkenése. 

9. A munkavállalók közötti kapcsolatok javulása. 

10. A vállalatról alkotott kép kedvezőbbé válása. 

11. Az idősödő munkavállalók helyzetének javulása. 

 

A vezetők számára szóló ajánlás 

1. Vállalati vízió, illetve missziós nyilatkozat kialakítása. 

2. A vízió összekapcsolása a szervezeti stratégiával, gyakorlattal és politikával, beleértve 

az egészséggel kapcsolatos kultúra beépítését. 

3. Források teremtése. 

4. A vezetők oktatása és elköteleződése. 

5. A jövőkép megosztása a munkavállalókkal. 

6. A vezetők példamutató viselkedése. 

7. A vezetők felelősségteljes magatartása. 

 

Az érdekcsoportok bevonása az egészséges munkahely kialakításába 

1. Bizottság megalakítása az egészséges munkahely programjának megtervezésére, 

irányítására. 

2. Munkahelyi egészségkoordinátor megválasztása. 

3. Munkahelyi partnerség megteremtése az érdekcsoportok között. 

 

Támogató környezet kialakítása 

1. Az egészséges fizikai környezet kialakítása (munkahelyi mozgáslehetőség biztosítása, 

megfelelő mellékhelyiségek, kerékpártárolók, füstmentes épületek). 

2. Támogató munkahelyi politika (rugalmas munkavégzés, a munkaterhelés megfelelő 

alakítása, egészséges táplálkozás). 

3. Támogató munkahelyi kultúra 

- a munkahelyi normák; 

- a munkahelyi értékek; 

- megfelelő munkatársi támogatás; 

- megfelelő szervezeti támogatás (kommunikáció, jutalmazás); 

- támogató munkahelyi légkör (közösségi együttműködés, közös célok); 
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A munkavállalók bevonása a folyamatok tervezésébe 

- a munkavállalók és a szervezet egészségprofiljának felmérése; 

- a szervezet direkt és indirekt egészséggel kapcsolatos költségeinek meghatározása; 

- a legégetőbb problémák azonosítása; 

- a rendelkezésre álló kapacitások, illetve korlátok értékelése; 

- a hiány elemzés végrehajtása; 

- a szükségleteknek leginkább megfelelő egészségi támogatások meghatározása (a 

munkavállalók egészségi állapotának, egészségmagatartásának változási 

készségének, és részvételi szándékának figyelembevételével). 

 

A szükségletek átfogó értékelésének 5 lépése  

1. Konzultáció az érdekcsoportokkal, illetve a fókuszcsoportokkal. 

2. Adatgyűjtés (demográfiai, egészségi kockázatokra vonatkozó, környezeti, társadalmi, 

kulturális). 

3. Az adatok elemzése. 

4. A fontossági sorrend meghatározása. 

5. Az érdekcsoportok tájékoztatása a fentiekkel kapcsolatban és az ajánlások kialakítása. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztési programok kifejlesztésével kapcsolatban a következő 

kritériumok figyelembevétele ajánlott: (SIMPLE) 

- Specifikus igények figyelembevétele (a célcsoportokra vonatkozóan); 

- Innováció (a korábbi programok tapasztalatainak hasznosítása alapján); 

- Menedzselés (források alapján költséghatékonyság szempontjából); 

- (People oriented) Emberközpontúság; 

- (Lasting) Fenntarthatóság; 

- Evidenciákon alapuló beavatkozás. 

 

A munkahelyi egészséggel kapcsolatos többszintű intervenciós programok 3 összetevőre 

bonthatók: a lényeges elemek (minden munkavállaló számára szolgálók), az önkényes elemek 

(bizonyos körülmények között pl. nagy kockázatú munkavállalók esetén alkalmazásra 

kerülők), a speciális elemek (csak néhány munkavállaló esetén alkalmazásra kerülő pl. 

éjszakai műszak). 



65 

 

 

A következő intervenciókat támogató módszerek alkalmazhatók: 

- online, 

- telefonos, 

- személyes kapcsolat, 

- csoportos kapcsolat, 

- önsegítő program, 

- kombinált lehetőségek (egészség nap). 

 

Az egészségfejlesztő programok átfogó értékelésének ajánlásai: 

1. Világos célkitűzések; 

2. Hatékony adatkezelési rendszer; 

3. Megbízható, validált módszerek; 

4. Folyamat, hatás és eredményértékelés, qualitatív és quantitatív módszerekkel 

- a gyakorlati megvalósítás értékelése (megelégedettség, a program közvetítésének 

minősége, a résztvevők aránya), 

- a program hatásának értékelése (a program eredményei megfeleltek a program 

célkitűzéseinek pl. egészséggel kapcsolatos ismeretek gyarapítása, munkamorál 

javulása), 

- a program eredményei hosszú távon is megmaradnak-e (egészségi állapot javulása, 

megtérülés, szervezeti politika javulása). 

5. Ajánlott a munkaadók, illetve a vezetők támogatásának, elvárásainak, valamint a 

munkáltatók szükségleteinek évente történő újraértékelés; 

6. Javasolt a szervezeti legfontosabb indikátorokkal történő összekapcsolás (táppénzes 

költségek, munkából való távollét); 

7. Ajánlott belső és külső teljesítmény értékelése (az adatok korra történő standardizálása 

és összehasonlítása a nemzeti adatokkal); 

8. Az eredmények közzététele a vezetés, a munkavállalók és egyéb érdekcsoportok 

körében. 
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1.3.6. A magyar helyzet 

 

A magyar lakosság egészségi állapotáról adatok a KSH adatbázisában, illetve a különböző 

lakossági egészségfelmérések (Hungarostudy-, OLEF-, ELEF-, a 2004 után készült 

Eurobarometer-felmérésekből, WHO-nyilvántartásokból stb.) állnak rendelkezésre. 

A hazai egészségfejlesztés története 

 

Az egészségfejlesztés első emlékei Magyarországon Apáczai Csere János Magyar 

Enciklopédiája 1653, illetve Pápai Páriz Ferenc A test békéje 1690 művei, amelyekben 

tanácsok szerepelnek az egészséges életmóddal kapcsolatban. A felvilágosodás korában már 

nagyszámú egészséges életmóddal kapcsolatos munka jelent meg. Fodor József és 

Markusovszky Lajos egészségnevelési célból létrehozták az Egészség című folyóiratot. 1925-

ben megalakult az Egészségügyi Reform Iroda Propaganda Központja dr. Pollerman Artúr 

irányításával, amely közérthető egészségneveléssel kapcsolatos kiadványokat, módszertani 

tanácsokat készített. 1926-tól az egészségügyi felvilágosítás és nevelés törvényi szabályozás 

alá került. A II. világháború után az ’50-es években a Közegészségügyi Felügyeleti és 

Járványügyi Főosztály Egészségügyi felvilágosító osztálya irányította a hivatalos 

egészségügyi tanácsadást. 1958-ban jött létre az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi 

Felvilágosító Központja önálló szakmai intézetként. A ’60-as évektől tudományos kutatásokat 

végzett, módszertani oktatási és továbbképzési területeken. 1960-ban indult el az 

Egészségügyi felvilágosítás-egészségfejlesztés című egészségnevelő folyóirat. 

1977-ben a központ neve Országos Egészségnevelési Intézet (OENI) lett. A Magyar Orvos 

Társaságok Szövetsége együttműködésében megalakult az Egészségnevelési Szövetség. 

Ekkor került az egészséges táplálkozás, a rendszeres fizikai aktivitás, a személyi higiéné az 

intézet feladatkörébe. A rendszerváltás után az OENI jogutódjaként megalakul a Nemzeti 

Egészségvédelmi Intézet (NEVI). A NEVI megszervezte az egészségesebb munkahelyek, az 

egészséges kórház, dohányzás vagy egészség, a fizikai aktivitást népszerűsítő programokat. A 

NEVI 1996-ban megkapta az Egészségügyi Világszervezet Egészségmegőrzés 

Együttműködési Központja címet. 2001-ben a NEVI az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat szervezetén belül Országos Egészségfejlesztési Központként működött 

tovább. 2003-ban az Országos Gyermek-egészségügyi Intézet kiválásával a felnőtt lakosság 

egészségfejlesztését koordináló intézetként elnevezése Országos Egészségfejlesztési Intézet 

lett. 2011-ben az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Egészségmonitorozási és 

Nem fertőző betegségek Epidemiológiai Elemző Osztálya, az Országos Addiktológiai 
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Centrum, a Ritka Betegségek Központja, és a Veleszületett Rendellenességek Országos 

Felügyelete került az intézet kötelékébe. 2015-ben az intézet neve Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet (Prof. Dr. Métneki János: Az OEFI története – Országos 

Egészségfejlesztési Intézet). 

Az egészségdeterminánsok ismeretén alapuló egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos beavatkozási lehetőségek a következők: 

- egészségvédelmi beavatkozások; 

- betegségmegelőzési módszerek; 

- kockázati tényezők csökkentése; 

- egészségfejlesztés különböző színtereken (település, kistérség, régió, városok, 

iskolák, munkahelyek). 

 

A 46/2003. (IV. 16) Országgyűlési Határozat alapján meghirdetett Egészség Évtizedének 

Johann Béla Nemzeti Programja, majd a 4/2006. (II. 8.) Országgyűlési Határozat alapján a 

későbbiekben az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja célkitűzései között kiemelt 

prioritásként szerepelt az elsődleges megelőzés, ezen belül az egészséget befolyásoló életmódi 

tényezők, a fizika aktivitás, egészséges táplálkozás, dohányzás visszaszorítás, pozitív irányú 

változtatása. A program összhangban volt a WHO Health és az EU egészségpolitikai 

célkitűzéseivel.  

Az 5 nemzeti célkitűzés a következő volt: 

1. Az egyik legfontosabb emberi érték az egészség. 

2. Az egészséges életéveket férfiaknál 64, nőknél 72 évre kell növelni. 

3. Születéskor várható élettartamot férfiaknál 70 évre, nőknél 78 évre kell 

meghosszabbítani. 

4. A társadalmi és egészségi egyenlőtlenségeket csökkenteni kell. 

5. A következő generáció számára biztosítani kell az egészséges fejlődés feltételeit. 

 

A kiemelt nemzeti feladatok a következők voltak: 

1. Egészséges életre nevelés, oktatás. 

2. Célzott lakossági szűrővizsgálatok a népegészségügyi jelentőségű betegségek 

felismerésére. 

3. Egészséges táplálkozás elterjesztése. 

4. Fizikai aktivitás fejlesztése. 

5. Káros szenvedélyek elleni fellépés. 
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6. Egyenlő esély teremtése az egészséges élethez. 

7. Járványügyi biztonság erősítése. 

8. Élelmiszer-biztonság javítása. 

9. Támogató környezet kialakítása. 

10. Az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokat szem előtt tartó 

alakítása. 

 

Ezek a célkitűzések összhangban vannak az egészségfejlesztés nemzetközi gyakorlatával 

kapcsolatban korábban leírtakkal, és kijelölik a hazai egészségfejlesztés és a munkahelyi 

egészségfejlesztés főbb irányait. 

A népegészségügyi ciklus fázisainak megfelelően a célok elérése állapotfelméréssel kezdődik 

(I), ezt követően történik a szükségletek azonosítása (II), majd ennek alapján az 

egészségfejlesztési/betegségmegelőzési programok tervezése, lebonyolítás és értékelése (III). 

A ciklus során alapvető értékelési folyamatok a helyzetelemzés, a lehetőségelemzés, és a 

hatékonyságelemzés.  

1995-2007 között a következő főbb egészségi állapotot javító és szemléletformáló programok 

kerültek megvalósításra: 

- „ Hagyd abba és nyersz” (1994 óta) dohányzásról leszokás program 

- „Segítség- a dohányfüst mentes életért” (2005 óta) dohányzásról leszokás és 

passzív dohányzás elleni program 

- „ Nők a dohányfüstmentes életért”  

- „ Együtt a dohányfüstmentes életért, ezen belül a „Füstmentes kórházak” akció 

- „Ciki a cigi” 

- „Leteszem a cigit” médiakampány a tizenévesek számára 

- „Óvodai dohányzásmegelőzési projekt” (1994 óta) 

 

A dohányzásról leszokást célzó eszközök a minimális intervenció és az OEFI (most NEFI) 

által működtetett dohányzásról leszokás segítő rendelések működtetése.  

Az egészséges táplálkozással kapcsolatban elindított programok: 

- „ Szívbarát” program 

- Élelmezésvezetők továbbképzése 

- NUTRIKID program – általános iskolásokkal ismerteti az egészséges táplálkozás 

alapelveit 
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- Táplálkozási ajánlások nagy példányszámban és különböző formákban eljuttatása 

a lakossághoz 

- Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program 

- Az IDEFIC-projekthez történő csatlakozás (Pécsi Tudományegyetem Gyerek 

Klinikája) 

- „Gyermekek, az elhízás és az ehhez társuló elkerülhető idült betegségek” program 

(1) 

- „ Gyermekbarát büfé” 

- Az iskolai büfék és áruautomaták kínálatát szabályozó Oktatási Minisztériumi 

Rendelet [32/2005. (XII. 22.) OM rendelet] „Korszerű és egészséges iskolai büfé” 

kiadvány (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége) 

 

A szűrővizsgálatokat több program népszerűsítette „Éljen 140/90 alatt!”, „Liliom program” 

(méhnyakrákszűrés), „Szűréssel az életért” program.
26

 

 

Magyarországon a következő színtér programok kerültek megvalósításra (az OEFI 2003–2006 

között 537 színtér programot irányított, elsődleges és másodlagos célcsoportok létszáma közel 

2 millió fő): 

- Egészségesebb óvodák nemzeti hálózata (egészségnevelő programok „Szív kincsesláda”, 

dohányzásmegelőzés, látásjavítás, gyógytestnevelés, környezeti nevelés) 

- Egészségesebb iskolákért hálózat magyarországi egyesülete – 8 korszerű oktatási 

módszerek mind a 8 évfolyam számára). 

- Települési egészségfejlesztés (1990. évi LXV. törvény a Helyi Önkormányzatokról), 

települési egészségterv pályázatok. 

- Munkahelyi egészségfejlesztés. 

 

Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy a 

munkahelyeken dolgozók minél jobb testi, lelki és szellemi egészségben végezhessék 

munkájukat. Fő tevékenységi körei: az egészségesebb munkahelyek kialakításában szereplő 

                                                 

26
 www.mnsza.hu, 32/2005. (XII. 22.) OM rendelet „Korszerű és egészséges iskolai büfé” kiadvány (Magyar 

Dietetikusok Országos Szövetsége – www.egeszsegesbufe.hu 
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érdekcsoportokkal történő kapcsolatfelvétel, módszertani segítségnyújtás az egészségvédelmi 

stratégiák kidolgozásához, módszertani iránymutatások kialakítása a jobb testi, lelki közérzet 

fenntartására, támogatás nyújtása a munkahelyi vezetés számára a munkahelyi 

egészségfejlesztés céljainak, eszközeinek, módszereinek bemutatása, terjesztése, ellenőrző 

tevékenyég a munkahelyi közérzet alakulásával kapcsolatban, a munkahelyi egészségvédelem 

és biztonságtechnika témakörében kutatások, publikációk megjelentetése, szakmai 

rendezvények szervezése. 

- A munkahelyi egészségfejlesztés keretében a következő programok valósultak 

meg: 

o „Közösen könnyebben”, „Tízezer lépés”, „Szívbarát munkahely” (kis- 

és középvállalatok, illetve nagyvállalatok számára), „Munkahelyi 

Energiaegyensúly Modell Tréning”, Move Europe, Dohányzásról való 

leszokást segítő munkahelyi program, Stresszkezelő tréning, Komplex 

(rendszeres testedzés és egészséges táplálkozás) program (TÉT, 

Táplálkozás, életmód, testmozgás platform, számos szervezet, iparág 

képviselői vannak jelen a platformban),  

- A rendszeres testedzéssel kapcsolatos országos lakossági programok: 

o „ Tárt kapus létesítmények” program, megyei szinten átlagosan 8-10, 

megyei jogú városonként 2-4 létesítményben biztosított lehetőséget a 

sportolni vágyóknak. 

o „Holdsugár” program, a Magyarországi Éjféli Spotbajnokság Egyesület 

hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett éjszakai sportklubok 

működtetésével megvalósított programja 12–25 év közötti fiatalok 

számára több helyszínen. 

o „Olimpiai Ötpróba Peking 2008” – gyalogtúrák, futás, kerékpár, úszás, 

triatlon pontgyűjtő rendezvények.  

o TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok szakmai koncepciója
27

.  

 

                                                 

27
 www.eum.hu/dowload.php?docID=2997 
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Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület számos egészséges munkahely kialakításával 

kapcsolatos kiadványt, illetve munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos ismertetőt adott 

ki. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztő tevékenység egyes szakaszainak rövid összefoglalása:
28

 

 

tervezési szakasz 

- egészségi intervenció 

megtervezése (szűrési 

protokoll) 

- az intervenció 

menetrendjének 

kialakítása (szűrések 

gyakoriságának 

megtervezése) 

végrehajtási szakasz 

- az intervenciós program 

gyakorlati 

megvalósításának 

megszervezése, 

lebonyolítása (a 

munkahelyi szűrések) 

elemzés 

- az intervenció 

eredményeinek 

összevetése az induló 

állapot adataival (az 

egészségfejlesztő 

programok értékelése a 

8. mellékletben 

található) 

kiinduló helyzet 

- a munkavállalók 

egészségi állapota  

- költségek 

eszközök 

- ösztönző tényezők 

(foglalkozás-

egészségügyi szolgálat, 

felvilágosítás, oktatás) 

célok 

- egészségi állapot 

kedvező változása 

- egészségi állapottal 

kapcsolatos költségek 

csökkenése 

 

A munkahelyi egészségfejlesztési program megvalósításának lépései: 

- a programcsoport kialakítása; 

- a program vízió kialakítása; 

- a programcsoport tagjai feladatainak kompetenciáinak kialakítása; 

- a kiindulási helyzet adatainak összegyűjtése és elemzése; 

- az elérendő célok meghatározása (fő és részcélok); 

- a program indikátorainak kijelölése; 

- a program kivitelezéséhez alkalmazható módszerek összegyűjtése és elemzése; 

- a program gyakorlati megvalósításának megtervezése; 

                                                 

28
 Kapás Zsolt: Munkahelyi Egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás 2007 alapján. 
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- a változás menedzselésének megtervezése; 

- a projekt ellenőrzése és értékelése; 

- a változás mérése és értékelése; 

- a változást követő helyzet elemzése; 

- a program fenntarthatóságának és folytatásának értékelése; 

- a program eredményeinek felhasználása a javításra. 

 

Ajánlott az egyes programok megtervezésekor SWOT elemzést készíteni (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), amelynek során javasolt a program erősségeinek, 

gyengeségeinek, a program megvalósítási lehetőségeinek és az estleges veszélyeknek 

számbavétele.
29

 

 

A minőségbiztosítás az 1990-es évektől vált elfogadottá az EU-tagállamokban, létrejöttek 

minőségügyi nyilvántartások és országonként szabályozási rendszerek. Magyarországon 

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES), Háziorvosi Ellátási Standardok (HES), 

Járóbeteg-ellátási Standardok (JES), Kórházi Ellátási Standardok (KES), Védőnői Ellátási 

Standardok (VES) hozzáférhetők. A munkahelyi egészségvédelemmel kapcsolatban 

alkalhazhazható minőségbiztosítási rendszer a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági 

Irányítási Rendszer (MEBIR). Ez a munkáltatók és a vezetés által meghatározott vállalati 

politika, ami 

- megfelel a szervezet tevékenységének; 

- elkötelezett a folyamatos korrekcióra és megelőzés szempontú; 

- elkötelezett a megállapodások, szabályok, kötelezettségek betartására; 

- lehetőséget nyújt célok, stratégiák, programok kialakítására; 

- dokumentált és közzétett a munkavállalók számára; 

- hozzáférhető a nyilvánosság számára.   

 

Az egészségfejlesztési programok módszereit dr. Füzesi Zsuzsanna – dr. Kristyán László: 

Egészségfejlesztés és Közösségfejlesztés a színtereken c. műve alapján foglaljuk össze. 

                                                 

29
 http://www.m1.hu, Kapás Zsolt Munkahelyi Egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás – 2007 

www.oefi.hu/kapas_zsolt_tanulmany.pdf 
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A programkészítés folyamata: állapotleírás, egészségfejlesztési stratégia, programkidolgozás 

végrehajtás, eredmények, hatások értékelése, nyomon követés, az állapotváltozások 

értékelése. 

Az állapotleírás során megtörténik a szükséges adatok összegyűjtése, elemzése, a szereplők 

azonosítása és a cselekvési hajlandóságuk értékelése. 

A cselekvési terv kialakítása az állapotfelmérés adatain alapul és az érdekcsoportokkal való 

egyeztetés alapján alakítja ki a szükségletekhez és a célcsoportok jellemzőihez igazított 

célkitűzéseket. 

Fontos ezt követő lépés a program kommunikációja a programban résztvevők számára. 

Munkahelyek esetében az állapotfelmérés esetén célszerű a dolgozók számának, korának, 

nemének, iskolai végzettségének, szakképzettség szerinti összetételének meghatározása, a 

munkahelyi fluktuáció adatainak figyelembevétele, a munkahely épületének, 

infrastruktúrájának figyelembevétele, a munkavállalók egészségi állapotának, akut és 

krónikus megbetegedéseinek, foglalkozással összefüggő kórállapotainak megismerése, az 

orvoshoz való fordulás adatainak figyelembevétele. 

Az egészségfejlesztő programok kialakításához ajánlott a dolgozók életmódjának, káros 

egészség magatartásának, mentálhigiénés helyzetének értékelése. 

Lényeges a munkavállalással, a foglalkoztatás bizonytalanságával, a bérhelyzettel, 

túlterheléssel, időkényszerrel, kiszolgáltatottsággal, konfliktusokkal kapcsolatos ismeretek 

összegyűjtése, a munkakörülmények, társadalmi, gazdasági feltételek, természetes és épített 

környezet jellegzetességeinek megismerése. 

Alapvető a társadalmi és egészségi állapot egyenlőtlenségeinek ismerete. 

A cselekvési programok kidolgozásánál az állapotfelmérés adatai alapján az életminőséget és 

az egészségi állapotot kedvezőtlenül befolyásoló tényezők javítására célszerű összpontosítani. 

A prioritások meghatározásánál ajánlható módszer a legnagyobb súlyú problémák 

kiválasztása majd rangsorolása, a kezelésükhöz, illetve a megoldásukhoz adott körülmények 

alapján. Lényeges ebből a szempontból a kompetenciák és a megoldásra rendelkezésre álló 

források számbavétele. Az említett szempontok alapján kialakítható a fontossági és 

megvalósíthatósági sorrend. 

A munkahelyeken a figyelembe veendő érdekcsoportok a következők: 

- munkáltatók, munkahelyi vezetők; 

- munkavállalók; 

- a munkahely életére hatással lévő intézmények, szervezetek (önkormányzatok, 

gazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb hatóságok); 
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- foglalkozás-egészségügyi szolgálatok; 

- munkavédelmi hatóság; 

- a szervezettel kapcsolatban lévő egyéb vállalkozások; 

- civil szervezetek. 

 

 A színtér programok eredményességének és hatékonyságának mérésére szolgáló mutatók: az 

eredményindikátorok (kitűzött célok megvalósulása), folyamatmutatók (megelégedettség, 

célcsoportok elérése, ismeretek bővülése), és a hatékonyságmutatók (költséghatékonyság).
30

 

 

Az egészségbarát munkahelyek hazai kritériumai 

 

Az egészségbarát munkahelyek hazai kritériumait az OEFI „Az egészségbarát munkahely” 

kritériumrendszere alapján foglaljuk össze.  

A munkahelyi egészségfejlesztés érdekében a következő intézkedések ajánlottak: 

1. Munkahelyi egészségterv kialakítása 

2. Egészségtudatos humánpolitika 

3. A munkahelyi egészségfejlesztés tervezése 

4. Társadalmi felelősségvállalás 

5. Munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítása 

6. A munkahelyi egészségfejlesztés eredményei 

 

1. Munkahelyi egészségterv kialakítása 

- vállalati egészségközpontú filozófia; 

- dokumentált munkahelyi egészségvédelmi és egészségfejlesztési célú vállalati 

politika; 

- a munkavállalók ismerik a munkahelyi egészségvédelemmel kapcsolatos 

lehetőségeket; 

- egészségvédelemmel, egészségfejlesztés fontosságával kapcsolatos eljárásrend, 

amely hozzáférhető a vezetők és az alkalmazottak számára; 

                                                 

30
 www.poligont.hu/kepzesek/MIR-KIR-MEBIR%20auditor, dr. Füzesi Zsuzsanna – dr. Kristyán László: 

Egészségfejlesztés és Közösségfejlesztés a színtereken – www.oefi.hu/modszertan4.pdf 
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- a munkahelyi egészségfejlesztés programja és intézkedései összhangban vannak a 

vállalati politikával, a vállalat egészségtervével; 

- rendszeres egészségvédelmi és egészségfejlesztési programok indítása, értékelése 

- költségvetési személyi, tárgyi és képzési feltételek biztosítása a munkahelyi 

egészségfejlesztésre; 

- szervezeti motiváció a munkaidőn belül és kívül az egészség fejlesztésével 

kapcsolatban; 

- a munkahelyi egészségvédelmi és fejlesztési programok meghatározzák a 

munkahelyi vezetők kompetenciáit az egészségfejlesztési programokkal 

kapcsolatban; 

- a vállalati döntéshozók időközönként nyomon követik az egészségfejlesztő 

programok megvalósulását és értékelik a programok eredményességét; 

- ajánlatos, hogy az egészségfejlesztési programok a munkahelyi továbbképzési 

programok integráns részévé váljanak; 

- a munkahelyi egészségvédelmi programok és infrastruktúra elérhetővé tétele 

minden munkavállaló számára.
31

 

 

2. Egészségtudatos humánpolitika 

- a szervezet munkavállalói legyenek birtokában a munkavégzéshez szükséges 

képességeknek, egészségükkel kapcsolatos ismereteknek és részesüljenek 

megfelelő oktatásban a hiányzó képességekkel kapcsolatosan; 

- a vállalat vezetése támogassa a képességek fejlesztését; 

- a vezetők fordítsanak figyelmet az általános munkahelyi légkörre, a konfliktusok 

megoldására és képviseljék a szervezet érdekei mellett a munkavállalók érdekeit 

is; 

- a vezető legyen tisztában a felelősségével, kötelességeivel, rendelkezzen megfelelő 

vezetői képességekkel és ne éljen vissza a helyzetével; 

- a munka szervezése során ajánlott a túlterhelés kerülése, az elvárások pontos 

megfogalmazása és a munkavállalók számára csak olyan feladatok kitűzése, amit 

azok el tudnak látni; 

                                                 

31
 www.oefi.hu/regiweb/…/egeszsegbarat_munkahely_kiadvany.pdf 
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- javasolt a dolgozók számára karrierlehetőség biztosítása és ezek elérésének 

támogatása megfelelő munkaszervezéssel; 

- a vezetők számára ajánlott a megfelelő munkahelyi légkör kialakítása és 

fenntartása, a vezetők értékelésénél ajánlott a munka eredményei mellett a vezetési 

stílus értékelése; 

- ajánlott új munkatárs felvételénél a munkakör ellátásához szükséges képességekkel 

rendelkező személyek felvétele, speciális munkaköröknél pszichés alkalmassági 

vizsgálatok végzése a munkakör ellátásához szükséges személyiség értékelésére és 

a leépítéseknél a gondoskodó létszámleépítés irányelveinek a követése; 

- ajánlatos, hogy a vezetés hitelesen kommunikálja az elvárásokat a munkavállalók 

számára, hogy biztosítsa a dolgozók lojalitását és azonosulását a szervezet 

számára; 

- a szervezetet érintő változásokban ajánlatos a munkavállalók bevonása és azok 

érdekeltté tétele a változások végrehajtásában. Ehhez átfogó, időben történő 

kommunikáció szükséges, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a megváltozott 

helyzet elfogadásához; 

- ajánlott a munkavállaló számára a megfelelő munka/szabadidő egyensúly 

biztosítása, és munkájának megfelelő értékelése (javadalmazás, jutalom, 

kitüntetés); 

- a vállalati politika biztosítsa az egészségvédelemmel és egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos információkhoz való hozzáférést a szervezet valamennyi dolgozója 

számára, és biztosítson lehetőséget javaslataik megvitatására; 

- ajánlott támogató munkahelyi légkör megteremtése; 

- ajánlott a munkába való visszatérés megkönnyítése baleseteket, betegségeket 

követően. 

 

3. A munkahelyi egészségfejlesztés tervezése 

- ajánlott vállalati egészségvédelemmel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos politika 

kialakítása és időszakonkénti aktualizálása; 

- a munkahelyi egészségfejlesztés programjai hozzáférhetők a szervezet valamennyi 

munkavállalója számára; 

- a munkahelyi egészségfejlesztés a lokális igények felmérésén alapul és a 

legfontosabb problémák megoldására irányul (kifogások, munkahelyi stressz, 
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balesetek, munkából való távollét, munkamorál, munkavállalók krónikus 

betegségekkel kapcsolatos kockázati tényezői); 

- ajánlott a munkavállalók tájékoztatása a munkahelyen zajló egészségfejlesztő 

tevékenységről, programokról; 

- ajánlott a minőségbiztosítási rendszerek, ISO, MEBIR alkalmazása a 

munkahelyeken és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál; 

- javasolt a munkavédelem helyzetének, a munkaszervezési intézkedések, az 

egészségi és biztonsági feltételek, a munkavállalók oktatásának, a 

kockázatkezelésnek időszakonkénti értékelése; 

- ajánlott a vállalat egészségvédelmi és egészségfejlesztő tevékenységének 

időszakos értékelése és továbbfejlesztése. 

 

4. Társadalmi felelősségvállalás 

- ajánlott a környezet- és egészségkárosító folyamatok kiküszöbölése, környezet 

kímélő irányítási rendszer alkalmazásával; 

- javasolt az egyenlőtlenségek megszüntetésére (egészség, társadalom, kultúra) 

irányuló kezdeményezések támogatása; 

- az egészséges munkahelyek kialakításában meghatározó a létesítmény üzembe 

helyezése során a foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági szakemberek 

hatékony együttműködése; 

- ajánlott megfelelő vállalati szociálpolitika működtetése, a mentális terhelések 

csökkentése, rugalmas munkaidő biztosítása, megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatása, többletteljesítmények elismerése, családtól való távollét 

problémáinak kezelése, műszakok beosztásának megfelelő szervezése. 

 

5. Munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítása 

- ajánlott munkavállaló-centrikus, partnerségen alapuló vállalati kultúra kialakítása  

- javasolt az egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések megvalósítását 

koordináló bizottság létrehozása az érdekcsoportok képviselőiből; 

- a munkahelyi egészségfejlesztés alapuljon a vállalattal kapcsolatos lehető 

legszélesebb körű külső és belső információn; 

- a munkahelyi egészségfejlesztés céljainak és programjainak kialakításához javasolt 

megfelelő szakemberek bevonása, a munkavállalók és a vezetők, a 

munkakörülmények időközönként történő felméréséhez; 
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- ajánlott megfelelő szakemberek és programok biztosítása a munkahelyeken a 

problémák megoldására (stresszkezelő, kommunikációs, csapatépítő, 

konfliktuskezelő tréningek, önsegítő csoportok, pszichés és orvosi szolgáltatások); 

- ajánlott az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő akadálytalan hozzáférés a 

munkavállalók számára, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása, a 

munkaköri alkalmassági vizsgálatok szabályozása és ezeken való részvétel 

biztosítása; 

- a foglalkozás-egészségügyi szolgálat tevékenységét javaslatait, a nyert adatokat a 

szervezet figyelembe veszi az egészségterve kialakításához; 

- ajánlott a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok igénybevétele az 

egészségfejlesztésben, az egészségügyi felvilágosításban, a munkavállalók 

oktatásában, az egészségfejlesztő programok kialakításában mind a munkavállalók 

mind a munkahelyi vezetők számára; 

- ajánlott az egészségügyi intézkedések hozzáférhetővé tétele a munkavállalók 

számára; 

- ajánlott az egészségügyi intézkedések célcsoportjainak meghatározása és az 

elérendő célok számszerű meghatározása; 

- javasolt az egészség megőrzést és egészségfejlesztést célzó munkaszervezés, az 

egészséges életmód megteremtésére irányuló intézkedések és az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok összhangba hozása; 

- ajánlott az intézkedések folyamatos értékelése és javítása. 

 

6. A munkahelyi egészségfejlesztés eredményei 

- ajánlott a munkahelyi egészségfejlesztési programokkal, intézkedésekkel 

kapcsolatos elégedettségi mutatók értékelése; 

- javasolt az egészségfejlesztő intézkedések hatásának értékelése a munkából való 

távollét, a baleseti mutatók, a munkahelyi stressz csökkentése, az egészséges 

életmód, az egészségi kockázatot jelentő egészségmagatartások változásának 

szempontjából; 

- ajánlott a munkahelyi egészségfejlesztés költséghatékonysági vonatkozásainak, a 

termelékenység, a munkaerő-fluktuáció és a vállalatról alkotott kép alakulásának 

elemzése. 
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A munkahelyi egészségfejlesztő programok tartalmi ajánlásai 

 

A munkahelyi egészségfejlesztő programok tartalmi ajánlásait a TÁMOP 6.1.2 Egészségre 

nevelő és szemléletformáló életmódprogramok szakmai koncepciója és a TÁMOP 6.1.2/11/1 

Kiss J. – Makara P.: Munkahelyi egészségfejlesztési programok szakmai útmutatói alapján 

foglaljuk össze.
32

  

A munkahely kitüntetett színtere lehet az egészségfejlesztési programoknak. 

A munkahelyi egészségfejlesztés modern intézményi stratégia a betegségek kockázati 

tényezőinek csökkentésére, az egészségi állapot és a munkahelyi jóllét növelésére. 

A stratégia hatékony eszköze a munkahelyi egészségterv kialakítása, amelynek 

megvalósítására a következő lépések ajánlottak: 

- kiinduló helyzetértékelés (állapotleírás); 

- általános egészséggel kapcsolatos stratégia és cselekvési terv kialakítása; 

- a programok gyakorlatban történő megvalósítása; 

- folyamatos kommunikáció mind a szervezeten belül, mind azon kívül; 

- az egyes programok folyamatos ellenőrzése, a megvalósulás és az eredmények 

elemzése és felhasználása a programok javítása céljából. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztésre és az egészséges munkahelyre vonatkozó ajánlások 

- ajánlott, hogy a munkahelyi egészségfejlesztés a munkahelyi egészségterv alapján 

történjen; 

- ajánlott a munkahelyi egészséggel kapcsolatos kérdések beépítése a vállalati 

vezetői döntésekbe és gyakorlatba; 

- ajánlott a munkavállalók bevonása a munkakörülményekkel, munkafolyamatokkal, 

munkaszervezéssel kapcsolatos döntésekbe, illetve a munkahelyi egészségterv és a 

munkahelyi egészségfejlesztés folyamataiba; 

- társadalmi felelősségvállalás a munkavállalókkal és tágabb társadalmi környezettel 

kapcsolatban; 

                                                 

32
 TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok szakmai koncepciója, 

www.eum.hu/dowload.php?docID=2997, TÁMOP 6.1.2/11/1 Kiss J. – Makara P.: Munkahelyi 

egészségfejlesztési programok szakmai útmutatói - 

palyazat.gov.hu/…/16_munkahelyi_egeszsegfej_szakmai_utmutato.pdf 
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- támogató munkahelyi légkör kialakítása megfelelő vezetői magatartással, 

munkaszervezéssel, a jogszabályi előírások betartásával és az egészségi állapot 

megőrzésére, illetve javítására irányuló helyi intézkedések meghozatalával; 

- ajánlott a munkahelyi egészségfejlesztés irányításáért felelős személy vagy testület 

kialakítása; 

- ajánlott egészségfejlesztési cselekvési terv kidolgozása, amelynek során a 

beavatkozások többféle módon hatnak az egészség megőrzése illetve javítása 

irányában; 

- ajánlott a munkavállalók önkéntes alapon történő aktív, széles körű bevonása a 

tervezési folyamatoktól a végrehajtásig; 

- ajánlott az egészségfejlesztési intervenciók megfelelő mutatókkal történő követése 

és ellenőrzése. 

 

Az egészségfejlesztési programok tartalmi elemei lehetnek: 

1. A munkahelyi egészségpolitikával kapcsolatban 

- egészségbarát munkahelyi politika; 

- alkohol-, drog-, füstmentes munkahely; 

- élelmiszer-biztonság és egészséges táplálkozás biztosítása a munkahelyen; 

- munkaegészségügy és munkabiztonság; 

- értékelő rendszer kialakítása; 

- oktatás és képzés az egészség és biztonság területén; 

- támogató munkahelyi humánpolitika. 

2. Szervezeti környezet politika 

- munkavállalók bevonása a döntéshozatalba; 

- az időkényszer kerülése, reális határidők; 

- monotóniakerülés, változatos feladatvégzés; 

- megfelelő pihenőidők biztosítása; 

- munkahelyi konfliktusok csökkentése; 

- jó munkahelyi kapcsolatok ösztönzése; 

- a teljesítmények elismerése és honorálása; 

- támogató leépítési politika; 

- nyugdíjba vonulók segítése; 

- az egyenlőtlenségek megszüntetésére irányuló intézkedések. 
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3. Fizikai munkakörnyezettel kapcsolatos politika 

- biztonságos és egészséges fizikai munkakörnyezet kialakítása; 

- a munkahelyi kockázatok értékelése és csökkentése; 

- a kollektív védelem és az egyéni védőeszközök alkalmazása; 

- egészségért és biztonságért felelős vezető; 

4. Egészséges életmódi és egészségfejlesztő politika 

- dohányzásmegelőzés és dohányzásról leszoktató programok; 

- alkohol- és drogmegelőzéssel kapcsolatos ismeretterjesztés; 

- mentális egészséggel kapcsolatos, illetve stresszkezelő programok; 

- egészséges táplálkozást és energiaegyensúlyt biztosító programok; 

- fizikai aktivitást támogató programok. 

5. Egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos politika 

- az egészségügyi alapszolgáltatások hozzáférhetővé tétele; 

- munkahelyi rehabilitációs programok, a munkába való visszatérés támogatása; 

- egészségügyi és egészségfejlesztő szolgálatok részvétele a munkahelyi 

egészségfejlesztésben. 

6. Külső környezeti károk elkerülésére irányuló politika 

- a környezetszennyezés megelőzése; 

- a biztonságos munkába járás lehetőségének biztosítása; 

- a szervezet pozitív szerepvállalása a közösség életében. 

 

1.3.7. A munkavállalók egészségi állapotának, jóllétének, illetve a vállalat értékelésére 

alkalmas kérdőívek (WAI, SF36, WBI 5) bemutatása 

 

A Munkaképességi Index, SF36 és WHO Jóllét Kérdőív 5 kérdőívek 

 

A Munkaképességi Index (Work Ability Index) 

A munkavállalók munkaképességének mérésére szolgáló egyik eszköz a munkaképességi 

index (WAI, work ability index). Segítségével megítélhető, hogy milyen mértékben tudja a 

munkavállaló ellátni a munkakörét. Célja, hogy reprodukálható módszerrel, olyan indikátor 

paramétert találjanak, amelynek értéke jelzi a munkaképességet, és amelynek meghatározott 

periódusokban történő ismételt mérésével meghatározható a munkaképesség változása, illetve 

a munkaképesség helyreállítására, javítására, erősítésére vagy megőrzésére irányuló 

beavatkozások hatékonysága. A munkaképességi indexet hét kérdésből álló, önkitöltős 
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kérdőív adataiból számítják ki. A munkavállaló a megadott pontérték tartományban értékeli 

magát. Az index alkalmazható egyéni és kollektív értékelésre, foglalkozási szektorok 

összevetésére. Az index csökkent értéke (7–27 pont) egyéni szinten összefügg a munkából 

való távollét valószínűségével, fokozott munkáltatói kiadásokkal, korai nyugdíjba vonulással. 

Az értéktartományok kijelölik a foglalkozás-egészségügyi teendőket és a végrehajtandó 

egészségfejlesztési programokat is. 

 

MUNKAKÉPESSÉGI INDEX Pontértékek 

• Jelenlegi munkaképessége élete legjobbjával összehasonlítva   0–10 

• Munkaképessége az igénybevételhez képest     2–10 

• Orvos által megállapított betegségeinek száma     1–7 

• A betegségek okozta munkaképesség károsodásának mértéke  1–6  

• Betegség miatti távolléte a munkából az utolsó évben   1–5  

• Becsülje munkaképességét 2 év múlva     1–7 

• Szellemi erőforrásának mértéke       1–4 

 

Pontozás (tartomány 7- 49 pont) 

 7–27  rossz helyreállítás  

28–36 közepes javítás  

37–43 jó támogatás  

44–49 kiváló megtartás 

 

A WAI-mutatók alkalmazhatók munkáltatói szektorokra, munkahelyekre is, ahol az index 

alacsony értéke összefügg az egészségkárosító hatások mértékével, a munkavállalók 

egészségkárosodásának mértékével, a munkáltatói, egészségügyi kiadások emelkedésével.  
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SF-36 

Kérdőív az Ön egészségi állapotáról 

 

       Név: 

 

       Dátum: 

 

HOGYAN TÖLTSE KI A KÉRDŐÍVET? Ez a kérdőív azt vizsgálja, hogy mi az Ön 

véleménye a saját egészségi állapotáról. Segítéségével nyomon követhetők, hogyan érzi 

magát és mennyire képes elvégezni megszokott tevékenységeit.  

 

1. Hogyan jellemezné egészségét? 

 

(csak egy számot jelöljön meg) 

 

 Kitűnő………………………………………………………… 1 

 Nagyon jó……………………………………………………. 2 

 Jó ……………………………………………………………. 3 

 Tűrhető………………………………………………………. 4 

 Rossz ………………………………………………………… 5 

 

2.  Az egy évvel ezelőttihez képest milyennek tartja egészségi állapotát most? 

 

Most sokkal jobb, mint egy évvel ezelőtt …………………… 1 

Most valamivel jobb, mint egy évvel ezelőtt ……………….. 2 

Nagyjából olyan, mint egy évvel ezelőtt …………………… 3 

Most valamivel rosszabb, mint egy évvel ezelőtt …………. 4 

Most sokkal rosszabb, mint egy évvel ezelőtt …………….. 5 
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A következő felsorolás olyan fizikai tevékenységeket tartalmaz, amelyek egy átlagos 

napon előfordulhatnak. Korlátozza-e egészségi állapota ezek elvégzésében most? Ha igen 

mennyire? 

(minden sorban csak egy számot jelöljön meg) 

 

TEVÉKENYSÉG 

 

Igen, 

nagyon 

korlátoz 

 

Igen 

kicsit 

korlátoz 

 

Nem, 

egyáltalán 

nem 

korlátoz 

a. Megerőltető fizikai tevékenység, pl.: futás, 

nehéz tárgyak emelése, megterhelő sportok 

1 2 3 

b. Közepesen megterhelő tevékenység, pl.: 

    porszívózás, kertészkedés, kirándulás 

1 2 3 

c. Bevásárlószatyor felemelése vagy cipelés 1 2 3 

d. Többemeletnyi lépcsőn felmenni 1 2 3 

e. Az első emeletre gyalog felmenni 1 2 3 

f.  Előrehajlás, lehajolás vagy letérdelés 1 2 3 

g. 1 kilométernél hosszabb séta 1 2 3 

h. Több száz méter séta 1 2 3 

i. Száz méter séta 1 2 3 

j. Önálló fürdés vagy öltözködés 1 2 3 

3.  Az elmúlt négy hét során testi egészsége miatt előfordultak-e az alábbiak, munkája vagy  

     más rendszeres tevékenysége során? 

(soronként csak egy számot jelöljön meg) 

  IGEN NEM 

a. Csökkentenie kellett a munkával vagy más elfoglaltsággal    

    töltött időt 

1 2 

b. Kevesebbet végzett, mint amennyit szeretet volna 1 2 

c. Bizonyos típusú munkát vagy tevékenységet nem tudott   

    elvégezni 1 2 

d. Csak nehézségek árán tudta elvégezni munkáját vagy más 

    tevékenységeit (például az külön erőfeszítésébe került) 

1 2 
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4. Az elmúlt négy héten lelki gondok (például lehangoltság vagy idegeskedés) miatt 

előfordultak-e az alábbiak munkája vagy más rendszeres tevékenysége során? 

 

  IGEN NEM 

a. Csökkentenie kellett a munkával vagy más elfoglaltsággal   

    töltött időt 1 2 

b. Kevesebbet végzett, mint amennyit szeretett volna 1 2 

c. Nem olyan gondosan végezte munkáját vagy más    

    tevékenységét, ahogyan szokta 1 2 

 

 

5. Az elmúlt négy hét során mennyire zavarta testi egészsége vagy lelki gondjai szokásos 

kapcsolatát családjával, barátaival, szomszédaival és másokkal? 

   

(Csak egy számot jelöljön meg!)  

 

  Egyáltalán nem............................................................ 1 

  Alig.................…....................................................... 2 

  Közepesen ................................................................. 3 

  Meglehetősen............................................................. 4 

  Nagyon is.................................................................... 5 

 

 

6. Milyen erős testi fájdalmai voltak az elmúlt négy hét során?     

(Csak egy számot jelöljön meg) 

  Nem voltak .................................................................. 1 

  Nagyon enyhe............................................................. 2 

  Enyhe .......................................................................  3 

  Közepes..................................................................... 4 

  Erős...........................................................................  5 

  Nagyon erős............................................................... 6 
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7. Az elmúlt négy hét során a fájdalom mennyire zavarta megszokott munkájában (beleértve a 

munkahelyi és a házimunkát)? 

(csak egy számot jelöljön meg) 

  Semennyire..................................................................... 1 

  Egy kicsit........................................................................ 2 

  Közepesen....................................................................... 3 

  Meglehetősen.................................................................. 4 

  Nagyon............................................................................. 5 

 

8. A következő kérdések arról érdeklődnek, hogy az elmúlt négy héten hogyan érezte magát.  

Minden kérdésnél kérjük, azt az egy választ jelölje meg, amely a legközelebb áll Önhöz.  

 

           (minden sorban csak egy számot jelöljön meg) 

 Mindvégig Az idő 

legnagyobb 

részében 

Meglehe-

tősen 

sokat 

Az idő 

kis 

részében 

Az idő 

nagyon kis 

részében 

Egyáltalán 

nem 

a. Tele volt életkedvvel? 1 2 3 4 5 6 

 b. Nagyon ideges volt? 1 2 3 4 5 6 

 c. Annyira maga alatt   

 volt, hogy semmi sem    

 tudta felvidítani? 1 2 3 4 5 6 

 d. Nyugodtnak és  

békésnek érezte magát? 1 2 3 4 5 6 

 e. Tele van energiával, 1 2 3 4 5 6 

 f.  Szomorúnak és  

kedvetlennek érezte  

magát? 1 2 3 4 5 6 

 g. Kimerült volt? 1 2 3 4 5 6 

 h. Boldog embernek  

érezte magát? 1 2 3 4 5 6 

i. Fáradt volt? 1 2 3 4 5 6 
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9. Az elmúlt négy hét során befolyásolta-e testi vagy lelki állapota személyes kapcsolatai 

(példádul barátok, rokonok meglátogatása stb.) 

 

     (csak egy számot jelöljön meg!) 

 

 Mindvégig............................................................................ 1 

 Az idő legnagyobb részében................................................ 2 

 Az idő kis részében.............................................................. 3 

 Az idő nagyon kis  részében................................................. 4 

 Egyáltalán nem.................................................................... 5 

 

10. Mennyire IGAZAK a következő állítások az Ön esetében? 

 

      (soronként csak egy számot jelöljön meg !) 

 

 Teljesen 

igaz 

Többnyire  

igaz 

Nem 

tudom 

Inkább nem 

igaz 

Egyáltalán nem 

igaz 

a. Könnyebben betegszem meg, 

mint mások  1 2 3 4 5 

 b. Olyan egészséges vagyok, 

mint bárki más  1 2 3 4 5 

 c. Romlik az egészségem 1 2 3 4 5 

 d. Makkegészséges vagyok  1 2 3 4 5 

 

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet! 
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Az 5 tételes WHO Jóllét Kérdőív (WHO Well-Being Questionnaire, WBI-5) 

Kérjük, karikázza be azt a válaszlehetőséget, mely legjobban leírja, hogyan érezte magát az 

elmúlt  2 hét során. 

 

Az elmúlt két hét során 

érezte-e magát 

egyáltalán nem 

jellemző 

alig jellemző jellemző teljesen 

jellemző 

1... vidámnak és jókedvűnek? 0 1 2 3 

2... nyugodtnak és 

ellazultnak? 

0 1 2 3 

3… aktívnak és élénknek? 0 1 2 3 

4… ébredéskor frissnek és 

élénknek? 

0 1 2 3 

5… A napjai tele voltak 

számára érdekes dolgokkal 

0 1 2 3 

 

(nők átlaga 7,4, férfiak átlaga 8,2, Hungarostudy 2002
33

) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

33
 Susánszky É. – Konkoly-Thege B. –  Stauder A. – Kopp M.: A WHO Jóllét kérdőív rövidített (WBI-5) 

magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 Országos Lakossági Egészségfelmérés Mentálhigiéné és 

Pszichoszomatika 7 247-255 2006 
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A munkahelyek mentális egészségének értékelésére alkalmas a HSE-indikátor kérdőív 

magyar nyelven is elérhető változata 

 

A HSE vezetők számára készített ajánlásai a következők.
34

  

A vezetők számára ajánlott standardok a vállalati kultúrán alapulnak, amelynek részét képezi 

a munkavégzéssel kapcsolatos stressz hatékony kezelése. A standardok tartalmazzák a 

stresszel kapcsolatos, legfontosabb hat területet, amelyek a legjobban befolyásolják a 

munkavállalók egészségi állapotát és jóllétét. Ezek a területek a munkahelyek elsődleges 

stresszforrásai.  

- Igénybevétel (a munkaterhelés, a munka jellege, a munkakörnyezet); 

- Kontroll (a munkafolyamat felett); 

- Támogatás (megbecsülés, vállalati források, vezetők és munkatársak); 

- Kapcsolatok (pozitív légkör, konfliktusok kezelése, nem kívánatos magatartás 

megelőzése); 

- Szerepek (egyértelmű célok, szabályok, kompetenciák, feladatok, elvárások 

egyértelmű megfogalmazása); 

- Változás (a szervezeti változások kezelése, a megfelelő kommunikáció, a 

visszajelzések fogadása). 

 

A vezetők számára a következő standardok követése ajánlott: 

- Lépésről lépésre történő rizikóértékelés; 

- Az adott helyzet értékelése felmérések vagy más módszerek segítségével; 

- Aktív partneri kapcsolat a munkavállalókkal; 

- Egyszerűsített kockázatértékelés a munkahelyi stresszel kapcsolatban: 

o a fő munkahelyi stresszforrások azonosítása, 

o a munkáltatók segítése az okok azonosításában és a megelőzésben, 

o mérőeszköz kialakítása a munkahelyi stressz csökkentés mérésére. 

 

 

 

                                                 

34
 HSE Munkával kapcsolatos stresszfelmérési segédeszköz Stress indicator tool. Hungarian version – HSE 

www.hse.gov.uk/STRESS/standards/.../hungarian.pd 
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Az igénybevétel 

A standard mutatja, hogy 

- a munkavállalók milyen mértékben képesek kezelni a munkájukkal kapcsolatos 

igénybevételt; 

- a szervezeti rendszer milyen mértékben kezeli az egyéni problémákat. 

Az ajánlások a következők: 

- a munkavállalók kontrollja a munka ritmusa felett; 

- a munkavállalók számára képességeik és céljaik megvalósíthatósága a 

munkájukkal kapcsolatban; 

- a munkavállalók számára lehetőség biztosítása új képességek megszerzésére új 

kihívások megoldása céljából; 

- szervezeti ösztönzés bevezetése az új képességek megszerzésére; 

- a munkavállalók számára döntési lehetőség biztosítása a pihenőidők megfelelő 

kialakításában; 

- a munkavállalók bevonása a munkafolyamat kialakításába. 

 

Támogatás 

A standard mutatja, hogy 

- a munkavállalók milyen mértékben kapnak megfelelő minőségű információt és 

támogatást feletteseiktől, kollégáiktól; 

- a szervezeti rendszer milyen mértékben kezeli az egyéni problémákat. 

Az ajánlások a következők: 

- a szervezet rendelkezik a munkavállalókat támogató politikával és eljárásrenddel; 

- közvetlen munkahelyi támogatási rendszer kialakítása a munkavállalók vezetői 

támogatására; 

- közvetlen munkahelyi támogatási rendszer kialakítása a munkavállalók 

munkatársaik által történt támogatására; 

- a munkavállalók számára ismertek a hozzáférhető támogatási lehetőségek; 

- a munkavállalók számára ismertek a munkájukhoz szükséges eszközök és 

források; 

- a munkavállalók rendszeres és konstruktív visszajelzéseket kapnak. 
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Kapcsolatok 

A standard mutatja, hogy 

- a munkavállalók nincsenek kitéve számukra elfogadhatatlan viselkedésnek, 

munkahelyi zaklatásnak; 

- a szervezeti rendszer milyen mértékben kezeli az egyéni problémákat. 

Az ajánlások a következők: 

- a szervezet támogatja az elfogadható munkahelyi magatartást, az egyenlő 

bánásmódot és a konfliktusok elkerülését; 

- a munkavállalók megosztják egymással a munkával kapcsolatos lényeges 

információkat; 

- a szervezet rendelkezik megfelelő politikával és gyakorlattal az elfogadhatatlan 

magatartás megelőzésére és kezelésére; 

- a vállalati rendszer közvetlen munkahelyi szinten elősegíti, hogy a vezetés a 

helyszínen kezelni tudja az elfogadhatatlan viselkedést; 

- a vállalati rendszer helyi szinten tegye lehetővé a munkavállalók számára az 

elfogadhatatlan viselkedés bejelentését. 

 

Szerepek 

A standard mutatja, hogy 

- a munkavállalók tisztában vannak helyzetükkel és felelősségükkel; 

- a szervezeti rendszer milyen mértékben kezeli az egyéni problémákat. 

Az ajánlások a következők: 

- a szervezet lehetővé teszi a munkavállalók számára a rájuk vonatkozó 

követelmények megismerését, és biztosítja a követelmények méltányosságát; 

- a szervezet tájékoztatja a munkavállalókat az elvárásokról és a kötelezettségekről; 

- a szervezet lehetővé teszi a munkavállalók számára a követelmények megértését; 

- a vállalati rendszer lehetővé teszi a munkavállalók számára a közvetlen 

munkahelyi problémák, bizonytalanságok esetén aggodalmaik kifejtését a helyi 

vezetők felé. 

 

Változások 

A standard mutatja, hogy 

- a szervezet megfelelő gyakorisággal tájékoztatja a munkavállalókat, ha szervezeti 

változások vagy változtatások szükségesek; 
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- a szervezeti rendszer milyen mértékben kezeli az egyéni problémákat. 

 

Az ajánlások a következők: 

- a szervezet időben tájékoztatja a munkavállalókat a javasolt változások illetve 

változtatások okairól; 

- a szervezet megfelelő lehetőséget biztosít a munkavállalók számára a 

változásokkal kapcsolatos konzultációra, és lehetőséget nyújt, hogy javaslataikkal 

alakíthassák a kitűzött célokat; 

- a munkavállalók számára lehetőség nyújtása új képességek megszerzésére a 

változásokhoz való alkalmazkodás céljából; 

- ajánlott, hogy a munkavállalók legyenek tisztában a munkájukat érintő 

változásokkal és szükség esetén részesüljenek oktatásban az új kihívások 

teljesítéséhez; 

- ajánlott, hogy a munkavállalók ismerjék a változások időrendjét; 

- javasolt a munkáltatók számára munkavállalói támogatás biztosítása a változások 

ideje alatt. 

 

A munkahelyi mentális jóllét megteremtésére vonatkozó ajánlások
35

  

 

Az ajánlás a mentális jóllét kialakítására vonatkozik, produktív és egészséges munkafeltételek 

megteremtésével. A javasolt intézkedések költséghatékonyak. 

1. Ajánlás 

Koordinált és tervezett megközelítés a munkavállalók mentális jóllétének 

elősegítésére. Az ajánlás valamennyi munkáltató és minden méretű vállalkozás 

számára ajánlható. 

- Ajánlott a munkavállalókkal partnerségben, szervezeti megközelítéssel, a 

munkavállalók mentális jóllétének kialakulására irányuló vállalati politika 

kialakítása, beleértve a munkafeltételeket és a munkavállalói jogokat. 

- Ajánlott a munka természetének, a munkavállalók jellemzőinek figyelembevétele. 

                                                 

35
 A NICE Public Health Guidance 22 2009 Promoting mental wellbeing at work alapján, NICE Public Health 

Guidance 22 2009, Promoting mental wellbeing at work – guidance.nice.org.uk/ph22 
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- Ajánlott nyílt, egyenlőségen alapuló korrekt vállalati kultúra megteremtése, amely 

nyílt kommunikáción és együttműködésen alapul. 

- Ajánlott a mentális jólléttel kapcsolatos ismeretek oktatása, a diszkrimináció és a 

stigmatizáció csökkentése, illetve megszüntetése. 

- Ajánlott a munkafolyamat megfelelő tervezése, a megfelelő munkára a megfelelő 

munkavállaló alkalmazása, a munkavállalók képzése, képességeik fejlesztése. 

- Ajánlott a munkavállalók számára megfelelő karrierút lehetőségének biztosítása. 

- Javasolt a munkavállalók szervezeti változásokra történő felkészítése és támogatás 

nyújtása a változások során, valamint a bizonytalan szituációkban. 

- Ajánlatos a stressznek kitett munkavállalók számára lehetőségek biztosítása a 

mentális jóllét fenntartására tervezett programokban, ezek közé tartozhatnak a 

részállású dolgozók, a váltott műszakban dolgozók és a migráns munkavállalók. 

2. Ajánlás 

Lehetőségek teremtése a munkavállalók mentális jóllétének fenntartására, illetve 

fejlesztésére és a kockázatok kezelésére. 

- Javasolt értékelő és monitorrendszer kialakítása a munkahelyeken, a mentális jóllét 

alakulásának megítélésére, a kockázatok mértékelésére, a javítandó területek 

azonosítására, a munkafolyamatokkal és a munkafeltételekkel kapcsolatosan. 

Ilyenek lehetnek a munkavállalóiattitűd-felmérések, a hiányzási arány, a 

munkavállalók ki- és belépési arányának követése és az intézkedések tekintetében 

oktatás és fejlesztések, pozitív visszajelzések és nyílt kommunikáció. 

- Kis szervezetek vagy vállalatok esetén ez a folyamat sokkal informálisabb, ajánlott 

a munkavállalók védelme, az információk bizalmas kezelése és a munkavállalók 

esetleges aggodalmának feloldása. 

- Ajánlott a munkavállalók jogainak megismertetése. 

- Javasolt a munkavállalók felelősségének megismertetése a saját mentális jóllétüket 

illetően. 

- Ajánlott a munkavállalók szükségleteinek azonosítása, a munkafeltételek és a 

munkakörnyezet javítása céljából. 

- Ajánlott a nagy stresszkockázatnak kitett, illetve a mentális problémákban 

szenvedő munkavállalók munkakörnyezettel, munkafolyamattal kapcsolatos 

speciális szükségleteinek megismerése. 

- Jó gyakorlati mentális egészségpolitika esetén a kóros stressznek kitett 

munkavállaló azonosítása a lehető legkorábban megtörténik és a munkavállaló 
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megfelelő támogatásban részesül. A támogatás lehet tanácsadás, a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat által biztosított stresszkezelő tréning, vagy támogatás az 

alapellátás részéről.  

- Az egyéni intervenciók mellett javasolt szervezeti szintű megközelítés is, amely 

valamennyi munkavállaló számára hozzáférhető. 

- Mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára különböző megközelítési technikák 

ajánlottak. A kisebb méretű vállalkozások számára a vállalkozói kamara nyújthat 

segítséget 

3. Ajánlás 

A flexibilis munka 

- Ha a gyakorlati kivitelezése lehetséges, ajánlott a munkavállalók számára szükség 

esetén flexibilis igényeiknek megfelelő munkaidő, illetve munkarend biztosítása, a 

megfelelő munkaidő és magánéleti egyensúly megteremtésére. A flexibilis 

munkalehetőségek a részállású alkalmazás, az otthoni munkavégzés, a 

munkamegosztás és a változó idejű munkavégzés. Ezek a lehetőségek fokozhatják 

a munkavállaló kontrollérzését a munkavégzés felett és elősegíthetik a munkával 

való megelégedettség fokozódását. 

- Ajánlatos hogy a vállalati kultúra támogassa a flexibilis munkavégzést és segítse 

elő a munkavállalók aggodalmainak eloszlatását. 

- A vállalatvezetés számára javasolt, hogy a lehetőségeknek megfelelően támogassa 

a munkavállalók flexibilis munkavégzésre vonatkozó igényeit és biztosítson 

konzisztens és méltányos megoldási lehetőségeket. 

- Ajánlható a menedzserek ismereteinek bővítése a flexibilis foglalkoztatottak 

speciális vezetői problémáival kapcsolatban. 

- Ajánlott a kkv-k esetében is flexibilis alkalmazási modellek használata. 

4. Ajánlás 

A helyszíni irányításban közvetlenül részt vevő menedzserek szerepe 

Mikro- és kisvállalkozások esetén a helyszíni menedzserek gyakran a tulajdonosok. 

- Ajánlott a helyszíni vagy közvetlen vezetők szerepének erősítése a munkavállalók 

mentális jóllétének fenntartásában és fejlesztésében, támogatást biztosító vezetési 

stílus és gyakorlat alkalmazásával. 

- Ajánlott a mentális állapotot javító vezetési stílus elsajátítása, amely részvételen, 

konstruktív visszajelzéseken, segítő szándékon és oktatáson alapul. 
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- Javasolt a vállalatok számára a menedzserek ilyen irányú képességeinek 

fejlesztése.  

- Ajánlott, hogy a közvetlen vezetők képesek legyenek a munkavállalók 

motiválására és javasolt a motiváló képességük fejlesztése, oktatási programokkal, 

amely jelentősen javíthatja a munkavállalók teljesítményét és a munkával való 

megelégedettség érzését. 

- A megfelelő vezetés stílus és gyakorlat jelentősen segítheti a munkavállalók 

mentális jóllétét és minimalizálhatja a munkavégzés során fellépő stresszt. 

- Ajánlatos a közvetlen vezetők számára, hogy azonosítani és kezelni tudják a 

munkavállalók érzelmi problémáit és a mentális problémákat. 

- Ajánlatos a menedzserek számára a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi 

ellátásba vagy más támogatást nyújtó szervezethez történő irányítása, a 

munkavállaló mentális állapotának megfelelően. 

5. Ajánlás 

A mikro-, kis- és közepes vállalatok támogatása 

- Ajánlott a mikro-, kis- és középvállalatok számára különböző tanácsadási formák 

és szervezetek igénybevétele. Ezek közé tartozik a foglalkozás-egészségügyi 

alapszolgálat is, amely tanácsadással, stresszkezelő tréninggel támogathatja a 

munkavállalókat. 

- A szervezeti szintű támogatás biztosítására igénybe vehető ezen vállalati formák 

esetében is a pszichoszociális kockázatok értékelése, az emberierőforrás-

menedzsment, a vezetői tréning és vezetői képesség fejlesztés. 

 

A munkahelyi stressz kezelése 

 

A munkahelyi stressz kezelést  az Elméleti és Gyakorlati Kézikönyv, A munkahelyi stressz 

kezelés helyes gyakorlatának kialakításához alapján foglaljuk össze.
36

  

                                                 

36
 Elméleti és Gyakorlati Kézikönyv A munkahelyi stressz kezelés helyes gyakorlatának kialakításához, Upstairs 

Consulting – www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d id=5580 
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A munkahelyi stresszkezelés célja a munkahelyi stressz munkavállalókra és a szervezet 

működésére gyakorolt negatív hatásainak csökkentése a lelki egészség, a teljesítőképesség és 

a szervezet hatékony működése érdekében. 

A munkahelyi stresszfelmérés tartalmazza a fontosabb munkahelyi stresszforrások és a stressz 

elleni védő tényezők azonosítását, a stressz szervezeti szintű hatásainak felmérését, a 

munkavállalók által észlelt stressz mértékét, a munkával való elégedettség érzését, a 

munkavállalók biztonságérzetét és elkötelezettségét.  

Tartalmazza továbbá a stressz munkavállalókra gyakorolt hatásait, a tüneteket, a 

válaszreakciókat és a munkavállalók személyes erőforrásait. 

 

Szervezeti szintű stresszcsökkentő megelőző intézkedések  

- A munkahelyi stresszforrások megszüntetése, illetve csökkentése a szervezeti 

terhelés csökkentése 

o megfelelő munkakörülmények, tárgyi és személyi feltételek; 

o megfelelő munkaterhelés; 

o egyértelmű munkakörök, feladatok és hatáskörök; 

o a hatékony munkavégzést és együttműködést gátló tényezők azonosítása, 

kiküszöbölése. 

 

- Munkahelyi stressz ellen védő tényezők kialakítása, amelyek a nem 

megszüntethető munkahelyi stressz káros hatásait csökkentik 

o támogató mentorrendszer kiépítése; 

o megbeszélések a problémákról, konfliktusokról a megoldás érdekében; 

o ellenőrző rendszer kialakítása a munkavállalók stresszel kapcsolatos tüneteinek 

felismerésére; 

o az alkalmazkodást segítő változáskezelés kialakítása,m kríziskommunikáció; 

o krízisintervenciós csoportok kialakítása a kritikus helyzetek megoldására. 

 

Egyéni szintű stresszcsökkentő intézkedések 

- Stressztudatosság fejlesztése, oktatás a stressz tüneteiről, hatásairól. 

- A munkavállalók stresszkezelési életvezetési technikáinak, megküzdési 

stratégiáinak fejlesztése, kognitív proaktív, relaxációs reaktív technikákkal. 
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Rehabilitáció 

- A munkavállalók támogatása a már kialakult megbetegedés során. 

- A munkába való visszatérés elősegítése. 

- A munkahely és a munkakörülmények adaptálása. 

 

Egyéni stresszkezelő módszerek 

- kognitív módszerek (stresszhelyzetek elemzése), 

- relaxáció, autogén tréning, progresszív relaxáció, 

- meditáció, 

- testmozgás, 

- életkészségek tréning. 

 

Munkavállalók aktív bevonásán alapuló munkavállalói egészségkör 

- helyzetértékelés a kockázati tényezőkkel, pszichoszociális kórokokkal és 

munkahelyi stresszel kapcsolatban; 

- csoporton belül facilitátorok kiválasztása; 

- felügyelőbizottság létrehozása; 

- az egészségkör kialakítása (6-8 munkavállaló, facilitátor, moderátor, 

munkavédelmi szakember, külső szakember, érdekképviselet, középvezető, első és 

utolsó alkalommal felső vezető); 

- pszichoszociális kórokok és stresszforrások és védő tényezők azonosítása; 

- fejlesztési és megoldási javaslatok kialakítása; 

- felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatok megvalósítása; 

- a folyamat eredményességének értékelése. 

 

Új kockázati tényezők az EU munkahelyeken 

 

Az európai munkabiztonsági és munkaegészségügyi ügynökség értékelte az EU-

tagországokban újabban jelentkező, illetve a korábbiakhoz képest nagyobb hangsúllyal 

jelentkező foglalkozási kockázati tényezőket (Emerging risk factors, European Risk 

Observatory Report, European Agency for Safety and Health at Work alapján). 

 

Az új típusú fizikai kóroki tényezők fontossági sorrendben a következők. Fizikai aktivitás 

hiánya, a muszkuloszkeletális rendszer különböző kórállapotainak és a pszihoszociális kóroki 
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tényezőknek az együttes előfordulása a munkavégzés során, a kombinált, vibrációs és rossz 

testtartásból eredő rizikó, a képernyős munkahelyek multifaktoriális rizikója, a komplex 

technológiákból és bonyolult ember-gép kapcsolati rendszerből eredő rizikó, a nem megfelelő 

védelem a tartósan érvényesülő ergonómiai kockázati tényezőkkel szemben, termális 

diszkomfort az ipari munkahelyeken, kombinált expozíciók előfordulása (zaj, vibráció, 

muszkuloszkeletális terhelés), a nem megfelelő munkavédelmi ismeretek (termális, 

vibrációval kapcsolatos felvilágosítás hiánya), az UV-sugárzás. 

A csökkent fizikai aktivitás az ülő életmód, a képernyős munkahelyek terjedése 

következtében egyre gyakoribbá válik. A panaszok kialakulásáért az izomfeszülés (strain) és 

az ismétlődő mozgások miatti fokozott igénybevétel (repetitív strain injury, kumulatív trauma 

disorder, occupational overuse syndrome, szinonimák az ismétlődő megterhelés 

követezményeként kialakuló körképekre). A hosszadalmas ülés, állás egyértelműen összefügg 

a muszkuloszkeletális kórképek, a nyak, a váll, a hát felső és alsó része, a lumbális gerinc 

fájdalmassá válásával. Ez a nem megfelelő ergonómiai tervezés miatt kényszer 

testhelyzetben, rossz testtartással végzett munka és következményes izomfeszülés, spazmus 

miatt alakul ki. A különböző nehézgépek kezelői, a gépjárművezetők esetében is a hosszas 

statikus pozícióban, gyakran vibrációs kóroki tényezőnek is kitett munkavállalókon szintén 

növekszik a muszkuloszkeletális betegségek aránya. A vázrendszeri panaszok mellett a vénás 

rendszer betegségei, varicositas, mélyvénás trombózis, következményes tüdőembólia is egyre 

gyakoribbá váló következményes a hosszas statikus testhelyzetben történő ülőmunka 

végzésnek. Az ülő pozíció fokozza az elhízás, a cukorbetegség és egyes daganatos kórképek 

kialakulását is. Leírták a petefészek, az emlőrák, a veserák (utóbbi férfiakban) fokozódását az 

ülő munka esetén. Hasonlóképpen előnytelen hatású a hosszan tartó statikus álló 

testhelyzetben végzett munkavégzés is. 

A muszkuloszkeletális rendszer különféle kórállapotait elősegítő tényezők közé tartoznak a 

következők: kellemetlen pozitúrában történő munkavégzés, repetitív mozgások a képernyő 

előtti munkavégzés során (folyamatos egérhasználattal összefüggő repetitív strain okozta 

károsodás, carpalis alagút szindróma a nervus medianus kompresszió következtében, Guyon-

alagút szindróma a nervus ulnaris kompressziója miatt), rossz ergonómiai tervezés 

következtében kézi teheremelés, munkavállalói létszámra korrigáltan az egészségügyi 

szektorban a leggyakoribb, rossz ergonómiai tervezés a képernyős munkahelyeken, hosszú 

munkaidő, rossz ergonómiai tervezésű ember-gép interfész, az idősödő munkavállalók 

fokozott fizikai terhelése, a munkaintenzitás növekedése, a vibráció és a nem megfelelő 

testtartás együttes előfordulása a munkavégzés során. A fizikai és ergonómiai túlterhelésre 
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jellemző a felső végtag, a nyak és a szemizmok, a szem fájdalma (pl. tartós 

komputerhasználat, nem megfelelő munkaállomás), a pszichoszociális túlterhelésre jellemző a 

hát, és az alsó végtagok fájdalma, zsibbadása (éjszakai műszak, időkényszer, hétvégi munka, 

hosszú, irreguláris munkaidő), a fizikai és pszichoszociális túlterhelésre jellemző a hát, a felső 

végtagok fájdalma (tartós ülőmunka, hosszú munkaidő időkényszerben). 

A zajártalom is jelentős rizikótényező az új típusú munkahelyeken, pl. a videodisplay 

egységekben (VDU) vagy call-centerekben is, ahol a munkavállalók a fülre helyezett 

különböző akusztikus eszközökkel kommunikálnak. Ezekben az akusztikus eszközökben 

időközönként jelentős hangterhelés, recsegés, abnormális, nagy intenzitású hangeffektusok 

léphetnek fel, amelyek hatása együttesen érvényesül az egymáshoz közel lévő boxokból 

érkező hangterheléssel. A telefonkészülékek, faxok hangterhelése is pszichoszociális kóroki 

tényezőként és akusztikus károsító tényezőként szerepelhet. Ehhez járulhat még egyes 

ototoxikus szubsztanciák szimultán használatának halláskárosodást fokozó hatása is. A 

szakértők javasolják ilyen kombinált expozíció esetén a 85 dB (A) zajexpozíciós határérték 

csökkentését. Becslések szerint az EU-alkalmazottak hozzávetőleg 40%-a dolgozik 82–85 dB 

(A) zajszintérték között (új beavatkozási határérték, 2003/10/EC EU direktíva).  

Az oktatási, egészségügyi és szociális szektor oktatótermeinek zajterhelése alkalmanként 

szintén jelentős mértékű. A kommunikációt zavaró zajszint jelentős mentális és emocionális 

terhelés forrása és pszichoszociális kóroki tényező. Fáradást és a tevékenység 

hatékonyságának csökkenését okozza. Felvetődött a zaj terhességet hátrányosan befolyásoló 

hatása is, magzati léziókat és a placenta diszruptióját okozhatja (92/85/EC direktíva). A 

szakértők hangsúlyozzák a zaj hallórendszeren kívüli szervezeti károsító hatását is, és felvetik 

a közúti és légi forgalmi zajterhelés egészségkárosító hatását. Összefüggés mutatkozott a 

zajterhelés és a szívinfarktus rizikója között. 

A vibráció kombinációban muszkuloszkeletális és ergonómiai rizikótényezőkkel 

hangsúlyozottan figyelembe veendő kóroki tényező.  

Leírták az ún. vibroakusztikus tünetcsoportot, amelyet alacsony frekvenciájú (20–500 Hz) 

hosszú időn át tartó zajexpozíció okozott (gasztrointesztinális, muszkuláris, neurológiai 

eltérések, varicositas, orrvérzés, infekciók társulása). A kórkép ipari szélturbinák közelében, 

repülőtechikusokon, pilótákon, hajómechanikusokon, diszkószemélyzeten fordulhat elő. 

Patológiailag a kórképet az extracelluláris mátrix abnormális proliferációja, a 

kardiovaszkuláris struktúrák, főként a pericardium megvastagodása jellemzi, depresszióval, 

irritábilitással, agresszivitással, csökkent kognitív funkcióval társul. Az alacsony frekvenciájú 

zaj DNS-károsító és a malignitások előfordulását is fokozza. 
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Új típusú rizikó a termális diszkomfort, a magasabb hőmérsékleti körülmények között végzett 

munkavégzés során. Ilyen terhelés jelentkezik speciális protektív védőruházat pl. kémiai, 

biológiai, radiológiai viselésekor. A termális diszkomfort jelentős pszichoszociális kóroki 

tényezőként szerepel. Előírások a termális stresszel kapcsolatban léteznek, termális 

diszkomforttal kapcsolatban nem. 

A munkavédelmi és munkaegészségügyi ismeretek, így a termális rizikóval kapcsolatos 

ismeretek hiánya az alacsonyabb szocioökonómiai státusú munkavállalók, migránsok, 

építőipari és mezőgazdasági dolgozók, meleg-, illetve hűtőházakban dolgozók esetén jelentős 

kóroki tényező. 

Az irodai call-centerekben, videodisplay egységekben a légkondicionálók, a fokozott 

légáramlás és levegőszárazság miatt gyakori kórállapot lehet a dysphonia. 

A fizikai kóroki tényezők között jelentős hangsúlyt kap az UV-sugárterhelés fokozódása, a 

foglalkozási és a szabadidős UV-terhelés szinergizmusa és az ezekhez adódó új munkahelyi 

UV-technológiák bevezetése. A kültéri munkavégzés során az európai munkavégzőket a 

minimális erythema dózis  250-szerese, a beltéri munkavégzőket 40–160 szorosa éri. Az UV-

expozíció a malignus melanoma gyakoriságának fokozása mellett növeli a nem melanotikus 

bőrrákok, a non Hodgkin-limfóma, a mieloid és limfoid leukémia, az ajak és a gyomorrák 

valamint a cataracta gyakoriságát. Pozitív összefüggés mutatkozik a mesterséges UV-sugárzás 

mennyisége, a nem melanotikus bőrrák és a hám eredetű bőrrák előfordulási gyakorisága 

között, a gyakoriság növekedése legalább kétszeres. A jelenlegi európai megítélés szerint csak 

az UV-expozíciót követő conjunctivitis került elismerésre mint foglalkozási betegség, az UV-

sugárzás okozta daganatok nem. 

Új kockázati tényező az elektromágneses terek hatása. Ezek közé tartozik a rendkívül erős 

mágneses terek hatása pl. a mágneses vonatok alkalmazása, vagy a nukleáris mágneses 

rezonancia orvosi alkalmazása az üzemeltető személyzetre, a nagyfrekvenciás 

elektromágneses terek, radar, mobiltelefon, mikrohullám, vezeték nélküli elektromos 

eszközök kapcsolata, fényemittáló diódák (LED), lézertechnológiák alkalmazása 

(nanoparticulumok, aerosolok keletkezése), elektromágneses hullámokat kibocsátó hegesztő 

berendezések használata, elektronikus érzékelő berendezések alkalmazása az üzletekben, 

valamint az elektromágneses inkompatibilitás, amely zavarhatja az elektromos eszközök és 

járművek működését. Felvetődött a rádiófrekvenciás, vagy mikrohullám szindróma 

tünetcsoportja, ezek irritábilitás, fejfájás, hányinger, étvágytalanság, általános 

diszkomfortérzés, alvászavar, koncentrálási nehézség, szédülés, depresszió. 2011-ben az 
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IARC (International Agency for Cancer Research) a mágneses hullámokat 2B típusú 

rákkeltők közé sorolta. 

Irodai dolgozókon figyeltek meg több mint 900 esetben egy új kórképet, a lipoatrophia 

semicircularist, amely a combokon jelentkező 2-4 cm széles zsírszöveti atrófia a föld 

szintjétől számítva általában 72 cm magasságban. Előfordulásában ergonómiai, mechanikai és 

elektromágneses kóroki tényezőket egyaránt felvetettek. 

A komplex technológiákból és munkafolyamatokból eredő bonyolult kapcsolati rendszerek 

jelentős mentális és emocionális terhelést jelentenek. Ilyen kapcsolati rendszerek egyre 

gyakoribbak a nehézgépeken, az egészségügyben, a közlekedésben, a repülésben és 

psychoszociális kóroki tényezőként szerepelnek. Jelentős multifaktoriális rizikó mutatkozik a 

képernyős munkahelyeken, elsősorban a call-centerekben, ahol egyaránt jelen vannak 

akusztikus, termális, ergonómiai, és pszichoszociális kóroki tényezők, amelynek 

következtében muszkuloszkeletális, kardiovaszkuláris, a vénás rendszert, a gégét és a 

légutakat, valamint az idegrendszert érintő megbetegedések. 

 

A kémiai kóroki tényezők tekintetében megállapítható, hogy a kémiai ipar Európa harmadik 

legnagyobb iparága. Ezen a területen az EU munkavállalói közül közvetlenül 1,7 millió, 

közvetett módon 3 millió munkavállaló dolgozik. Az EU munkavállalóinak 15%-a kerül 

kapcsolatba kémiai anyagokkal, munkaideje legalább 15%-ában. Az EU 27 tagországában 

mintegy 159 000 foglalkozási betegséggel kapcsolatos halálozás következik be, amelyek 

közül becslések szerint 75 000 a veszélyes anyagok károsító hatásával kapcsolatos. 

Jelenleg a világon regisztrált szervetlen és szerves kémiai anyagok száma meghaladja a 62 

milliót. A világon évi 400 millió tonna kémiai anyagot állítanak elő, amelynek 10%-a 

veszélyes anyag. 

Az EU-ban 100 000 vegyület került regisztrálásra és 30 000 kémiai anyag van rendszeres 

használatban. 32 millió munkavállaló esetében következik be a munkavégzés során 

karcinogénekkel történő expozíció. A CAREX (Carcinogen Exposure) adatbázisa szerint az 

EU-tagországokban 139 karcinogénnel történik munkavállalói expozíció. Becslések szerint a 

karcinogén expozíció következtében bekövetkező rákhalálozás 35-45 000 évente, szigorúbb 

becslés szerint több mint 95 000, az EU 27 országaiban. Az újabb kémiai kóroki tényezők a 

következők. A nano- és ultrafinom részecskék, a kis- és középvállalatok nem megfelelően 

hatékony kémiaikockázat-értékelése és kezelése, a munkafolyamatok kiszervezéséből adódó 

hiányos kémiaikockázat-értékelés és -kezelés, az epoxigyanták, a szemét- és hulladékkezelés 

során képződött veszélyes kémiai anyagok, a dermális expozíció, a dízel eredetű 
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kipufogóanyagok, az izocianátok, a mesterségesen előállított ásványi rostok (man-made 

mineral fibres), az építőiparban felhasználásra kerülő veszélyes anyagok. 

A nanorészecskék mérete legalább egy dimenzióban 100 nanométer alatti. A 21. század elején 

az EU-ban 25 000 munkavállaló dolgozott a nanotechnológiai iparban, de a dinamikus 

fejlődése alapján úgy becsülik, hogy 2014-re már több mint 10 millió munkavállaló lesz 

érintett (az ipari gyártási munkaterületek több mint 10%-a). Jelenleg a nano- és 

komputerelektronika, biomedicina (implantátumok, protézisek, detektorok), környezeti 

technológiák, tisztítótermékek, energiaipar (napelemek, akkumulátorok), közlekedés, repülés, 

űrtechnológia, mezőgazdaság és élelmiszeripar, orvostudomány, kozmetikumok és a katonai 

technológiák alkalmazása során történhet expozíció.  

Az EU 27 országaiban a munkavállalók több mint 19%-a kitett munkaideje egy részében füst 

és por expozíciónak. A respiráció az ultrafinom és nanorészecskék szervezetbe jutásának a 

legfontosabb útja. Por, füst és aerosol formájában a nano- és ultrarészecskék mellett a 

légutakba juthatnak a dízel kipufogógázok, a mesterséges rostok, különböző 

részecskekeverékek, kristályos szilika, festékek, fapor, a dohányfüst, különféle spray-k, 

detergensek. 

A különböző tonerek, printerek és fénymásolók működése során is keletkezhetnek ultrafinom 

részecskék, amelyek aerosolként a légutakba juthatnak 

A nano- és ultrafinom részecskék egyes szerveket károsító hatásának vizsgálata a jövőben 

alapvető fontosságú. Állatkísérletekben a fullerén nanorészecskék tüdőkárosítónak 

bizonyultak, és bizonyos típusuk interferál a transzkripciós apparátussal gátolva a mRNS 

átíródást. 

Az epoxigyanták a polimerrendszerekben kerülnek alkalmazásra és felhasználásuk jelentősen 

növekedett. A két legfontosabb kiinduló vegyület az epichlorhydrin és a bisphenol A, 

amelyek különböző származékaiból kialakított oligomerek használata világszerte növekszik. 

A felhasznált epoxigyanták 75%-a bisphenol A diglicidil-éter. A gyanták felhasználási 

területe a ragasztók, festékek és fedőanyagok, szigetelőanyagok, tinták, lakkok, védőrétegek 

gyártása.  

Az epoxigyanták bőrirritációt, bőrszenzitizációt, különösen fotoszenzitizációt okozhatnak. 

Jelenleg az epoxigyanták a foglalkozási kontakt, allergiás dermatitis leggyakoribb okai. Az 

epichlorhydrin 2A csoportú IARC besorolású. A bisphenol A gyenge endokrindiszruptor 

hatású vegyület és állatkísérletben vemhesség során megváltoztatta a magzati DNS metilációs 

mintázatát. A gyanták egy része szem- és légúti irritációt, kontakt urticariát, rhinitist, és 

asztmát okozhat. 



103 

 

A mesterségesen ásványi anyagokból előállított rostok szigetelő anyagként történő 

felhasználása az azbeszt tiltásával párhuzamosan növekszik. Az anyagok átmérője 3 

mikrométernél kisebb, a rostok hossza pedig nagyobb, mint 5 mikrométer. Alapanyaguk lehet 

szilika és nem szilika alapú. Ezeknek a fibrózus struktúráknak is van az azbeszthez és a 

kvarchoz hasonlóan gyulladásos, citotoxikus, illetve karcinogén potenciálja. 

Potenciális karcinogénként az ellenálló kerámiarostokat és egyes specifikus üveg 

mikrorostokat tartják számon (IARC 2B). Ezekkel a rostokkal történő hosszas expozíció 

légúti betegségeket okozhat.  

A különböző típusú izocianátok (toluén-diizocianát, metilén-bisfenol-izocianát, hexametilén-

diizocianát, izoforon-diizocianát) mind légúti, mind dermális expozíciós úton allergizálnak és 

asztmát, illetve allergiás dermatitist okozhatnak. 

A dízel üzemanyagok egyre terjedő alkalmazása a legkülönbözőbb iparágakban, 

bányászatban, közlekedésben, építőiparban jelentős munkahelyi expozíciót eredményez. 

Becslések szerint az EU munkavállalói közül 3,1 millióan vannak kitéve kóros 

dízeltermékeknek a munkaidejük legalább 75%-ában. A kipufogógáz IARC 1 típusú rákkeltő 

(az EU-ban a 4. helyen álló foglalkozási rákkeltő tényező). Daganatkeltő hatása mellett légúti 

károsító hatású és hozzájárulhat asthma bronchiale kialakulásához. 

Világszerte nő a karcinogén, mutagén és reprodukciót károsító (CMR) anyagok alkalmazása. 

Ezek közé tartoznak szerves oldószerek, aromás aminok, azofestékek, biocidek, számos 

endokrin diszruptor hatású vegyület és perzisztens szerves szennyezők. Az EU-ban a 

legfontosabb CMR-vegyületek a következők: benzol, toluol, diklórmetán, tetraklór-etilén, 

formaldehid, policiklusos-aromás szénhidrogének, dimetil-formamid, krómVI, triklóretilén, 

ólom, diklóretán, poliklorinált bifenilek, ftalátok, kadmium, arzén, butadién és 

dimetilacetamid, nehézfémek. 

Ezek foglalkozási expozíciós szintjének monitorizálása a munkahelyeken javasolt. 

Az egyedi toxikus hatások mellett növekvő fontosságú az egyes kóroki tényezők 

kombinálódása, és a kémiai, biológiai, fizikai és pszichoszociális rizikótényezők együttes 

hatása. 

A legfontosabb IARC 1 foglalkozási rákkeltő tényezők az EU-ban a következők: UV-

sugárzás (9,1 millió dolgozó exponált a munkaidő 75%-ában), dohányfüst (7,5 millió 

expozíció), kristályos szilika (kvarc, 0,1 mm részecske nagyság alatt, 3,2 M dolgozói 

expozíció). A kemény fapor szintén IARC 1 kategóriájú rákkeltő tényező. Az expozíció az 
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arcüregi daganatok előfordulását növeli. Az EU-ban 2,6 millió dolgozó exponálódik évente 

kemény faporral. Expozíciós határértéke a levegőben 5 mg /m
3
. 

A foglalkozási rákkeltők által okozott leggyakoribb ráktípusok a világon: tüdőrák (évi 102000 

eset), leukémiák (évi 7000 eset), malignus mesothelioma (évi 43 000 eset). Ez megfelel évi 

1,6 millió DALY-nek (Disability Associated Life Years). 

Új típusú kémiai rizikótényező a mikro- (9 dolgozónál kevesebb), kis- (10–49 dolgozó) és 

középvállalatok (50–249 dolgozó) hiányos kémiaikockázat-értékelése és -kezelése. Ezek a 

vállalkozások alkalmazzák az európai privát szektor munkavállalói létszámának közel 70%-

át. Ebben a szektorban fordul elő a foglalkozási balesetek 82%-a. A fatális balesetek 

gyakorisága kétszerese a nagyobb vállalatokéinak. Ezekben a vállalkozásokban kevesebb idő 

és anyagi forrás jut a biztonsági intézkedések betartására, hiányoznak a dolgozói továbbképző 

tanfolyamok és általában a kémiai biztonsággal kapcsolatos intézkedések. 

A kémiai iparágon kívüli kisvállalkozások munkavállalói esetén is számolni kell kémiai 

anyagokkal történő expozícióval, különösen a tisztítással, fertőtlenítéssel, építéssel, 

galvanizációval, egészségügyi tevékenységgel, mosodákkal, fodrászattal, textil- és 

bőrfeldolgozással, fémiparral, porcelán-, üveg- és mesterségesrost-gyártással, papír-, gumi-, 

műanyag termékek gyártásával foglalkozóknál, a közlekedésben, a hulladékkezelésben, a 

faiparban, az autóiparban és autójavításban.  

Különösen javasolják a mikro-, kis- és középvállalatok esetén a következő 10 veszélyes anyag 

kockázat értékelését: izocianátok, hegesztés kapcsán keletkező füst, citotoxikusa gyógyszerek, 

stirén, krómVI vegyületek, fapor, triklóretilén, kvarcpor, akrilátok. 

Különböző munkafolyamatok kiszervezéséhez társítható elégtelen kémiai kockázatbecslést 

szintén századunk új kémiai rizikótényezőjének tartják. Hasonlóan a mikro-, kis- és 

középvállalatoknál jelentkező hiányosságokhoz, az alvállalkozói körben, részben azért, mert 

az alvállalkozók is egyéni vállalkozókhoz, vagy mikro-, kis- és középvállalatokhoz tartoznak, 

szintén hiányos a kémiai kockázat értékelése. Ebben a körbe kerülnek kiszervezésre a 

legveszélyesebb munkafolyamatok és a fokozott kémiai rizikót hordozó veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos tevékenységek. 

Fokozott kémiai veszélyt hordozó foglalkozási ágak és munkaterületek közé tartozik a 

háztartási, medicinális és ipari hulladékkezelés. Itt fokozott a kémiai és biológiai kóroki 

tényezőkkel történő együttes expozíció veszélye, a kombinált kémiai expozíció, a por, az 

aerosolok képződése, endotoxinokkal, mikotoxinokkal való kontaktus valószínűsége a 

légutakon, illetve a bőrön keresztül. Speciális területe a hulladékkezelésnek az elektronikus 
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hulladékok, illetve a különböző roncsjárművek (ELV – end life vehicles) tárolása, 

szétszerelése. Itt a nehézfémekkel történő expozíció veszélye jelentős. 

 

A légúti expozíció mellett egyre fokozó hangsúlyt kap a dermális expozíciós út. Jelentőségét 

különösen hangsúlyozzák az izocianátok és az epoxigyanták esetén. A dermális expozíciós 

úttal kapcsolatban szükségesnek tartják határértékek kidolgozását. 

Az EU-tagállamokban egyes statisztikák szerint a foglalkozási bőrbetegségek második helyen 

állnak a foglalkozási betegségek gyakoriságát illetően. A bőrbetegségek közül a leggyakoribb 

a kontakt dermatitisz (8,3/100 000). Egyes becslések szerint kémiai anyagok felelősek a 

bőrbetegségek 80-90%-nak kialakulásáért. A két fő bőr szenzitizáló csoport a kemikáliák, a 

króm, nikkel, kobalt, gyanták, műanyagok, formaldehid, fertőtlenítő szerek, festékek, 

konzerváló szerek, illatszerek) és a természetes fehérjék (a latex, állati, növényi fehérjék, 

ételek és enzimek). A foglalkozási akné kóroki tényezői között szerepel a petróleum, a 

kátrány és a halogenizált aromás szénhidrogének. 

A háztartási, a városi és ipari hulladékkezelés a szeméttelepek és a komposztálóüzemek 

munkavállalói között a betegségek általános előfordulása 50%-kal, a fertőző betegségek 

előfordulása pedig hatszor nagyobb. Különösen veszélyes területek a szemétgyűjtés, a -

válogatás, a reciklizálás, a biológiai és a termális kezelés és a szeméttárolás területe. A 

munkavállalók aerosol képződésnek, illékony organikus vegyületekkel, gázokkal történő 

expozícióval lehetnek kitéve és a szennyező anyagok között gyakran dioxin és furánok 

szerepelnek. Az illékony szerves vegyületek között a legmagasabb koncentrációt elérő 

anyagok a következők: toluol, etilbenzol, 1,4-diklorobenzin, p-izopropil-toluén, naftalén, de 

szerepelnek még karboxilsavak és észterei, alkoholok, ketonok, aldehidek, terpének, ammónia 

és kénhidrogén is. A szemétégetés során keletkező füst számos toxikus vegyi anyaggal való 

expozíciót eredményezhet, így nitrózus gázok, kén-dioxid, dioxinok, furánok, poliklorinált 

bifenilek expozícióját. 

Jelenleg is veszélyes foglalkozási ágazat a kémiai anyagokkal történő expozíció 

szempontjából az építőipar. A kristályos szilikát (kvarcpor) 1997-ben az IARC 1 osztályú 

rákkeltőnek minősítette. A CAREX szerint a vegyület a harmadik leggyakoribb munkahelyi 

karcinogén. Az építőiparban a dolgozók 18%-a, a bányászatban 23%-a exponálódik kristályos 

szilikával. Ezekben az iparágakban a kristályos szilikát tekintik a legfontosabb tüdőrákot 

okozó karcinogén foglalkozási tényezőnek. Az USA-ban a homokfúvással foglalkozó több 

mint 100 000 dolgozó közül közel 60 000-ben alakul ki szilikózis és közülük évente 300 hal 

meg a betegségben. Az EU-ban és az USA-ban különösen szegényes a mikro-, kis-, és 
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középvállalatok esetén a szilikózissal kapcsolatos epidemiológiai adatok regisztrációja. Az 

EU-ban a foglalkozási expozíciós határértékek (OEL – Occupational Exposure Limit) 0,05 

mg/m
3
 és 0,15 mg/m

3 
között változik. Az Európai Parlament 2008-ban elutasította kötelező 

expozíciós határérték elfogadását (BOELV – Binding Occupational Exposure Limit Value). 

Így az EU országaiban nemzeti OEL-értékek vannak érvényben. Az építőiparban, az EU 

országaiban továbbra is számolni kell azbeszt expozícióval és következményesen 

mesothelioma és tüdőrák kialakulásával. Ez különösen az épületek bontásával kapcsolatos 

munkafolyamatokban fordul elő. Az 1999/77/EC EU direktíva mindenfajta azbeszt 

felhasználását betiltotta 2005. január 1-vel. A becslések szerint azonban ma is évente 600 000 

építőipari munkás exponálódik azbeszttel. Az azbeszt okozta malignitások lappangási ideje 

hosszú, akár 30 évnél is hosszabb, ennek következtében az azbeszttel kapcsolatos daganatos 

betegségek tetőzése 2030 táján várható a tagállamokban. A faporral történő, 5 mg/m
3
 

BOELV-szint fölötti expozíció az EU-ban közel 600 000 munkást érint évente, és l,5 milliót 2 

mg/m
3
-nél nagyobb expozíció.  

Az építőipar területén különösen jelentős a különféle kóroki tényezőkkel történő kombinált 

expozíció, kémiai tényezők mellett a fizikai (zaj, vibráció, UV sugárzás, ergonomiai 

tényezők) és pszichoszociális tényezők együttes jelenléte. 

 

A biológiai kóroki tényezőket illetően, világszerte a becslések szerint évente 320000 

munkavállaló hal meg fertőző betegségek következtében. A halálesetek legnagyobb része 

fejlődő országokban következik be, de legalább 5000-re becsült az EU-ban az évi fatális 

esetek száma. A virális, a bakteriális és a parazitás megbetegedések legalább 15%-ban 

felelősek az újonnan kialakuló malignus daganatok keletkezéséért. Az emberi betegségek 

hozzávetőleg háromnegyede zoonózis. Francia becslések szerint 2,6 millió munkavállaló 

exponálódik biológiai kóroki tényezőkkel, amely a munkavállalói létszám 15%-a. A 

2000/54/EC EU direktíva foglalja össze a biológiai kockázat értékelését és a megelőzés 

lépéseit. A legfontosabb újonnan megfigyelhető biológiai kóroki tényezők a következők. A 

globális epidemiák kialakulásával kapcsolatos foglalkozási rizikótényezők, a biológiai 

kockázati tényezők értékelésének nehézsége, a gyógyszerrezisztens mikroorganizmusokkal 

kapcsolatos foglalkozási kockázat, a biológiai kockázatértékeléssel kapcsolatos információk 

hiánya, a légkondicionáló és vízellátó rendszerek ellenőrzésének és karbantartásának 

hiányosságai, a helyi hatóságok munkabiztonsági és munkaegészségügyi továbbképzési 

hiányosságai, a hulladékkezelés biológiai rizikótényezői, a bioaerosolok és kémiai kóroki 
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tényezők kombinált expozíciója, az endotoxinok kóroki szerepe, a beltéri munkahelyeken 

gombákkal történő expozíció. 

 

A járványok terjedése a globalizációs folyamatok következtében új típusú kórokozók 

megjelenését és rendkívül gyors terjedését okozhatják. A következő zoonótikus ágensek 

terjedése okozhat a jövőben megbetegedéseket Európában: 

Madárinfluenza vírus, átvihető spongiform encephalopathia, Hanta vírus, veszettség, orthopox 

vírus, kullancs encephalitis, hepatitis E, Lyme-kór, Rickettsia speciesek, bovin és madár 

tuberculosis, tularaemia, Brucella melitensis, marin brucellosis, Echinococcus multilocularis, 

Echinococcus granulosus, Leischmania speciesek, Taenia solium, trichinellosis, Baylisascaris 

ascaris, toxoplasmosis, criptosporidiosis, giardiasis.  

Európán kívülről importált fertőzéseket okozhatnak: a Rift Wallay-láz, a Dengue-vírus, 

Nyugat-nílusi láz, alfa-vírusok, a pandémiás influenza, a SARS és MERS coronavírus, az 

Ebola-vírus, a tehénhimlő-vírus, paratuberkulózis, Borna-vírus, Vibrio spaciesek, 

Burkholdelia pseudomallei. 

A globalizáció elsősorban a klasszikus epidemiológiai lánc (rezervoir, kijutási út, átviteli utak, 

behatolási kapuk, gazdaszervezet) rezervoir részét és a rezervoir-ból való kijutás lehetőségét 

érinti.  

A Hollandiában 2003-ban bekövetkezett H7N7 madárinfluenza-járvány során 89 személy 

fertőződött a szárnyas tenyésztőtelepen dolgozók közül. 500 kontaktszemélyben volt 

detektálható H7N7 elleni antitestválasz és ezek családjában a közvetlen állatkontaktust nem 

létesített egyénekben is 59%-ban észleltek antitestválaszt. H5N1 kitörés három kontinensen, 

50 országban volt észlelhető a 2000-es évek közepén. 2004–-2005-ben a 140 bejelentett, 

ázsiai, humán H5N1 fertőzöttek mortalitása 50% körüli volt. A szárnyasfarmok mellett az 

innen származó tojások feldolgozásával foglalkozó tevékenységi körök is fokozott kockázatot 

jelentenek. 

Az egzotikus állatok házi tartása, az ezekkel történő kereskedelem következtében számolni 

kell új típusú zoonózisokkal. 2003–2008 között afrikai rágcsálók és prérikutyák együttes 

tartása következtében az USA-ban majomhimlő epidémia alakult ki. 93 személy fertőződött. 

1967-ben Marburg vérzéses láz kitörés 25 laboratóriumi munkás fertőződését és 7 halálát 

okozta Németországban és Jugoszláviában, Afrikai zöld majmok Ugandából történő 

importálását követően. Ebben a kitörésben 6 szekunder infekció következett be. 
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2002-ben Kínából induló SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) fél év alatt a világ 26 

országában 8098 fertőzést és 774 halálesetet okozott. A vírussal történő kontamináció a 

repülő-, repülőtéri és egészségügyi személyzetet érintette elsősorban.  

Egy Kínából Torontóba visszatért fertőződött beteg 128 további infekciót okozott, elsősorban 

az egészségügyi személyzet körében, akik közül hárman, egy orvos és két nővér meghalt. 

1980 és 2000 között öt Lassa és egy Ebola haemorrhagias láz behurcolását észlelték az EU-

ban, 2004-ben pedig egy Krimi-Kongó hemorrágiás láz esetet Franciaországban. 

A betegségek terjedésére jellemző, hogy 2004-ben az USA-ban egy Lassa-lázzal fertőzött 

Nyugat Afrikából visszatért beteg 139 egészségügyi dolgozóval és 16 magánlaboratóriumi 

munkavállalóval került kapcsolatba. A Krími-Kongó hemorrágiás láz és a Lassa-láz esetében 

azonban szekunder klinikai esetek előfordulását nem jelentették. 

A globalizáció érinti a kórokozó-átviteli tényezőket is. A Dengue-lázat terjesztő vektorokat, 

elsősorban az Aedes albopictus szúnyogot Európán kívülről, az autógumi- és 

szerencsebambusz-szállítmányokkal (a szállítmányokban jelen lévő vízben volt jelen a vektor) 

importálták Afrikából és Ázsiából. A Dengue-láz jelenleg a világon 50 millió embert érint 

évente, 24 000 halálozást okozva. Az Aedes albopictus a Dengue-lázon kívül a malária, a 

sárgaláz, a Nyugat-nílusi láz, a Japán és a Szt. Louis encephalitis vírusok vektoraként is 

szerepel. 

Jelentős rizikóforrás az emberről emberre történő átvitel is, elsősorban az egészségügyi 

dolgozók körében. A WHO 2002-es értékelése alapján, a világon 35 M egészségügyi dolgozó 

közül 3 millió exponálódik vérrel terjedő kórokozókkal, perkután bőrsérüléseken keresztül, 2 

millió hepatitis B, 0,9 millió hepatitis C, és 170 000 HIV-vírusokkal. Ennek következtében 

évente 70 000 hepatitis B, 15 000 hepatitis C, és 500 HIV-fertőzés következik be. Az 

injekciós tűvel történő HIV-átvitel valószínűsége 0,32% a HIV-pozitív betegből származó 

kontamináció során. 

A világon jelenleg mintegy 2 milliárd ember fertőződött hepatitis B, 300 millió hepatitis C- 

vírusokkal. Becslések szerint a világon 24,5 millió munkavállaló él HIV-fertőzéssel (ILO 

jelentés 2006). 

A gyógyszer rezisztens kórokozókkal kapcsolatba kerülő munkavállalók kockázata jelentősen 

fokozott, elsősorban az egészségügyben, a mezőgazdaságban és az állati termékek 

feldolgozásával foglalkozó iparágakban. A fontosabb gyógyszerrezisztens kórokozók listája a 

következő: MRSA (methicillin/oxacillin rezisztens Staphylococcus aureus, újabban a 

kórházban szerzett fertőzések mellett lehet otthon szerzett változat és állatok által hordozott 

változat is az emberi megbetegedések, illetve hordozás oka), VRE (vancomycin rezisztens 
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enterococcus), ESBL (extended spektrumú béta-lactamase) termelő baktériumok (újabban 

carbapenem rezisztens enterobaktériumok is megjelentek), penicillinrezisztens Streptococcus 

pneumoniae, GISA (glycopeptid intermediate Staphylococcus aureus), VISA (vancomycin 

intermediate Staphylococcus aureus), MDR-TB (multi drug rezisztens tuberculosis), XDR-TB 

(extensive drug resistens tuberculosis), multi rezisztens E. Coli és Salmonella, karbapenem 

rezisztens Acinetobacter és ciprofloxacin rezisztens Neisseria gonorrhoeae. 

 

 A rezisztens mikroorganizmusok terjedhetnek emberről emberre, de terjedhetnek állatról 

emberre is direkt kontaktus illetve inhaláció útján. Kolonizálhatják az exponálódott 

munkavállalókat és rezisztencia génjeik átkerülhetnek az ember endogén baktériumflórájának 

tagjaiba. 

Korábban becslések szerint Észak-Amerikában és az EU-ban az antimikrobiális termékek 

50%-át az állattenyésztésben és a szárnyasfarmokon használták fel. Az USA-ban még ennél is 

nagyobb, 60-80% a nem terápiás célú antimikrobiális termék felhasználása. 

Rezisztenciaterjedés korlátozására az EU-ban 2006. január 1-től tiltják az antibiotikumok nem 

medicinális célú alkalmazását (1831/2003/EC).  

Jelentős problémát okozhat a jövőben a multidrug rezistens tuberculosis (a baktérium 

rezisztens az első vonal gyógyszereire) és az extenziv- drug rezistens tuberculosis (a 

baktérium rezisztens a második vonalbeli terápiás lehetőségekre is) terjedése. Jelenleg a 

legtöbb EU-országban észlelték az XDR-TB baktériumok jelenlétét, amely fokozott veszélyt 

jelent az egészségügyi személyzetre. 

Az egészségügyben, laboratóriumokban dolgozók, az állattenyésztésben és állati termékek 

feldolgozásával foglalkozó iparágakban dolgozókon kívül biológiai kóroki tényezőknek 

fokozottan kitett terület a szemét és hulladékkezeléssel, tárolással és feldolgozással 

foglalkozók köre. A területen dolgozók következő fontosabb kórokozó csoportoknak vannak 

kitéve: streptococcus, enterobacteria, actinomyces, termoactinomyces, számos gomba faj 

Aspergillus spp., Clostridium és Penicillium spp. Ezek kombinációja az illékony szerves 

vegyületekkel és a szervezetbe jutást potencírozó aerosolképződéssel kombinációban fokozott 

veszélyforrás. 

Új, immunológiai hatásmechanizmussal kialakuló idegrendszeri betegséget, a progresszív 

gyulladásos neuropátiát (PIN, progressive inflammatory neuropathy) figyeltek meg az USA-

ban 2004-2008 között több államban (Minnesota, Indiana, Nebraska) sertésfeldolgozó 

üzemekben. A sertésagyvelőt a foramen magnumon keresztül nagy nyomású levegővel 

távolították el a koponyaüregből. A keletkezett aerosol belégzése a perifériás tolerancia 
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megszűnését okozva gerincvelői autoinflammatorikus folyamathoz vezetett, és az érintettek 

bénulását okozta. 

Jelentős veszélyforrásnak minősül a kórokozók mellett az endotoxin expozíció is, mind 

kültéri (mezőgazdaság, állattartás, melegház 3 endotoxin egység (EU-endotoxin unit)/m
3 

átlagban, sertéstelep 610 EU/m
3
), mind beltéri munkahelyeken. Az expozíciós dózistól és 

időtartamtól függően számos kórállapotot idézhetnek elő, toxikus hatás, allergia, szerves por 

toxikus szindróma (organic dust toxic syndrome), krónikus bronchitis, asztmaszerű 

szindrómák. 45 EU/m
3
 dózis felett akut légzésfunkció-romlás következik be, 10–28 EU/m

3
 

dózis között hosszú távú expozíciónál krónikus tüdőbetegség alakul ki. Jelenleg az EU-ban 

nincs elfogadott kötelező foglalkozási expozíciós határérték (BOELV). 

A világon 100 000-nél is több gomba fajt azonosítottak, de úgy becsülik, hogy számuk 

meghaladja a 1,5 millió speciest. Belső környezetünkben a levegőbe is bekerülő gombák 

ubiquiterek, legfontosabb specieseik a következők: Cladosporium, Alternaria, Penicillium, 

Aspergillus, Mucor, Aureobasidium, Phoma. Az EU-ban nincs általánosan elfogadott kötelező 

BOELV-érték, az amerikai és svájci OEL-értékek 500 CFU (colony forming unit) /m
3
 érték 

felett közepesnek, 1000 CFU/m
3
 felett magasnak és 2000 CFU/m

3
 felett igen magasnak 

minősítik az expozíciós szintet. Már 500 CFU/m
3
 felett is előfordulnak nem specifikus 

tünetek, fejfájás, köhögés, gyengeség. További problémát jelent a mikotoxinokkal történő 

expozíció is, amelyek típusosan citotoxicusak, károsítják a sejtmembránt és interferálnak az 

RNS- és DNS-szintézissel. Mind kórokozókkal, mind endotoxinnal, illetve gombákkal és 

azok termékeivel történő expozíció szempontjából jelentős a kockázat az épületek 

légkondicionáló berendezéseinek, illetve vízszolgáltató és csatorna rendszerének 

karbantartásával foglalkozók körében. 

 

A pszichoszociális kóroki tényezők szerepe az EU valamennyi tagállamában növekszik, az 

elmúlt 10 év folyamán becslések szerint négyszeresére nőtt. 

Az EU 27 tagországok munkavállalóinak 20-30%-a érzi úgy, hogy egészségét veszélyezteti a 

munkavégzéssel kapcsolatos stressz. A munkavégzéssel, illetve a munkakörülményekkel 

kapcsolatos stresszhatások és azok kezelésével kapcsolatban két általánosan elfogadott modell 

ismeretes, a Karasek-féle igénybevétel-kontroll (Job demand-control model) és a Siegrist-féle 

erőfeszítés-viszonzás egyensúlyának kiegyensúlyozatlansága (Effort-reward imbalance 

model). 

Az első a munkával kapcsolatos stresszhatás csökkentésére alapvetőnek tartja a munkavállaló 

kontroll-lehetőségeit a munkafolyamat végzése során. A második modell alapvetőnek tartja a 



111 

munkavégzés során kifejtett erőfeszítések megfelelő anyagi, erkölcsi, szociális viszonzását. 

Ezek egyensúlyának hiányában a munkavégzés okozta stresszhatás fokozottan érvényesül.  

A legfontosabb új pszichoszociális kóroki tényezők a következők. A bizonytalan 

munkaszerződések és az instabil munkaerőpiac, a munkavállalók lelki, szociális 

sérülékenységének fokozódása a globalizációval összefüggésben, az új típusú 

munkaszerződések, a munkahely bizonytalansága, az idősödő munkavállalói létszám 

növekedése, a munkaidő megnyúlása, a munka intenzitásának fokozódása, a kiszervezéssel 

kapcsolatos problémák, a fokozódó emocionális igénybevétel a munkavégzés során, a nem 

megfelelő munka-szabadidő arány. 

A bizonytalan munkaszerződések jelenleg a legjelentősebb pszichoszociális kóroki tényezők. 

Ezek a korábbi standard (fix idejű, tartós) szerződésekhez képest atípusos szerződési formák: 

ideiglenes, időleges, alkalmi, ügyeleti, részállású, esetleges behíváson alapuló, egy-két napra 

vagy rövidtávra szóló, illetve az egyéni vállalkozási formák, az otthon végzett munka, vagy a 

több helyen egyszerre történő alkalmazás. Az ilyen típusú szerződések jelentős alkalmazási 

bizonytalanságot hordoznak, alacsony a munkavállalók individuális és kollektív kontrollja, 

mind a munkafeltételek, mind a munkaidő, mind a jövedelem felett, alacsony szociális és 

gazdasági védelmet biztosítanak a munkanélküliség, a diszkrimináció ellen és fokozott a 

munkavállalók gazdasági sérülékenysége. Kedvez az ilyen típusú szerződések növekedésének 

a piaci bizonytalanság, a kiszervezés, alvállalkozók bevonása. 

Az EU tagállamaiban a munkavállalóknak 3–33%-a dolgozik ilyen szerződési formákban. 

Különösen gyakori a migránsok és a 25 év alatti munkavállalók között (37% dogozik 

ideiglenes szerződésekkel az EU-ban). Az ilyen típusú szerződések gyakoriak a 

szolgáltatásban, oktatásban, egészségügyben és a kereskedelemben. Ilyen szerződések 

esetében különösen az egyéni munkavállalók esetén a munkabiztonsággal, 

munkaegészségüggyel kapcsolatos oktatás rendkívül hiányos, a munkavállalók gyakrabban 

exponálódnak fizikai, kémiai és biológiai kóroki tényezőkkel és ebben a körben gyakoribbak 

a foglalkozási balesetek is. 

Fontos pszichoszociális kóroki tényező a munkaidő hosszának változása, valamint az 

irreguláris munkaidő. Az EU-ban a munkavállalók 42%-a dolgozik nem standard 

munkaidőben (műszakozás, hétvégi munka, 8 óránál hosszabb munkaidő). Az irreguláris 

(munkáltatói szempontú) munkaidő a munkáltató igényét tükrözi és pszichoszociális kóroki 

tényezőként szerepelhet. A flexibilis (munkáltatói és munkavállalói egyeztetés) munkaidő, 

ami a munkavállaló érdekeit is figyelembe veszi, előnyös hatású pszichoszociális 

szempontból. Az EU-munkavállalók 30%-a dolgozik több mint 10 órát egy hónapban, 
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legalább egyszer (a hosszú munkaidő definíciója: több mint 45 ó/hét). A munkavállalók 43%-

a dolgozik alkalmanként este és 47%-a legalább havonta egyszer szombaton, 17%-a pedig 

vasárnap.  

Az EU-munkavállalóknak becslések szerint 20%-a dolgozik éjszakai műszakban. Az éjszakai 

műszak jelentős pszichoszociális kóroki tényező és számos egészségkárosodás forrása lehet. 

A circadián ritmus megváltozásával az alvás-ébrenléti ritmus zavara következtében 

maladaptációs szindróma, az ún. váltott műszak szindróma (shift leg syndrome) alakulhat ki. 

Ennek jellemzői a gyengeség, álmatlanság, dezorientáció, emésztési zavarok, irritábilitás, 

kognitív funkció csökkenése, csökkent teljesítőképesség. A kórállapot fokozza a 

munkabalesetek előfordulását. Hosszú távon gyakoribbak a kardiovaszkuláris betegségek, 

hipertónia, fekélybetegség. 

Egyes megfigyelések szerint az éjszakai műszakban dolgozók között fokozott a non-Hodgkin 

limfóma előfordulása. Felvetették azt is, hogy a mesterséges megvilágítás (LAN, light at 

night) fokozza az emlő- és a prosztatarák előfordulásának rizikóját. Összefüggés mutatkozott 

az alvási ritmus megváltozása és a daganatok előfordulási gyakorisága között is. 

Az IARC az éjszakai műszakozást valószínű rákkeltő tényezőként 2A csoportba sorolta.  

Az ügyeleti rendszerben dolgozó foglalkozásokban pl. az egészségügyben, különösen jelentős 

problémát okoz a munkaidő kiszámíthatatlansága. Ez elsősorban a munka és szabadidő 

arányának előnytelen változását, csökkent fizikai aktivitást, kevesebb alvást, rendszertelen 

étkezést és a családi élet károsodását okozhatja. 

Jelentős pszichoszociális kockázati tényező a munka intenzitásának növekedése. Ez az új 

típusú szerződésekkel, a kiszervezéssel, és az új típusú információs és kommunikációs 

rendszerekkel áll összefüggésben. Jelentősen nagyobb munkaterhelést jelent és fokozott, 

munkával kapcsolatos stresszt eredményez, adekvát kompenzáció nélkül.  

Elsősorban a szolgáltatóiparban, oktatásban, egészségügyben jelent problémát a munkavégzés 

során a fokozott emocionális igénybevétel. Ezeken a területeken speciális problémaként 

jelentkezik a munkahelyi zaklatás (pszichológiai, illetve fizikai). Ez érvényesülhet a 

szolgáltató-kliens, illetve a munkatársak közötti viszonyban. Az ún. munkahelyi terror a teljes 

munkavállalói létszám 17,3%-ában, a női munkavállalók, a férfi munkavállalók 16,3%-ban 

volt jelen az EU országaiban. A főbb erőszaktípusok a tiszteletlenség, a respektus hiánya, a 

teljesítmény negligálása, a kompetencia tagadása, a degradálás, az alulértékelés. 

Az EU-tagországokban folyamatosan növekszik az idősödő munkavállalók aránya (Német 

definíció: 45–55 év közötti munkavállalók, OECD, Organisation for Economic Cooperation 

and Development definíció: azon munkavállalók, akik elérték aktív periódusuk második felét, 
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de még a nyugdíjkorhatár előtti életkorúak), 1995–2002 között a növekedés 16%-os volt. Ez a 

munkavállalói csoport számos tekintetben sérülékenynek tekinthető, fokozott, a gyors 

mozgásokból, fizikai túlterhelésből, teheremelésből, csúszásból, esésből eredő sérülések 

valószínűsége. Ebben a csoportban csökken az izomerő, látás, hallás, tapintási érzékelés, a 

rövid távú memória, a percepció sebessége és a reakció idő. Más készségek azonban nagyobb 

mértékűek a fiatalabb korosztályhoz viszonyítva, ezek közé tartozik a tapasztalat, az 

autonómia, a kompetencia, a felelősségérzet és a kitartás. Az idősödő munkavállalók 

fokozottabban veszélyeztetettek a nehéz fizikai munka, melegben vagy hidegben végzett 

munka szempontjából. 

Korunk jelentős pszichoszociális kockázati tényezője a munka-szabadidő arány hátrányos 

változása, amely előnytelenül érinti a munkavállaló kapcsolati rendszerét, a baráti és családi 

viszonyokat. Ez forrása lehet az izolációnak, a depressziónak, és különféle pszichoszomatikus 

kórképeknek.  

A munkahelyi stressz kezelésének (coping) előnytelen megoldásai is hozzájárulhatnak a 

pszichoszociális kóroki tényezők kiváltotta különböző kórképek, egyes nem fertőző 

betegségek, az elhízás, magas vérnyomás, metabolikus szindróma, cukorbetegség, 

kardiovaszkuláris kórképek, daganatok terjedéséhez. 

Egyes EU-s felmérések szerint pszichoszociális kóroki tényezők hatására kialakuló 

munkahelyi stressz fokozott érvényesülése esetén a munkavállalók 44%-a többet eszik, 78%-a 

többet dohányzik, a férfiak 18%-a, a nők 6%-a több alkoholt fogyaszt, a férfiak 13%-a, a nők 

23%-a alkalmaz pszichoaktív gyógyszeres kezelést és közel 4% használ illegális drogokat. 

A világon, az USA-ban, az Európai Unióban és Magyarországon a foglalkozási betegségek 

bejelentése nem reprezentálja a tényleges helyzetet, mind a fokozott expozíciós esetek, mind a 

foglalkozási betegségek aluljelentettek. Az Európai Unióban bejelentett foglalkozási 

betegségek közül a leggyakoribbak a váz-izomrendszeri (muszkuloszkeletális) 

megbetegedések (az összes bejelentések 38,1%-a), a neurológiai kórállapotok (20,9%), a 

légúti betegségek (14,3%), az érzékszerveket érintő károsodások (főként a zaj okozta 

halláskárosodás, 12,8%), a bőr megbetegedései (elsősorban allergiás kontakt dermatitis, 7,1 

%), a daganatos kórképek (5,1%) és a fertőző betegségek (0,5%) (EODS 2005). 
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1.3.8. Dr. Makara Péter: Útmutató a színtereken végzett egészségfejlesztési  

projektek/programok monitorozásáról és értékeléséről 

 

A monitorozás, értékelés általános kérdései 

 

Előszó 

Az elmúlt három évtizedben számos értékes tapasztalatot gyűjtöttünk Magyarországon a 

népegészségügyben, különös tekintettel a mindennapi élet egyes színtereire: az iskolákra, 

munkahelyekre és az önkormányzatok, helyi közösségek egészségfejlesztési tevékenységére. 

A színtereken folyó egészségfejlesztést főbb partnereinek együttműködésében kell 

megvalósítani. A helyi társadalomban folyó programok sajátossága a rendkívül széles 

spektrum, egyes magatartással összefüggő kockázati tényezők befolyásolásától a közösségi 

infrastruktúra átalakításán át az egészséget támogató társadalmi környezet előmozdításáig.  

A színtér jellegű megközelítés lényegi eleme, hogy a mindennapi élet meglévő 

szerveződéseire, intézményeire támaszkodik, azaz intézményeket, esetenként közösségeket 

képes mozgósítani és tényleges működési módokat kíván megváltoztatni az adott színtéren 

megjelenő, részt vevő emberek számára érthető módon, a végbemenő reális folyamatokat 

felhasználva. A színtér jellegű egészségfejlesztés előnyei a következők: 

- világosan kijelöli a cselekvési határokat; 

- megkönnyíti az együttműködő partnerek kiválasztását; 

- pozitív irányultságú; 

- nyomon követhető; 

- segíti a program kedvező társadalmi, gazdasági hatását; 

- együttműködésre ösztönöz; 

- közösségi erőforrásokat mozgósít; 

 

Az útmutató célja, hogy rövid, tömör, rendszerezett áttekintést nyújtson az egészségfejlesztés 

különböző színtereivel foglalkozó gyakorlati szakembereknek az e keretek között kialakított 

programok/projektek monitorozásának értékelésének legfontosabb szakmai szempontjairól. 

Ezzel az Országos Egészségfejlesztési Intézet hozzá kíván járulni 

- a színtereken folyó egészségfejlesztés monitorozásának, értékelésének 

ösztönzéséhez, minőségének fejlesztéséhez; 
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- az egyes értékelési stratégiák, koncepciók, módszerek kínálta lehetőségek és 

korlátok, választási alternatívák közötti jobb eligazodáshoz a terepen dolgozó 

szakemberek körében; 

- a további, elmélyültebb értékelési ismeretszerzés lehetőségeinek igénybevételéhez; 

- az egészségfejlesztési programok/projektek minden egyes érdekhordozója, 

menedzsmentje elkötelezettségének erősítéséhez, tisztánlátásához e kérdéskörben; 

- végső soron pedig a magyar népegészségügy hatékonyabb, sikeresebb, magasabb 

minőségű működéséhez. 

 

A projektek/programok monitorozási és értékelési technikáinak, az alkalmazható 

módszereknek gazdag a szakirodalma. A legjelentősebb támogatási rendszerek (pl. TÁMOP, 

EU-s pályázatok stb.) kötelező előírásokat is tartalmaznak a tervezés, monitorozás, értékelés 

vonatkozásában. De nem lehet értékelési „szakácskönyvet” írni, semmi sem pótolhatja a 

projektet, programot megvalósító szakemberek kreatív egészségfejlesztési elképzeléseit, 

helyzetismeretét, tudását és tapasztalatait. Az elmúlt két évtizedben kétségtelenül fejlődött 

hazánkban a monitorozási, értékelési kultúra (Világbank, PHARE, népegészségügyi 

támogatások stb. követelményei érvényesítésével, szakmai képzésekkel és 

továbbképzésekkel). 

Mégsem állítható, hogy a monitorozás és értékelés a magyar népegészségügy erősségei közé 

tartozna. A továbblépéshez remélhetőleg gyakorlati segítséget és ösztönzést ad ez az útmutató 

is. 

 

A monitorozás és értékelés fogalma 

A monitorozás és értékelés az egészségfejlesztési programok és projektek megvalósításának 

alapvető és gyakran elhanyagolt integráns része. 

A monitorozás és értékelés folyamata lehetőséget teremt arra, hogy  

- az ennek során szerzett tapasztalatokat felhasználva fejlesszük a 

projekt/programtervezés és megvalósítás minőségét,  

- segítsük az erőforrás tervezést és allokációt, valamint  

- az eredmények bemutatásával javítsuk az egészségfejlesztési tevékenység 

sikerességét és beszámoltathatóságát.  

 



116 

A monitorozás alatt a szisztematikus adatgyűjtés folyamatát értjük, melynek célja a 

döntéshozók, menedzserek, szakemberek és más érdekhordozók informálása arról, hogy a 

projekt/program végrehajtása a tervezetthez képest hogyan folyik, milyen eredményeket hoz.  

Az értékelés magában foglalja a programok, projektek erősségeinek és gyengeségeinek 

vizsgálatát hatékonyságuk növelése, a minőség fejlesztése érdekében. Az értékelés az 

egészség- és társadalomtudományos módszerek szisztematikus alkalmazását jelenti a 

programok tervezésének, végrehajtásának és hasznosságának, sikerességének mérlegelése 

során.   

Az értékelést gyakran a monitorozással azonos értelemben használják, a kettő közötti fő 

különbség, hogy az értékelés jobban koncentrál az elért eredményekre.  

A monitorozási tevékenység alapvetően két kérdésre válaszol 

- Szükséges-e monitorozni? 

- Mit kell mérni? 

A monitorozás szükségessége azon múlik, hogy az érdekhordozók mennyire igénylik a 

visszajelzést az beavatkozás sikeréről.  Egy projekthez vagy programhoz kapcsolódóan a 

monitorozási rendszer létrehozásának szükségességét több tényező befolyásolja: 

- Létezik-e olyan rendszer, ami tartalmazza a kívánt indikátorokat, vagy egy új 

indikátorlista kialakítására van szükség?   

- A megfelelő monitorozó rendszer kialakításának költsége: lehetséges-e például egy 

már létező rendszert kiegészíteni új adatok gyűjtésével, szükséges-e széles körű 

felmérést végezni, vagy egy teljesen új monitorozó eszközt kifejleszteni? 

- A monitorozás során gyűjtött adatok felhasználása: milyen intézkedések megtétele 

várható akkor, ha a monitorozás nem igazolja a célkitűzéseknek megfelelő 

eredményeket? Az adatgyűjtés akkor igazán hasznos, ha a nem várt eredményeket 

korrekciós lépések megtétele követi. Az célok, a történtek átgondolása ilyenkor 

megtörténhet hatásvizsgálat formájában, aminek segítségével eldönthető, hogy az 

eredeti célkitűzések voltak-e nagyratörők, vagy az egészségfejlesztési tevékenység 

hatékonysága nem volt megfelelő. 

 

Bár az értékelés menete a választott módszereknek megfelelően változik, az értékelés 

jellemző lépései a következőképpen határozhatók meg:   

- a program/projekt leírása; 

- az értékelés szükségességének meghatározása;  

- a problémák és a kérdések megfogalmazása; 
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- a szükséges információk meghatározása;  

- az értékelés megtervezése, módszerek megválasztása;  

- adatgyűjtés;  

- az adatok elemzése és értékelése ; 

- következtetések és ajánlások megfogalmazása ; 

- az eredményeknek terjesztése;  

- az eredményeknek megfelelő cselekvés.  

 

Az egészségfejlesztési programok értékelésének alapelvei 

 

MIT? 

Integrált programtervezés és értékelés 

- Az értékelés a programmenedzsment szerves része, amely jelen van a program 

teljes folyamatában, minden szakaszában. 

- Minden programtervnek tartalmaznia kell, mikor és hogyan kerül sor értékelésre. 

 

HOGYAN?  

Világos programleírás 

- A program leírásának tartalmaznia kell a folyamattal és a kimenettel kapcsolatos 

célkitűzéseket, a célcsoportokat. Ahol indokolt, logikai tervezési modellt célszerű 

alkalmazni 

- A nem elég specifikus programcélokat tisztázni kell az értékelés megkezdése előtt.  

Explicit cél világos szükségletek alapján 

- Bármely értékelés célja explicit kell legyen, azonosított döntéshozói szükségletek 

alapján. 

Specifikus és világos értékelési kérdések   

- Az értékelési kérdések az alapvető vezetői kérdések megválaszolásán kell 

alapuljanak. 

- Az adott projekt/program jellege, komplexitása és az értékelés indoka fontos 

szempontjai az értékelési kérdések megfogalmazásának. 

- Az értékelési kérdéseknek tükrözniük kell a projekt/program folyamati és kimeneti 

célkitűzéseit. 

Etikai megfontolások 



118 

- Az értékelést végzőknek mérlegelniük kell az értékelés etikai vonatkozásait, 

tekintetbe véve és biztosítva a résztvevők jogainak érvényesülését, a bizalmas 

információk kezelésére vonatkozó szabályok megtartását, a személyiségi jogok 

védelmét. 

Szisztematikus módszerek 

- Az értékelési kérdések szabják meg az értékelési módszerek megválasztását. 

- Az értékelési stratégia megválasztásánál tekintetbe kell venni a szakirodalmi 

áttekintést és a hasonló programoknál más intézmények által alkalmazott 

monitorozási és értékelési rendszert. 

- Nem szabad új adatot gyűjteni, ha a meglévő adatforrások alapján az értékelési 

kérdések megválaszolhatók. 

- Az adott időbeli és anyagi korlátok között a legszigorúbb, lehető legpontosabb 

értékelési módszereket kell használni. 

- Az értékelésnek sokrétű (kvalitatív, kvantitatív) információforráson, többféle 

perspektíva figyelembevételén kell alapulnia. 

Világos és alapos jelentéskészítés 

- Az értékelési jelentésnek tartalmaznia kell a projekt/program leírását, a 

megvalósítás kontextusát, az értékelés célját és információforrásait, az adatok 

elemzésének módszereit, a következtetéseket és a korlátokat 

- Az értékelési jelentés világos, teljes körű, pontos és tárgyilagos kell legyen.. 

Időben történő és széles körű terjesztés 

- Az eredmények értékelésének terjesztése időben kell történjék . 

- Az értékelési tapasztalatokat meg kell osztani a népegészségügy más 

érdekhordozóival. szereplőivel, ahol és amikor ez lehetséges. 

 

KI? 

Multidiszciplináris  teammegközelítés 

- Az értékelési team olyanokból kell álljon, akik megfelelően ismerik a 

projektet/programot, annak résztvevőit és az értékelési módszereket. 

- A feladatmegosztást az indulásnál ki kell alakítani, úgy hogy egyetlen személy 

legyen felelős az értékelés általános irányításáért.  

- Az értékelőteam kérjen szakmai segítséget, tanácsot, képzést, ahol, és amikor 

szükséges. 
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- Az értékelőteam tagjai folyamatosan fejlesztik értékelési szaktudásukat, ezt az 

értékelési tapasztalattal rendelkező teamtagoknak támogatniuk kell. 

Az érdekhordozók bevonása 

- Az érintettekkel, érdekeltekkel konzultálni kell, és amennyiben indokolt,  a 

lehetőségek keretein belül célszerű bevonni őket az értékelési folyamatba. 

- Az érintettek, érdekeltek elvárásai, prioritásai és elkötelezettsége szintén eleme, 

fontos szempontja az értékelési rendszer kialakításának. 

- Az értékelés érzékeny kell legyen a program/projekt szociális és kulturális 

környezetére, érdekhordozóinak helyzetére 

 

MIÉRT? 

Az értékelési eredmények felhasználása 

- A program/projekt irányítói akciótervet kell kidolgozzanak az értékelési 

eredmények alapján. 

- Az értékelési eredmények a döntéshozatalt kell támogassák. 

 

Az egészségfejlesztési programok értékelésének lépései 

 

A program, projekt indításával kapcsolatos kérdések tisztázása 

- A program alapvető céljának, érintett népességének és a kimeneti célkitűzéseknek 

a meghatározása. 

- A program tevékenységeinek és várható eredményeinek meghatározása. 

- Mérhető programindikátorok kialakítása. 

- Az értékeléshez szükséges előfeltételek biztosítása. 

Az érdekhordozók, érintettek bevonása 

- Az érdekhordozók érdekeinek és elvárásainak megértése. 

- Az érdekeltek részvételének biztosítása. 

- Az érintettek perspektíváit várakozásait (is) tükröző értékelési kérdések 

megfogalmazása. 

Az értékelés forrásainak mérlegelése 

- A rendelkezésre álló munkaerő és anyagi források megállapítása. 

-  Az értékelésre fordítható pénzügyi források. 

Értékelési terv 

- Az alkalmazandó értékelési megközelítés meghatározása. 
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- Az értékelés szakmai koncepciójának kidolgozása. 

- Az etikai kérdések számbavétele. 

Az értékelés módszereinek megválasztása  

- A módszertani tárház kialakítása. 

- Kvalitatív és kvantitatív módszerek alkalmazása.  

-   A mintaválasztási rendszer kialakítása. 

Az értékelés költségvetésének, határidőinek és munkatervének meghatározása 

A meghatározott módszerek és eljárások szerinti adatgyűjtés 

- Próbafelvételek. 

- Adatgyűjtési technikák alkalmazása. 

Adatfeldolgozás és elemzés 

- Az adatok előkészítése feldolgozásra. 

- Adatelemzés   

 

Az eredmények értelmezése és közzététele  

- Az eredmények interpretálása. 

- Az eredmények bemutatása. 

- Közzététel. 

Az értékelés alapján szükséges tennivalók megvalósítása 

 

Az értékelés során felhasznált módszereket nagyban befolyásolja a vizsgálni kívánt 

tevékenység tartalma és szintje, az alapvető célkitűzések azonban hasonlóak: 

- Bizonyítékok gyűjtése a projekt/program hatékonyságáról és hatásáról. 

- Beszámoltathatóság a főbb érdekhordozók, döntéshozók, finanszírozók és az 

érintett népesség felé. 

- A minőségfejlesztés, jobbítás lehetőségeinek feltárása. 

- Annak megállapítása, hogy mi nem működött és miért nem. 

- A célzott népesség szükségleteinek elemzése. 

- A tevékenység során használt eszközök, anyagok minőségének javítása. 

- A program összehasonlítása más programokkal. 

- Költséghatékonyság elemzése. 

- Tudományos kutatási hipotézisek megfogalmazása és tesztelése. 



121 

Hagyományosan a programértékelés alapvetően arra irányult, hogy bemutassa, a megvalósítás 

mennyire volt hatékony, mi működött. Ma a programértékelés a folyamatos minőségfejlesztés 

eszköze, és az ehhez szükséges változtatásokra összpontosítja figyelmét 

 

Értékelési típusok 

A projektek és programok értékelésének a következő típusait szokás megkülönböztetni, 

aszerint, hogy mi az értékelés célja, a tevékenység melyik szakaszában történik, és milyen 

típusú információ kerül felhasználásra: 

- Előzetes. 

- Folyamat (process). 

- Hatás (impact). 

- Kimenet (outcome). 

 

Előzetes értékelés 

Az előzetes értékelés a kialakítás folyamatában lévő projektekre összpontosít. 

A tervezés szakaszában használják, biztosítja, hogy a tevékenység az érdekeltek igényei 

szerint kerüljön kialakításra, illetve, hogy a megvalósításhoz megfelelő módszerek, eszközök 

és folyamatok kerüljenek felhasználásra 

Az előzetes értékelés a következő eszközöket tartalmazhatja: 

- szükségletelemzés; 

- az értékelhetőség előzetes elemzése; 

- programtervezés logikai modelljei; 

- a program szakanyagainak előtesztelése; 

- a befogadók elemzése. 

 

Folyamatértékelés 

A folyamatértékelés az éppen megvalósítás alatt álló programokra összpontosít. A 

megvalósítást szolgáló feladatokat, tevékenységeket és folyamatokat vizsgálja. Azt nézi, ki 

milyen szolgáltatásban részesült, hogyan, ki által. 

A folyamatértékelés a következő eszközöket tartalmazhatja: 

- a tevékenység által elért népesség nagysága, jellemzői; 

- a nyújtott szolgáltatások típusa és minősége; 

- a szolgáltatások nyújtásának módja; 

- a nyújtott szolgáltatások minősége; 
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- a megvalósítás módjának értékelése. 

 

Összegző értékelések 

Az összegző értékelés már végrehajtott projektekre, programokra összpontosít. Vizsgálja a 

tevékenység szándékolt és nem szándékolt hatásait. Választ keres a következő kérdésekre 

- Eredményezett-e a program/projekt változást?  Hatásvizsgálat (impact evaluation) 

és 

- Elérte-e a projekt/program deklarált céljait – Kimenet vizsgálat (outcome 

evaluation). 

Legszigorúbb értelemben a kimenet vizsgálat nagyon komplex lehet és kizárhat minden más 

lehetséges magyarázatot az eredményekre. (Ez azonban inkább a klinikai kísérletekre, 

gyógyszeriparra mint az egészségfejlesztésre jellemző). 

A kimeneti értékelés mérhet rövid távú kimeneteket, azonnali változásokat a résztvevőknél 

(részvételi arány, ismeretek, attitűdök, magatartás) és vizsgálhat hosszú távúakat is (ezt 

esetenként hatásvizsgálatnak is nevezik), amelyek a projekt/program közösségre, az egészség 

társadalmi meghatározóira gyakorolt hatásokat mutatják be.  

A kimeneti értékelés magában foglalhatja az eredmények vizsgálatát a ráfordított költségekkel 

összefüggésben (költség-haszon számítás). 

Az összegző elemzés tartalmazhat olyan következtetéseket, mint 

- változások az ismeretekben, attitűdökben, magatartásokban; 

- változások a megbetegedési és halandósági viszonyokban; 

- a résztvevők illetve szolgáltatásban részesülők száma; 

- költség-haszon számítások; 

- költséghatékonyság;  

- szakpolitikai változások; 

- egészség hatásvizsgálatok.  

 

Az értékelési típusok megnevezésének terminológiája nem teljesen egységes sem a hazai, sem 

a nemzetközi szakirodalomban, több rokon értelmű kifejezés használatos (mint pl. az 

összegző vagy kimeneti értékelés). Az elvek, célok, az értékelés szükségességének pontos 

megértése a lényeg, nem pedig a nyelvhasználat.  

Nem minden programot szükséges ugyanolyan mértékben és intenzitással vagy azonos 

módszerek használatával értékelni. A program előrehaladásával változik az értékelés témája 

és feladata. Azok a valóban újító jellegű programok, amelyeket első alkalommal tesztelnek 
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egy potenciálisan költséges, zárt vizsgálatot az értékelés tagoltabb és átfogóbb 

megközelítéseit igénylik. A beszámoltathatóság és a minőségfejlesztés érdekében azonban 

szerényebb értékelés is elegendő azoknál a programoknál, amelyek korábban más 

körülmények között képesek voltak hatékonyan működni, vagyis az alacsony költségű és 

alacsony kockázatú programok esetében. 

 

A monitorozás adatbázisa 

 

A monitorozás során – a vizsgálat kereteitől és a projekt/program jellegzetességeitől függően 

– számos adatfajta felhasználható, így demográfiai, mortalitási, morbiditási, 

egészségmagatartási, szociális-gazdasági, adminisztratív, környezet-egészségügyi, ökológiai, 

az egészségügyi ellátórendszer kapacitására, igénybevételére és finanszírozására vonatkozó 

mutatók. 

Az egészségi állapot jellemzéséhez több adattípus szerepelhet a monitorozás adatbázisában: 

- Az egészségi állapotmutatók mérése (egészségfelmérések) és ebből a 

tevékenységgel érintett populáció egészségi állapotára vonatkozó információk 

képzése viszonylag   jelentős erőforrásokat igényel. A mutatókat befolyásoló 

tényezők feltérképezése és az egészségi állapotra vonatkozó következtetések 

levonása csak az összefüggések alapos statisztikai elemzése és bizonyítása mellett 

fogadhatók el. 

- A halálozási adatok az egészségi állapotmutatók megbízható, és könnyen elérhető 

forrását jelentik,  Egészségfejlesztési projektek/programok monitorozása esetén 

ritkán alkalmazhatóak, szakpolitikák esetén hosszabb távon viszont alapvető 

jelentőségűek. 

- A megbetegedésre vonatkozó adatok forrását a bejelentésen alapuló 

nyilvántartások, krónikus megbetegedések regiszterei és – erős megszorításokkal – 

az egészségügyi intézmények adatszolgáltatási jelentik. Az érintett lakosság 

megbetegedési viszonyainak jellemzéséhez a háziorvosi praxisok folyamatos 

őrposzt rendszerű jelentései jó minőségű prevalencia- és incidenciaadatokat 

szolgáltathatnak a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű betegségcsoportokban 

(pl. magas vérnyomás, isémiás szívbetegség, szívinfarktus, szélütés, diabetes, 

krónikus májbetegség és májzsugor, tüdőrák, emlőrák stb.). 

- Az egészségfelmérések egészségmagatartási adatai információval szolgálhatnak a 

célzott népesség életmódjáról, a kockázati tényezők előfordulásáról és az egészségi 
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állapottal való összefüggéseiről, a népesség ismereteinek szintjéről, 

beállítottságáról a projekt/program céljaival kapcsolatban, az egészség társadalmi 

meghatározóiról. 

- Az epidemiológiai vizsgálatok eredményei megfelelő módszertan esetén 

megbízható és specifikus adatokkal szolgálnak a projektben/programban érintett 

népesség egészségi állapotáról és az egészség meghatározóinak eloszlásáról.  

- Az egészségügyi ellátórendszert, a népegészségügyet jellemző mutatók segítik az 

egészségügyi rendszer kapacitására, finanszírozására, az egészségügyi, 

egészségfejlesztési szolgáltatások elérhetőségére és igénybevételére vonatkozó 

információk megszerzését és a javaslatok megtételét. 

- A lakosság képviselőitől, egészségügyi szakemberektől (pl. helyi háziorvosok, 

foglalkozás-egészségügyi és iskolaorvosi szolgálatok, civil szervezetek) nyert 

kvalitatív (esetenként kvantitatív) adatok/információk, megfogalmazott 

észrevételek és aggályok rávilágíthatnak sajátos problémákra, és hozzájárulhatnak 

azok hatékony megoldásához. Az információ gyűjtése munkaértekezletek, 

fókuszcsoportokkal való találkozások, személyes interjúk/beszélgetések, vagy 

kérdőíves felmérés során történhet. 

 

A monitorozás indikátorai 

A monitorozás során indikátorokat használunk annak kiderítésre, hogy a célkitűzések 

teljesültek-e vagy a források felhasználása megfelelően történt-e meg. Az indikátorok olyan 

kvantitatív vagy kvalitatív mutatók, melyek segítségével az eredmények viszonylag 

egyszerűen és megbízhatóan mérhetők, így a beavatkozás hatására létrejövő változások és a 

teljesítmények meghatározhatók. Indikátorok képezhetők például egyszerű események 

megszámlálásával, vagy különböző adatforrásokon alapuló összetett mutatók segítségével.  

Az indikátorok abban különböznek a projekt/program célkitűzésektől, hogy specifikus 

kritériumokat tartalmaznak, melyek alapján megítélhető a teljesítés sikeressége. 

Az eredmények láncolatának különböző elemeit jellemző indikátorokat (bemenet, 

tevékenység, kimenet, hatás indikátorok) használhatunk a végrehajtás monitorozására. 

Néhány esetben elegendő az erőforrásokról (emberi/tárgyi) történő adatgyűjtés, a 

projektek/programok túlnyomó többségénél a beavatkozás eredményeinek, sikerének 

monitorozására van szükség.  

A teljesítményindikátorok bementek, folyamatok, kimenetek és hatások 

projektekkel/programokkal/stratégiákkal kapcsolatos mérésére szolgálnak. A megfelelő – 
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jellemzően felméréseken alapuló – adatgyűjtési, elemzési és jelentési tevékenység segíti a 

menedzsereket, döntéshozókat abban, hogy a folyamatokat nyomon kövessék, az 

eredményeket demonstrálják, és megtegyék a megfelelő korrekciós intézkedéseket a 

szolgáltatásnyújtás fejlesztése érdekében. Az érdekeltek részvétele az indikátorok 

meghatározásában alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a későbbi döntésüket az 

ezeken alapuló információkra alapozzák. 

A teljesítményindikátorok használhatók célok kijelölésére és az ehhez vezető folyamatok 

értékelésére, korai kiigazító intézkedések megalapozására, valamint annak meghatározására, 

hogy szükség van-e mélyebb értékelés vagy felülvizsgálat készítésére. A 

teljesítményindikátorok segíthetik a „benchmarking”-normatív mércéhez viszonyító 

tevékenységet is, összehasonlítást lehetővé téve különböző szervezetek/szervezeti egységek 

között. A módszer hátrányát jelenthetik a nem megfelelően definiált indikátorok, a meglévő 

és hozzáférhető adatbázisok hiánya, illetve a túl sok indikátor kiválasztása, amely költségessé 

és nehézkessé teszi a rendszer működtetését.  

Minden kimeneti célkitűzéshez olyan mérhető indikátort kell rendelni, amelynek ismeretében 

egyértelműen eldönthető, hogy az adott célkitűzést milyen mértékben sikerült elérni. Ezek az 

indikátorok gyakran olyan célokat közelítenek, operacionalizálnak amelyek önmagukban nem 

fejezhetők ki mérhető, megfigyelhető események formájában. Az indikátor alapján el lehet 

dönteni, hogy egy adott tevékenység, intézkedés sikeres volt-e vagy sem. 

  A megfelelő indikátor kiválasztásánál a következő tényezőkre kell tekintettel lennünk: 

- Validitás: az indikátor mennyire képes pontosan mérni az adott tényezőt? 

- Elfogadhatóság: az indikátor mennyire megfelelő a célzott népesség, illetve a 

monitorozást végző személyek szempontjából?  

- Kivitelezhetőség: mennyire van lehetőség valid, megbízható és konzisztens adatok 

gyűjtésére? 

- Megbízhatóság: mennyi a mérési hiba előfordulásának valószínűsége, mennyire 

reprodukálhatóak az eredmények egy másik adatgyűjtés során? 

- Érzékenység a változásra: mennyire képes az indikátor érzékelni a mérési 

egységben bekövetkező változást? 

- Prediktív validitás: mennyire képes az indikátor pontosan előre jelezni a 

kimenetet? 
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Az indikátorok kiválasztását a megvalósítással, monitorozással és értékeléssel kapcsolatos 

következő tényezők befolyásolják: 

 

Az indikátorok kiválasztásának szempontjai 

 

Mi az értékelés célja?  Előzetes 

Folyamat (process) 

Hatás (impact) 

Kimenet (outcome) 

Kiknek készül az értékelés? Finanszírozó 

Projekt-, programfelelős 

Partnerek, közreműködők 

Kedvezményezettek 

Hazai-nemzetközi közvélemény 

Milyen szempontból értékeljük a projektet? Értékelési stratégia megközelítése 

Leíró-analitikus 

Milyen információk szükségesek?  

 

A tevékenység célja 

A tevékenység hatásmechanizmusa 

Értékelés módszertana 

Melyek az információgyűjtés technikái? Alapadatok, másodlagos adatok   

Összehasonlító adatok 

Idősorok, longitudinális adatok 

Mintavételi eljárás 

Kérdőíves felmérés  

Egyéni interjú  

Fókuszcsoportos megbeszélés 

Esettanulmány  

Milyen időközönként kell információt gyűjteni?   

 

Módszertani kérdések 

Megrendelői igények 

Erőforrások 
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Az adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos költségek, a jelentéshez szükséges kapacitás 

szintén befolyásolja indikátorokkal kapcsolatos választást. Ha nem áll rendelkezésre 

megfelelő erőforrás az adatok elemzéséhez, akkor érdemes egyszerűbb indikátort választani. 

A WHO e célból létrehozott szakértői csoportja alapelvként a projekt/program 

költségvetésének legalább 10%-át javasolja monitorozásra, értékelésre fordítani. Az 

indikátorok kiválasztásával kapcsolatos két,  esetenként egymásnak ellentmondó követelmény 

a legmegfelelőbb, illetve a meglévő adatokon alapuló indikátorok használatának igénye. 

Lehetőség szerint annyi indikátort érdemes választani, amennyi feltétlenül szükséges. 

Kerülni kell az adatgyűjtés felesleges terhét a népegészségügyben, el kell tekinteni az olyan 

adatok gyűjtésétől, amelyek várhatóan nem kerülnek feldolgozásra, és minél jobb minőségű 

adatok gyűjtésére kell törekedni, még akkor is, ha ez összességében kevesebb adatot 

eredményez. 

Amennyire lehetséges az értékelés során célszerű standard indikátorokat használni: 

- Érvényességük és megbízhatóságuk már korábban tesztelt; 

- Lehetővé teszik a projektek közötti, illetve statisztikai, tudományos 

közleményekkel való összehasonlítást; 

- Általában könnyen hozzáférhetők értékelési jelentésekből, szakmai 

közleményekből.  

 

A rutin adatgyűjtésből származó adatok a monitorozás értékes forrását képezik. Ilyenek 

például a projekt előrehaladása mérföldköveinek szisztematikus számbavétele, a kidolgozott 

szakanyagok mennyiségi jellemzői, az egyes eseményeken résztvevőkre vonatkozó adatok 

stb. 

A monitorozás célját szolgáló adatgyűjtés történhet felmérések vagy interjúk segítségével. Az 

adatgyűjtést végzők motivációja (túlterheltség, a vagy az eredményeket illető személyes 

érdekeltség pl. teljesítményindikátorok esetében) befolyásolhatják a gyűjtött adatok 

megbízhatóságát.  

Néhány példa arra vonatkozólag, milyen kritériumokkal, standardokkal lehet kimeneti 

indikátorokat megalapozni:  

- a megbízó előírásai (pl. elvárt átoltottsági mutató egy adott évben); 

- a célcsoport egészségi állapotának mutatói (pl. elvárt megbetegedési, halálozási 

mutatók); 

- értékelő vélemények (pl. 80%-os elvárt elégedettség a szolgáltatásokkal);  
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- szakmai szervezetek standardjai, célkitűzései (pl. WHO, Szakmai Kollégium, 

OEFI stb.); 

- kutatással, korábbi értékeléssel megalapozott normák.  

Bizonytalanság esetén az is elfogadható lehet, ha a kimeneti indikátor nem kvantifikált, 

hanem csak a változás irányát jelzi. 

Példák mérhető indikátorokra: 

Előzetes értékelés 

- adott szolgáltatás igénybevétele, 

- adott szolgáltatás hozzáférhetősége, 

- az érdekhordozók megfogalmazott szükségletei, 

- szakanyagok tesztelésének eredménye, 

- az alapvető üzenetek meghatározása, 

- a célcsoport téma iránti érdeklődésének mértéke. 

Folyamatértékelés 

- elvégzett munkafeladatok, 

- munkaidő ráfordítás, 

- költségek, kiadások, 

- az egészségkommunikáció jellemzői, 

- részvételi mutatók, 

- szakanyagok terjesztésének jellemzői, 

- adatfelvételek lebonyolításának jellemzői, 

- megtartott képzések, 

- együttműködők száma, 

- munkatársak fluktuációja, 

- a célcsoport tagjainak elégedettsége. 

Kimeneti értékelés, rövid táv 

- szakpolitikai változások, 

- változások a problémaérzékenységben, ismeretekben, felkészültségben, 

- a résztvevők közvetlen haszna, 

- a részvétel korlátai, 

- a program/projekt által elért népességszám. 

Kimeneti értékelés középtáv 

- változások a szolgáltatások igénybevételében, 

- magatartásváltozások. 
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Kimeneti értékelés hosszú táv 

- a szolgáltatások változása, 

- megbetegedési, halálozási viszonyok változása, 

- az egészségi állapot változása. 

 

Az értékelés stratégiájának, módszertanának megválasztása 

Az értékelés stratégiája megválasztásánál alapvető szempont, hogy 

- sokoldalú módszertani megközelítést alkalmazzon, 

- a program erősítését, javítását, sikerességét szolgálja, 

- ösztönözze a részvételt, 

- az érintettek, a szintér valós problémáira irányuljon, 

- tegye lehetővé a rugalmasságot, 

- tartsa szem előtt az egészségfejlesztés alapelveit (méltányosság, részvétel stb.), 

- segítse a kapacitások fejlesztését, 

- tegye eldönthetővé, mi működik és mi nem. 

 

Az értékelési szükségletek függvényében lehet  

- leíró és  

- analitikus (experimentális) megközelítést alkalmazni.  

Az értékelési stratégia olyan kell legyen, hogy a lehetőség szerinti legmegbízhatóbb és 

legpontosabb információt biztosítsa a projektről/programról. A legtöbb előzetes és 

folyamatértékelési technika természeténél fogva leíró jellegű és nem igényel összehasonlító 

csoportot, vagy utánkövetést, de létezik néhány kivétel is. 

A leíró jellegű vizsgálatokkal jól jellemezhető a célzott népesség és a kontextus. Könnyebben 

megvalósíthatóak és kevésbé költségesek, mint az experimentális vizsgálatok. 

A kimeneti értékelésnél olyan stratégiára van szükség, amely a lehetőség szerint maximálisan 

kiszűri a külső hatásokat, amelyek befolyásolhatják a kimeneteket. 

A projekt és egyéb külső tényezők hatásainak legszigorúbb statisztikai elemzését a 

gyógyszeriparban széles körben alkalmazott randomizált kontrollvizsgálat biztosítja, mely a 

véletlenszerűen besorolt egyénekből álló projekt (intervenciós) és a kontroll (nem 

intervenciós) csoportról gyűjt információt egy vagy több időpontban. A két csoport 

hasonlósága segít kiküszöbölni a külső tényezők hatását. E módszert elvi és etikai 

szempontok miatt egészségfejlesztési területen – ahol a kísérletezés eleve kizárt – ritkán 

alkalmazzák. 
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A klinikai orvostudományok oldaláról esetenként létezik olyan megalapozatlan elvárás, amely 

az orvosi kutatások számára kifejlesztett kísérleti módszereket kívánná alkalmazni az 

egészségfejlesztési programok esetében is Az ilyen experimentális módszerek által 

megkövetelt beavatkozási stratégiák kötöttségei lehetetlenné teszik a legértékesebbnek és 

leghatékonyabbnak tekintett közösség alapú megközelítéseket az egészségfejlesztés 

színterein. Az orvosi, gyógyszeripari kísérleti módszerek ugyanakkor elégtelen eszközei az 

olyan összetett, többdimenziós tevékenységek értékelésének, mint az egészség társadalmi 

meghatározóinak kedvező befolyásolása. A véletlenszerű mintavételen alapuló 

kontrollvizsgálatok – mivel igen erőteljes és meggyőző tudományos eszközök – felületes 

szemlélő számára felülmúlni látszanak az eredményértékelés más kutatási módszereinek 

(különösen a kvalitatív módszereknek, továbbá a változási folyamat értékelésének) az értékét 

és alkalmasságát. Az egészségfejlesztésben pedig a randomizált kontrollvizsgálatok 

gyakorlatilag használhatatlanok, félrevezetőek. 

Egy intervenció hatékonyságának megítéléséhez azonban az egészségfejlesztésben is fel kell 

mérni ugyanazokat az érintetteket a beavatkozás előtt és közvetlenül azt követően 

(utánkövetés) és megfelelő összehasonlítással kell kimutatni, hogy a változások valóban a 

projektnek/programnak tudhatók be 

A kvázi-experimentális elrendezésben a projekt (intervenciós) csoporthoz lehetőleg leginkább 

hasonló kontrollcsoport kiválasztására kerül sor, és a program/projekt bevezetése előtti és 

utáni állapotok összehasonlítása történik meg a két csoport között. Megszakított idősorozat 

módszer szintén alkalmazható, amikor a program bevezetése előtt, közben és után történik az 

adatgyűjtés. Amennyiben kontrollcsoport használatára nincs lehetőség, a hasonló színtéren 

ismert főbb indikátorok jellemzőivel kell összevetést készíteni. 

 

Az értékelés során használt eszközök és módszerek 

 

A szintér programok és projektek monitorozásának és értékelésének eszköztára rendkívül 

széles körű, egyes módszerek, eszközök alkalmazása célirányos szakképzettséget, komoly 

gyakorlatot igényel. A módszerek részletes leírása a projektmenedzsmenttel foglalkozó, az 

epidemiológia és az empirikus társadalomkutatás módszertani szakirodalmában is 

megtalálható. Ezúttal röviden áttekintjük a magyar népegészségügyi gyakorlatban leginkább 

elterjedt eszközöket. 
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LOGIKAI KERETMÁTRIX 

A logikai keretmátrix segíti a projekt/program célkitűzéseinek pontos meghatározását, és az 

ok-okozati összefüggések eredmények láncolatán keresztül történő azonosítását, ezáltal 

támogatja a beavatkozás megértését, végrehajtását és értékelését. Elősegítheti a projekt 

lépéseinek megfelelő teljesítményindikátorok azonosítását, és a lehetséges kockázatok 

feltárását, melyek akadályozhatják a célok elérését. A végrehajtás során a logikai keretmátrix 

lehetővé teszi a folyamat áttekintését és a korrekciós lépések megtételét. Elősegíti az összetett 

beavatkozások tervezését, a részletes működési tervek kidolgozását, és objektív alapját jelenti 

a felülvizsgálati tevékenységeknek. Az eszköz előnye, hogy lehetővé teszi a döntéshozók 

bevonását és az alapvető kérdések megválaszolását a tervezés és monitorozás szakaszában. A 

logikai keretmátrix végrehajtás során történő fejlesztés/frissítés nélkül statikus eszközzé válik, 

amely nem képes figyelembe venni a körülmények változását.  

 

ELMÉLET ALAPÚ ÉRTÉKELÉS 

Az elmélet alapú értékelés közel áll a logikai keretmátrix modellhez, ugyanakkor a program 

vagy projekt működésének sokkal alaposabb megértését teszi lehetővé. Az oki tényezők 

szerepének és interakcióinak feltárásával jelzi, hogy a beavatkozás mely lépéseinek 

monitorozása szükséges a kimeneti értékeléshez. Az elméleti megfontolások segítségével 

megvalósítható a komplex tevékenységek feltérképezése, a tervezés és a menedzsment 

folyamatai fejleszthetők. 

Korai visszajelzést ad a végrehajtás során arról, hogy mi működik és mi nem, ezáltal azonnali 

kiigazítást tesz lehetővé. Segít azonosítani a nem kívánt mellékhatásokat, valamint azokat a 

problématerületeket, amelyek estében mélyebb vizsgálat, célirányos adatgyűjtés, vagy a 

monitorozás és értékelés kifinomultabb technikáinak használata szükséges. Az elméleti alapú 

értékelés megalapozhatja egy későbbi hatásvizsgálat elvégzését. Használatával kapcsolatban 

nehézséget jelenthet a döntéshozók eltérő véleménye a feltárt problématerületek 

fontosságáról, illetve az érdekhordozók, adott esetben az egészségfejlesztés gyakorlati 

szakemberei tudományos felkészültségének, szakirodalmi jártasságának, nyelvtudásának 

korlátai. 

 

RÉSZVÉTELEN ALAPULÓ MÓDSZEREK 

A részvételen alapuló módszerek lehetőséget nyújtanak a színtér jellegű projekt, program 

érdekeltjeinek döntéshozatalba történő bevonására, és a monitorozás, értékelés valamint az 

ajánlások készítésének közös irányítás alatt történő megvalósítására. A módszerek alkalmasak 
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a helyi résztvevők által képviselt perspektíváknak és prioritásoknak megfelelő, fenntartható 

beavatkozások tervezésére. Segíthetnek a problémák azonosításában és kiküszöbölésükben a 

végrehajtás során. A projektek, programok értékelésének alapvető módszerei, melyek 

támogathatják a hátrányos helyzetűek esélyeinek fokozásával kapcsolatos tudás és készségek 

megszerzését, valamint a helyi közösségek, projektek generálását. A módszerek hátránya, 

hogy az érdekeltek bevonása időigényes lehet, egyes esetekben pedig az értékelések 

objektivitása megkérdőjelezhető, illetve befolyásolhatóak az érdekeltek által. 

Leggyakrabban használt típusai 

- érdekelt/érintett (stakeholder) elemzés: a részvételen alapuló módszerek alapja, 

mely segíti a hatalmi viszonyok megértését, a szereplők befolyásának és 

érdekeinek feltárását, és a részvétel körülményeinek és feltételeinek 

meghatározását.  

- kedvezményezett elemzés: rendszeres elbeszélgetések a kedvezményezettekkel, és 

egyéb érdekeltekkel a tevékenységek irányának és módjának meghatározásáról, és 

visszajelzések biztosítása a szolgáltatások és tevékenységek fejlesztésének 

eredményességéről 

 

FELMÉRÉSEK 

A kérdőíves felmérések segítségével standardizált információk gyűjthetők a lakosság egy 

választott mintájáról, a színtér célcsoportjairól. A felmérések alkalmasak összehasonlítható 

információk gyűjtésére adott célcsoportokhoz tartozó egyének vonatkozásában.  A felmérések 

alapadatokkal szolgálhatnak egy stratégia, program vagy projekt teljesítményének 

értékeléséhez, különböző csoportok jellegzetességeinek adott időpontban vagy adott időtávon 

történő leírásához, illetve az aktuális és a tervezett állapot közötti különbségek 

meghatározásához. Megfelelő tervezés esetén a felmérés eredményeit a szélesebb 

célközönségre, vagy a teljes populációra vonatkoztathatjuk. Kvantitatív becslések végezhetők 

a hatások mértékére és a célzott népességen belüli eloszlására vonatkozóan is. A standard 

kérdőíves felmérések hátrányai, hogy a nyert eredmények felhasználhatósága időben 

korlátozott, az adatfeldolgozás és elemzés idő- és költségigényes, és bizonyos típusú 

információk megszerzésére a formális interjúk nem alkalmasak. A standard interjús 

felmérések segítségével gyűjthető adatok vonatkozhatnak általános egészségi állapotra,  

különösen a betegségteher mértékére, életmódra, egészséggel kapcsolatos ismeretekre, 

attitűdökre, magatartásokra, szolgáltatások igénybevételre, szolgáltatásokkal kapcsolatos 
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elvárásokra és a projektben/programban megvalósuló tevékenységekről alkotott az 

intézkedésekkel kapcsolatos véleményekre. 

A standard interjúkat úgy szerkesztik, hogy egységes és ismételt alkalmazásuk lehetővé tegye 

az adatok összevetését, együttes kezelését, egy egyén különböző jellemzői közti 

összefüggések vizsgálatát. A strukturált interjú kevés választási szabadságot nyújt az 

interjúkészítőnek az interjú vezetésében. A nyert információk könnyen számszerűsíthetők, az 

egyes kérdésekre adott válaszok összehasonlíthatók, a kimeneti értékelés fő kérdései így 

megválaszolhatóak.  

 A standard interjús vizsgálat kombinálható orvosi szűréssel, fiziológiás mérésekkel (pl. 

vérnyomás, testtömeg stb.). Általánosan használt eszközei  e vizsgálatoknak az EUROSTAT 

adatfelvételi dokumentumai, így különösen a European Health Interview Survey (EHIS), 

hazánkban a KSH által lebonyolított Európai Lakossági Egészségfelvétel (ELEF) kérdőívében 

szereplő indikátorok. 

 

GYORS ÉRTÉKELÉS 

Az idetartozó változatos módszerek gyors és olcsó módját jelentik a projekt vagy program 

kedvezményezettjei vagy egyéb érdekeltjei véleményéről, tapasztalatairól történő 

visszajelzésnek a projekt/program irányítói, az egészségfejlesztési szakemberek felé. A gyors 

értékelés kvalitatív információkkal szolgálhat a színtereken végbemenő összetett változások, a 

célcsoporton belüli és az érdekhordozók közti párbeszédek, a résztvevők körében meglévő 

értékek, motivációk és reakciók feltárásában. Segíthet a kvantitatív adatgyűjtések során nyert 

információk kontextusának meghatározásában és interpretációjában. A módszer hátrányát az 

eredmények adott célcsoportra vonatkozó szűk körű alkalmazhatósága és a felmérésekhez 

képest alacsonyabb validitása és megbízhatósága jelenti. A gyors értékelés során a következő 

módszerek alkalmazhatók: 

- kulcsember interjú: a témára vonatkozó ismereteik és tapasztalatuk alapján 

válogatott interjúalanyokkal készített, kvalitatív, mély, félig strukturált interjú. 

- fókuszcsoportos megbeszélés: 8–12 hasonló háttérrel (például egy projekt 

kedvezményezettjei) rendelkező résztvevővel vezetett vita. 

- közösségi csoportos interjú: a közösség minden tagja számára nyitva álló találkozó 

során gondosan kidolgozott kérdőív alapján történő kérdésfeltevés és vezetett vita. 

-  megfigyelés: részletes megfigyelés végzése és rögzítése annak felderítése 

érdekében, hogy mi zajlik a program végrehajtásának helyszínén. Az információk 
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vonatkozhatnak folyamatban lévő tevékenységekre, folyamatokra, vitákra, 

társadalmi interakciókra. 

- mini felmérés: 50–70 véletlenszerűen választott, vagy közös háttérrel rendelkező 

résztvevő bevonásával tervezett strukturált kérdőív, korlátozott, zárt végű 

kérdésekkel 

A színtér projektek/programok értékelésénél leggyakrabban használt adatfelvételi technikák 

előnyeit és hátrányait a következő táblázat tekinti át: 

 

1. Táblázat Általánosan használt adatfelvételi technikák áttekintése 

 

 

 
Meghatározás Előnyök Hátrányok 

Megfigyelés   

A közösségben előforduló 

események, helyszínek, 

csoportos cselekvések leírására 

és értelmezésére alkalmas 

módszer. Alapulhat részvételen 

és külső megfigyelésen.  

Alacsony költségigényű, a 

komplex valóságot mutatja be. 

Életszerű. 

Bonyolult, nehezen strukturálható és 

összehasonlítható információt ad. 

Kevéssé alkalmas változások 

mérésére, mennyiségi jellegű 

következtetésekre. 

Mélyinterjúk 

Személyes beszélgetés a 

kérdező és a kérdezett közt 

vezérfonal alapján, de 

rugalmasan. 

Alkalmas kényes témák 

vizsgálatára kisszámú 

megkérdezett esetén. 

Elősegíti az érintettek 

véleménye, attitűdjei 

nyelvezete jobb megértését. 

Bizalmat keltő feltételeket teremt 

Csökkenti a külső befolyást 

Lehetőség váratlan, nem tervezett 

témák kibontására 

A fókuszcsoportnál részletesebb, 

differenciáltabb információ 

 

Alkalmazása és elemzése 

költségesebb a fókuszcsoportnál  

A kérdező, mint hibaforrás 

jelentősége megnő 

Mennyiségi következtetésekre, 

összehasonlításra kevéssé alkalmas 

Fókuszcsoportok 

Kiscsoportos, célzott intenzív 

adatgyűjtési módszer 

Félig strukturált csoportvita 8–

12 résztvevővel és 

vitavezetővel, vezérfonal 

segítségével és a 

csoportdinamika irányításával 

 Mély információgyűjtés az 

érintettek kis csoportjáról 

egy célcsoport számára készülő 

anyagok tesztelése 

A résztvevők attitűdjeinek, 

nyelvezetének jobb 

megismerése 

módszerek tesztelése  

 

 

Strukturáltabb adatgyűjtésre, 

vélemények ütköztetésére, vitára 

alkalmas. 

 A szakemberek jelenléte nem 

zavaró. Elemezhető a testbeszéd 

is.  

Biztosítja a résztvevők fokozott 

figyelmét  

részletes, mély információt nyújt 

elemzése nem igényel 

különösebb szakértelmet 

olcsó 

 

Elvész a részvevők anonimitása 

Technikai felkészültséget igényel, 

ami  viszonylag költséges lehet. 

A résztvevők befolyásolják egymást, 

sok múlik a vitavezető képességein, 

ami komoly hibaforrás 

nehéz elemezni 

Az eredmények mennyiségi 

értelemben nem általánosíthatók egy 

népességre  
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Személyes 

megkérdezésen 

alapuló standard   

interjú 

A kérdezőbiztos személyesen 

keresi fel a megkérdezettet 

általában lakóhelyén vagy 

munkahelyén az interjú 

céljából 

Komplex módszer, minimalizálja 

az adathiányt. Lehetővé tesz 

fiziológiás mérést, vizuális 

eszközök használatát. Csökkenti a 

tájékozatlanságból fakadó 

nehézségeket a kérdezettnél  

Az eredmények általánosíthatók 

az alapsokaságra 

A standard strukturált kérdőív 

csökkenti a kérdező, mint 

hibaforrás szerepét. 

Hatalmas mennyiségű információ 

begyűjtését teszi lehetővé 

 

Viszonylag magas költséggel és 

időigénnyel jár. Szakképzett 

kérdezőket igényel. 

Nem tükrözi általában a kérdezettek 

gondolkodásmódját 

Az adatfeldolgozás és elemzés 

speciális szakmai felkészültséget és 

tudást igényel 

Növeli a társadalmi elvárásoknak 

megfelelni kívánó válaszok számát.  

Telefonos survey 

Mintaválasztáson alapuló 

standard adatgyűjtés telefonos 

megkérdezéssel 

A standard interjú speciális 

esete 

Magas válaszolási arány.  

Vizsgálhatók a válaszhiányok is. 

Gyors, egyszerű, viszonylag 

alacsony költségigénnyel.  

Nem zárható ki más személyek 

közreműködése 

A kérdések csak rövidek és 

egyszerűek lehetnek. 

Vizuális szemléltetés, fiziológiás 

mérés nem lehetséges▪  

A kérdező szerepe korlátozott, 

növeli a válasz konformizmust. 

Elektronikus 

web alapú 

adatfelvétel  

A válaszadók potenciális 

csoportját internetes alapon 

keresik fel 

Viszonylag gyors és egyszerű 

adatfelvételi módszer nagyobb 

népesség esetén 

▪Működtetéséhez számítógépes 

szakértő kell. 

A válaszoláshoz  internetes 

hozzáférés és jártasság szükséges.  

  Az eredmények statisztikailag nem 

reprezentatívak, így nem 

általánosíthatóak. Ezért a webalapú 

adatfelvétel monitorozásra csak 

ritkán, elsősorban 

csoportszituációban alkalmas. 

 

 

Közkiadás – nyomon követési felmérés 

A felmérések a közkiadások nyomon követésével azt kívánják felderíteni, hogy a források 

milyen mértékben érik el a kijelölt célcsoportokat.  A felmérések a támogatások módját, 

mértékét és a források felszabadulásának idejét vizsgálják a különböző kormányzati 

szinteken, így az egészségfejlesztésben érintett állami intézmények esetén. A közkiadás-

nyomon követési felmérés gyakran egy kiterjedtebb szolgáltatásokkal és létesítményekkel 

kapcsolatos felmérés része, mely a szolgáltatások minőségére, a létesítmények 

jellegzetességeire, az irányítás és az ösztönzőkkel kapcsolatos kérdésekre koncentrál. A 

módszer alkalmas a szolgáltatásnyújtás problémás területeinek kvantitatív jellemzésére, a 

késések, hiányosságok, és korrupció feltárására. Elősegíti az elszámoltathatóságot és segíti az 
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adminisztratív akadályok elhárítását az egészségfejlesztés finanszírozása területéről is. A 

módszer alkalmazásának sikeréhez a kormányzati szervek együttműködése is szükséges.   

 

Költség-haszon és költség-hatékonysági elemzések 

Költség-haszon és költség-hatékonysági elemzések azt vizsgálják, hogy egy tevékenység –

adott esetben egy szintéren megvalósított egészségfejlesztési program/projekt – költségei 

igazolhatóak-e annak kimenetével, illetve hatásával. A költség-haszon elemzések a 

bemeneteket és kimeneteket egyaránt monetáris egységekben határozzák meg.  A költség-

hatékonysági elemzések a bemenetet monetáris, míg a kimenetet leíró módon fejezik ki, így 

például egészséggazdasági elemzések esetében természetes biológiai, vagy egészség nyereség 

egységekben (megmentett életek/életévek, életminőség). Az ilyen értékelések hasznos 

eszközként szolgálnak a programok és projektek sikerének objektív módon történő 

meghatározásához, a legnagyobb megtérüléssel járó kezdeményezések azonosításához és a 

források hatékony allokációjához. A módszer alkalmazásának előnye, hogy a tervezés során 

esetleg mellőzött gazdasági szempontokat előtérbe helyezi, és segíti a döntéshozók és 

finanszírozók meggyőzését a beavatkozás hasznosságáról/hatékonyságáról. A módszer 

hátránya az elemzések végzéséhez szükséges megfelelő anyagi és szakértő humánerőforrás 

igény, valamint a nehezen számszerűsíthető kimenetek interpretációjával kapcsolatos 

nehézségek.  

 Mivel az egészségfejlesztés kimeneteinek jelentős része hosszabb távon jelentkezik, ezért 

elsősorban a költség-haszon vizsgálat, alkalmazási lehetősége korlátozott és erősen vitatható. 

A jövőre nézve fontos olyan értékelési módszerek kidolgozása és továbbfejlesztése, amelyek 

különböző kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket ötvöznek. Az adatok és 

információforrások eltérő sorainak létrehozása és használata általában a hatásokat jobban 

megvilágító, lényegesebb és érzékenyebb bizonyítékokkal szolgál, mint egyetlen „döntő” 

vizsgálat. Ezáltal lehetséges meghatározni a sikeres eredmények eléréséhez szükséges 

feltételeket. Az értékeléseket az egyes programok körülményeinek és tevékenységeinek 

megfelelően kell kialakítani – nem létezik egyetlen „helyes”, minden programra alkalmazható 

módszer. 

 

Az értékelési eredmények értelmezése és közzététele 

Az értékelési eredmények értelmezésének kiindulópontját a projekt/program céljai jelentik. 

- A jelentés készítése során mérlegelni kell, hogy a potenciális olvasók, 

felhasználók, mit akarhatnak tudni, melyek a szükségleteik? 
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- Tekintetbe kell venni az értékelés korlátait is 

- Ki kell térni a lehetséges hibaforrásokra (pl. mintaválasztás torzításai, nem 

válaszolók, mérési hibák stb.). 

- Az eredmények érvényessége, megbízhatósága, általánosíthatósága. 

- Vannak-e az eredményeknek alternatív értelmezési lehetőségei? 

- Mennyire harmonizálnak az eredmények más hasonló tevékenységek 

értékelésével? 

- Összhangban vannak-e az eredmények a tevékenység elméleti alapjaival? 

- Vannak-e különböző (akár kvalitatív és kvantitatív) módszerekkel elért egymást 

alátámasztó eredmények? 

- Megfelelnek-e az eredmények az előzetes feltételezéseknek? Ha nem, mi lehet 

ennek az oka? 

Az eredmények közzététele során figyelembe kell venni az egyes érdekhordozók, érintettek 

eltérő igényeit, szakmai kultúráját és érdekeltségének mértékét is. Feltétlenül szükséges 

legalább egy vezetői összegzés és egy részletes írásos jelentés, de fontos a közzététel 

konferenciákon, csoportvitákon vagy tudományos cikkek útján. Más információra van 

szüksége a finanszírozónak, a színtér felelős vezetőinek, az egészségpolitikának, a 

népegészségügyi szakmának vagy a kutatásnak. 

Adott esetekben az internet és az audiovizuális médiák használata is hatékony és hatásos 

lehet. 

 

A bizonyítékok szerepe az értékelésnél 

Egyszerűen megfogalmazva a bizonyíték olyan tény vagy adat, amelyet a döntéshozatalban, 

az ítéletalkotásban vagy egy probléma megoldásában használhatunk. A bizonyíték az észszerű 

érvelés szabályaival és az értékelés alapelveivel együtt alkalmazva egy ítélettel, döntéssel 

vagy tevékenységgel kapcsolatban a miért kérdésre válaszol. A bizonyíték általánosabb 

értelemben a megfigyelések és tapasztalatok termékeként, eredményeként is felfogható A 

megfigyelés mint bizonyíték gyakran kapcsolódik össze az adat mint bizonyíték fogalmával. 

A bizonyíték gyakran a megfigyelések, kísérletek és elméleti érvelések széles körét foglalja 

magába. 

A WHO 2008-ban megalakította a Health Evidence Networköt, a bizonyítékokat összegyűjtő 

és rendszerező hálózatot. Az általuk alkalmazott meghatározás szerint a „bizonyítékkutatási 

vagy más tudásalapú következtetés, amely alkalmas bázisként szolgál az egészségügy és a 
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népegészségügy döntéshozatalához”. E definíció is figyelembe veszi azt, hogy a bizonyítás 

nem kizárólag tudományos kutatásból származó információkra támaszkodhat. 

A bizonyítékokra támaszkodó népegészségügyi gyakorlat koncepciója egy viszonylag új 

megközelítés, alig több mint egy évtizedes múlttal. Az egészségfejlesztés tudásbázisa nem 

mérhető össze a klinikai orvoslás történetével, ahol a fejlődés évszázadaihoz legalább 

százévnyi kikristályosodott kutatási tapasztalat is társult a bizonyítékokon alapuló orvoslás 

elveinek és módszereinek kialakítása során. Ugyanakkor a népegészségügy bizonyítékokra 

támaszkodó jellegének igénye eredendően a klinikai orvostudomány, majd az 

egészségpolitika és finanszírozók részéről fogalmazódott meg. 

A klinikai orvostudomány felfogása azt sugallja, hogy a bizonyítékokat könnyebb megtalálni 

olyan esetben, amely ellenőrzött kísérleten alapul. Az egészségfejlesztés területén a 

kísérletezés nehézségekbe ütközik, jószerével lehetetlen, a bizonyítéknak a szabadjára 

engedett események összetett, részletes megfigyelésein kell alapulnia. Egy laboratóriumban a 

megfigyelő a tényezőket megváltoztathatja, míg az egészségfejlesztés számos 

kulcsszereplővel, társadalmi részvétellel megvalósuló tevékenység, és nehezen ellenőrizhető 

közvetítő tényezők sokasága révén valósul meg. 

Az egészségfejlesztési programok, projektek kiválasztásához, értékeléséhez szükséges 

bizonyítékok vonatkozásában gyakran felmerül néhány fontos kérdés: 

- Amikor a projekt/program hatásainak dokumentálása, elemzése szükséges, milyen 

módon választható ki a megfelelő bizonyítéksor? 

- Ha népegészségügyi szakmai alternatívák vonatkozásában több egymással 

versenyző projektjavaslat is érkezik, milyen tudományos szempontok segíthetik a 

döntéshozatalt?  

- A bizonyítékon alapuló módszerek, sikeres gyakorlatok milyen tárháza szükséges 

a jobb minőséghez, az egyszerűbb és hatékonyabb monitorozáshoz értékeléshez? 

 

A bizonyítékon alapuló orvoslás felfogható, a hiba elleni tudományosan kialakított 

védekezésként. A Cochrane Collaboration Network, a NICE és más mérvadó források 

egyetértenek abban, hogy a bizonyítékon alapuló orvoslás a jelenleg rendelkezésre álló 

legjobb bizonyítékok tudatos, világos és megfontolt alkalmazása az egyéni betegek ellátásával 

kapcsolatos döntéshozatalban. A népegészségügy esetében is a hibás módszer, az alacsony 

hatékonyság elkerülése a cél, természetesen a kritériumok mások, mint a gyógyító 

orvoslásnál. A felhalmozódott tudás is szűkebb, a meglévő jól felhasználható módszertani 

tárház is egyelőre szerény, de rohamosan bővül. Ez a jövő útja, amely új helyzetet hozhat létre 
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az egészségfejlesztési programok/projektek értékelésénél: egy bizonyítékokon alapuló és 

minőségbiztosított tevékenység monitorozása és értékelése eleve adott és jóval egyszerűbb. 

Jelenleg ilyen jellegű magyar adatbázis nem áll rendelkezésre, de előbb-utóbb létre kell 

jöjjön. 

 

A munkahelyi egészségfejlesztési projektek/programok monitorozásának speciális kérdései  

 

A munkahelyi egészségfejlesztés fogalma, koncepciója, az egészségfejlesztő munkahely 

A munkahely, a munka az egészség egyik legfontosabb társadalmi meghatározója, ezért a 

munkahelyi egészségfejlesztési programok/projektek jelentősége kiemelkedő a magyar 

népegészségügyben. A munkahelyi egészségfejlesztés olyan modern vállalati/intézményi 

stratégia, amelynek célja, hogy a betegségeket a munkahelyen előzzék meg, növeljék az 

egészség esélyeit és a munkahelyi jóllétet. Ennek elérése érdekében összetettebb eszköztárat 

alkalmaz, mint a hagyományos munkavédelem, nevezetesen a munkaszervezet 

egészségszempontjait is figyelembe vevő alakítását és a személyiségfejlesztést. A fogalom 

tartalmazza normatív értelemben az összes olyan, az alkalmazottak, a munkaadók és a civil 

szervezetek által közösen hozott intézkedést, amelyek a dolgozó emberek egészségét és jólétét 

szolgálják. A munkahelyen, mint egészségfejlesztési színtéren baleseteket és betegségeket 

lehet megelőzni, egészséges és biztonságos munkakörülményeket lehet kialakítani, 

alkalmazni lehet olyan módszereket, amelyek a jobb egészséget segítik  

1996-ban jött létre a Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP), az Európai 

Bizottság támogatásával, az „egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyen” 

víziójával, amelyhez Magyarország a kezdetektől csatlakozott. A definíció szerint „a 

munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a munkavállalók, és a társadalom valamennyi 

olyan (lehetőség szerint) közös tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség és jól-ét 

javítására irányul, együtt szemléli az életmódalapú egészségfejlesztési tevékenységeket a 

munkáltató egészségpolitikájával. A munkahelyi egészségfejlesztési program, projekt olyan 

problémák kezelésére vállalkozik, mint az öregedés, munkaképtelenség, alkoholfüggőség, 

dohányzás, egészségtelen táplálkozási szokások, stressz, stb. Középpontjában a munkának az 

egészségre gyakorolt hatása áll. Ez a hatás egyaránt lehet kedvező és káros  a munkavállalók 

egészségére. 

A munkahely azért is kitüntetett színtere az egészségfejlesztési programoknak, mivel az aktív 

népesség itt könnyen elérhető. A részvétel valószínűségét növeli, hogy munkaidőben és 

helyben zajlanak a tevékenységek. Az ilyen programok, projektek hatékonyságát tovább 
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fokozza, hogy a szervezéshez felhasználhatóak a munkahelyen már működő, létező 

kommunikációs csatornák, a munkatársak közti kapcsolatok  

A munkahelyi egészségfejlesztés bevezetésének előfeltétele a megfelelő tervezés, amelynek 

hatékony eszköze lehet a munkahelyi egészségterv, ami az elmúlt évtizedben a hazai 

egészségfejlesztési gyakorlatban is sikeresen terjed. A munkahelyi egészségterv olyan 

komplex programtervezet, amely a munkavállalók életminőségének és munkafeltételeinek 

javítását, egészségük fejlesztését szolgálja – közösségi erőforrások mozgósításával. A 

megvalósítás során elengedhetetlen a folyamatos értékelés, monitorozás és visszacsatolás, 

amely elősegíti a programok sikerét. Az itt ismertetett elvek és módszerek elsősorban az 

átfogó munkahelyi egészségfejlesztésre vonatkoznak. 

 

A monitorozás és értékelés szükségessége, jellege a munkahelyi egészségfejlesztésben 

Egy egészségfejlesztési programot megvalósító munkahely, intézmény elvárhatja, hogy 

egészségfejlesztési projektjeinek értékelése, elbírálása bizonyítékok alapján, szakszerűen, 

beszámoltatható eljárásrendben történjék.  

A monitorozás és értékelés során azonos, átfogó elvek szerint kell kezelni a kis, egy elemre 

összpontosító munkahelyi projekteket és a komplex, több problémakörre kiterjedő 

programokat (pl munkahelyi komplex egészségterv) is. Nem célszerű a népegészségügyi 

szakembereknek kizárólag a munkahelyi egészségterven alapuló átfogó, garanciális elemekkel 

ellátott értékelési folyamathoz ragaszkodni, elegendő lehet kisebb, egy konkrét célra irányuló 

projektek esetén az egyszerű, néhány szempontra kiterjedő monitorozás és értékelés. A 

kisebb, egy területre (pl. dohányzás, táplálkozás) irányuló tevékenységek célcsoportjait 

képező személyek joggal igénylik, hogy megalapozott, szakszerűen megvalósított 

egészségfejlesztési programokban vegyenek részt. Ilyen esetekben azonban az átfogó 

munkahelyi komplex egészségfejlesztési standardok csak korlátozottan, óvatossággal 

értelmezhetők, kisebb komplexitású projektek iránt a túlzott elvárások visszájukra üthetnek. 

A munkahelyi egészségfejlesztés esetében más színtér jellegű projektekhez/programokhoz 

képest is kiemelkedő szerepe van a gazdasági megfontolásoknak, így a tevékenységeket 

általában meg kell vizsgálni a ráfordított költség/haszon és a ráfordított költség/hatékonyság 

összefüggései szempontjából.  

A programok/projektek értékelésének mindig két, esetenként egymásnak ellentmondó 

szempontot kell figyelembe vennie: a gazdasági és egészségügyi hasznosságot. Ezeket a 

következő indikátorok segítségével lehet mérni: 

- a betegállományok és a hiányzások számának alakulásával,  
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- a munkaerő-vándorlás mértékével, 

-  a munkahelyi balesetek, a ténylegesen ledolgozott munkaórák számával,  

- a termelékenységgel, 

- a termékek minőségével, 

- a reklamációk előfordulási gyakoriságával, 

- a vállalat megítélésének javulásával,  

- a vállalattal való azonosulás mértékével,  

- a fejlesztésre tett javaslatok mennyiségével. 

 

Mivel a dolgozók egészségére közvetlen és közvetett hatása is lehet a programnak, valamint a 

dolgozók egészségi állapota is több módon gyakorolhat hatást a vállalat illetve közület 

eredményességére, ezért a program hatékonyságának értékeléséhez fel kell tárni:  

- az egészségfejlesztési program és a dolgozó viselkedése közötti,  

- a viselkedések és az egészségi mutatók változása közötti,  

- az egészségváltozás és a munkahelyi jellemzők (pl. hangulat, szabályzók és 

hiányzás) közötti,  

- és az egyes vállalati, munkahelyi jellemzők (pl. hiányzás és nyereségesség) közötti 

kapcsolatot.  

 

A munkahelyi egészségfejlesztési programok értékelésének nehézsége abból is fakad, hogy 

nehéz az egészségi állapotban bekövetkező bármilyen változást meggyőző bizonyítékok 

alapján kifejezetten és csak a programnak tulajdonítani. A munkahelyi projektek, programok 

esetén többnyire lehetetlen (de nem is szükséges) randomizált vizsgálatokat végezni. Éppen 

ezért a munkahelyi egészségfejlesztés értékelése során nehezen alkalmazható az általában 

használt költség-haszon, költség-hatékonyság és költség-hasznosság elemzés. 

 Ezért a munkahelyi egészségfejlesztés szakemberei kidolgozták a gazdasági elemzés egy új 

típusú, alternatív formáját, az eljáráselemzést. Az eljáráselemzés lényege, hogy  

- meghatározzák a program azon elemeit, jellemzőit, amelyeknek hozzá kellene 

járulniuk az egészségfejlesztési célok megvalósításához, 

-  áttekintik a program egyes részeinek a hatékonyságát, felmérik a vállalat általános 

teljesítményét és az alkalmazottak egészségi állapotát, 

- szubjektív értékelését adják a programelemek lehetséges hatásainak,  

- következtetést vonnak le arról, hogy működik-e a megközelítés, s végezetül 

-  megfontolják, hogyan lehetne javítani a programon. 
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Az általában használt gazdasági elemzésekhez képest tehát ez a módszer több szubjektivitást, 

személyes ítéletet tartalmaz. 

Az egészségfejlesztési projektek/programok gyakorlati bevezetésével elérhető nyereségek 

illetve várható eredmények eltérőek lehetnek az egyes munkahelytípusok (kis- és 

középvállalkozások, nagyvállalatok) szerint és sajátos értelmezést nyernek a közszféra 

intézményei esetében, így a monitorozás, értékelés kialakításakor tekintettel kell lenni erre is, 

specifikálva a minőségi kritériumokat. A különböző szakmai szervezetek – pl. a Munkahelyi 

Egészségfejlesztés Európai Hálózata is – eltérő értékelési kritériumokat alakítottak ki a kis- és 

középvállalkozások és nagyvállalatok munkahelyi egészségfejlesztési programjainak 

értékelése céljából. 

 

Nemzetközi kritériumok, standardok 

A munkahelyi egészségfejlesztés tevékenységek sikerességének értékelésére-mivel itt a 

gazdaság és az egészségfejlesztés érdekeinek metszéspontjában álló, jelentős gazdasági erőt 

megmozgató témáról van szó – számos szakmai szervezet vállalkozott, ezek közül a WHO és 

az ENWHP – EU által támogatott – legkomplexebb és a nemzetközi gyakorlatban leginkább 

elterjedt kritériumrendszereit mutatja be, míg hazai vonatkozásban az Egészségesebb 

Munkahelyekért Egyesület által kialakított „egészségbarát munkahely” kritériumokat 

ismerteti az útmutató. A kritériumrendszerek a terület nemzetközi és hazai szakértői 

gárdájának közreműködésével kerültek kialakításra, több európai országban kivitelezett 

nemzetközi projektek tanulságai alapján. Mivel a kritériumokat, standardokat a kidolgozó 

szervezetek a munkahelyi egészségfejlesztés alapelveiből és értékeiből kiindulva az európai 

gyakorlat ismeretében fogalmazták meg, egy tőről fakadnak, így nem meglepő az indikátorok 

nagyfokú hasonlatossága. 

 

A WHO kritériumrendszerei  

A WHO által javasolt a munkahelyi egészségfejlesztés sikerességének értékelésére szolgáló 

kulcsindikátorok a következők:  

- Részvétel: a teljes munkahelyi gárda (menedzsment és munkavállalók) bevonása 

minden tevékenységi fázisba.  
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- Projektmenedzsment: a programoknak és intézkedéseknek a problémamegoldási 

ciklus alapján kell felépülnie: szükségletfelmérés, prioritások meghatározása, 

tervezés, végrehajtás, folyamatos monitorozás és értékelés. 

- Integráció: a programokat integrálni kell a munkahely általános vezetési 

gyakorlatába, továbbá törekedni kell arra, hogy a munkahelyi egészségfejlesztési 

stratégiák megfelelően illeszkedjenek a cég üzleti tervébe/filozófiájába. 

- Átfogó szemlélet: a programoknak egyéni és szervezeti/környezeti megközelítésű 

intézkedéseket egyaránt magukban kell foglalniuk.  

 

Az alapelvekhez kapcsolódóan kidolgoztak egy ellenőrző listát, amelyet a munkahelyek saját 

maguk alkalmazhatnak, és amely eszközként szolgálhat a munkahelyi egészséggel összefüggő 

problémák meghatározására, az egészségfejlesztési szükségletek elemzésére. A lista 6 fő 

területet és azon belül további kritériumokat tartalmaz az egészséges munkahelyekre 

vonatkozólag az alábbi felosztásban:  

 

Tanulmányozott irodalom 

 

- Adelaide Recommandations on Healthy Public Policy 1988, Burton J WHO 

Healthy Workplace Framwork and Model: Background and Supporting Literature 

and Practice 2010 

- www.who.int/occupational_health /healthy_worplace_framwork.pdf, 

- A Discussion Document ont he Concept and Principles of Health 

Promotion,Copenhagen, 1984  

- Best-Practice Gudelines Workplace Health in Australia,  

www.workplacehealth.org.au/_.../HAPIA_Best_Practice  

- Evaluation in Health Promotion principles and Perspectives WHO Regional 

Publications European Series No 92 2001 

www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0007/108934/E73455.pdf  

- Dr. Füzesi Zsuzsanna – dr. Kristyán László: Egészségfejlesztés és 

Közösségfejlesztés a színtereken www.oefi.hu/modszertan4.pdf,  

- Global Action Plan 2013–2020 WHO, www.who.int/iris 

/bitstream/...9789241506236_eng.pdf 

- Guide to Workplace Wellness Healthy Employees Healthy Bottom Line, 

www.healthadvocate.com.../WorkplaceWellnessGuide.pdf Healthy Employees in 
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Healthy Organisations (WHP in Europe 1997 www.enwhp.org/fileadmin 

/.../quality_criteria.pdf) 

- Healthy People 2000 Final Review CDC, www.cdc.gov/nchs/data 

/hp2000/hp2k01.pdf  

- Jakarta Declaration on leading Health Promotion into the 21st Century 1997, 

-  Healthy People 

2010.www.cdc.gov/nchs/data/hpdata2010/hp2010_final_review.pdf,  

- Kapás Zsolt:  Munkahelyi Egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás 2007 

www.oefi.hu /kapas_zsolt_tanulmany.pdf   

- Lindström B. – Eriksson M. – Salutogenesis J.: Epid Com Health 59 440–442. 

2005,  

- Luxembourg Decleration on Workplace Health Promotion in the European Union 

www.enwhp.org/.../rs.../luxembourg_declaration.pdf)  

- Mexico Ministerial Statement for the promotion of Health: From Ideas to Action 

2000 

- Prof. Dr. Métneki János: Az OEFI története, www.oefi.hu/tortenet.htm  

- Milestones in Health Promotion Statements from Global Conferences 

www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion  

- OEFI Az egészségbarát munkahely kritériumrendszere 

www.eofi.hu/regiweb/…/egeszsegbarat_munkahely_kiadvany.pdf  

- Ottawa Charter for Health Promotion  

www.euro.who.int/_data/.../pdf.../Ottawa_Charter.pdf) 

- Promoting  Healthy Work for Workers with Chronic Illness: A guide to good 

practice  ENWHP www.enwhp.org/uploads/media 

/ENWHP_guide_PH_Work_HU.pdf  

- Research Compendium the NIOSH Total Worker Health Program Seminal 

Research Papers 2012 CDC NIOSH www.cdc.gov/niosh/docs/2012-

146/pdfs/2012-146.pdf 

- Sundsvall Statement on Supportive Environments for Health 1991 

www.who.int/healthpromotion/conferences/.../sundsvall/... 

- The Bangkok Charter for health promotion in a Globalized World 2005 

www.who.int/healthpromotion/.../bangkok_charter/en/ 

- TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok szakmai 

koncepció www.eum.hu /dowload.php?docID=2997)TÁMOP 6.1.2/11/1 Kiss J. -  
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Makara P.: Munkahelyi egészségfejlesztési programok szakmai útmutatói 

(pajazat.gov.hu/…/16_munkahelyi_egeszsegfej_szakmai_utmutato.pdf)  

- The Centre for Workplace Health, Health Improvement trough workplace health, 

(www.stmarys.ac.uk/cwch/.../NHS-Summary-Report.pdf) 

- The Step-by-Step Guide to Succesaful Workpalce Wellness Programs 2012, 

www.hopehealth.com/...step-by-step-guide-to-success 

- WHO Handbook for Guideline Development 2012, 

(www.who.int/iris/bitstream/...97892241548441_eng.pdf) 

- Workplace health initiative:evidence of effectiveness C3 Collaborating for Health, 

2011, www.c3health.org/.../Workplace-health-initiatives-review,  

- Flash Eurobarometer 398 Working Conditions 2014, 

ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_en.pdf  

- Expert forecast on emerging physical risks related to occupational safety and 

health, 2005 https://osha.europa.eu/en/publications/reports/6805478  

- Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and 

health 2009, 

https://osha.europa.eu/en/publications/.../TE3008390ENC_chemical_risk 

- Expert forecast on Emerging Biological Risks related Occupational Safety and 

Health 2007, https://osha.europa.eu/en/publications/reports/7606488  

- Expert forecast on Emerging Psychosocial Risks related Occupational Safety and 

Health 2007, https://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118NICE ph 13  

- Promoting physical activity in the workplace https://www.nice.org.uk 

/guidance/ph13 

- No health without mental health implementation framework, 

https://www.gov.uk/.../No-Health-Without-Mental-Health Implementing NICE 

public health guidance for the workplace 

https://www.rcplondon.ac.uk/.../organisational-audit-of-i... 

- Promoting healthy work for workers with chronic illness: A guide to good practice 

ENWHP, www.neaygeia.gr/.../ENWHP_PHWork_Brochure(1).pd és 

www.oefi.hu/.../images /0_PHWork_Guide _final. pdf  

- Zöld munkahelyek és munkahelyi munkahelyi egészségvédelem és biztonság, 

https://osha.europa.eu/.../summary-green-jobs-and-occupational-safety-a.  

- Promoting health and safety in European small and medium-sized enterprises, 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/105  
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- Well-being at work:creating a positive work environment 2013, osha.europa.eu › 

Publications › Literature reviews  

- WHO Global Action Plan 2013-2020, 

www.who.int/iris/bitstream/.../9789241506236_eng.pdf 

-  World Health Statistics 2012, 2013, 2014, www.who.int/gho/... 

/world_health_statistics/EN_WHS2012_Full.pdfwww.who.int/gho/.../world_health

_statistics/2013/en/ apps.who.int/iris/bitstream/10665/112738/1 

/9789240692671_eng.pdf  

- Workplace Wellness Implementation Guide, 

www.heartandstroke.nb.ca/.../WORKPLACE%20WELL  

- Workplace health initiatives evidence of effectiveness 2011, 

www.c3health.org/.../Workplace-health-initiatives-review Guide to workplace 

wellness  www.healthadvocate.com/.../Workplace WellnessGuide.p.  

- The Step-by-Step Guide to Successful Workplace, 

Wellnesswww.hopehealth.com/.../Step-by-Step-Guide-to-Success  

- Kapás Zsolt: Munkahelyi egészségfejlesztés mint megtérülő beruházás, 

www.oefi.hu/kapas_zsolt_tanulmany.pdf Munkahelyi egészségfejlesztés 

munkáltatók számára Facts 93 www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=3830  

- NICE ph 19 Managing long-term sickness and incapacity for work – NICE, 

www.nice.org.uk/... /ph19/.../guidance-managing-longter  

- Guide to Promoting Health & Wellbeing inthe Workplace (Ausztrália), 

www.10000stepsaustralia.com/.../A%20Guide%20to%20... 

- Guidelines for Investigating Clusters of Health Events, ww.cdc.gov/mmwr 

/preview/mmwrhtml/00001797.htm   

- Best-Practice Guidelines(HAPIA) Workplace Health in Australia, 

www.workplacehealth.org.au/_.../HAPIA_Best_Practice... 

- The Health Pomotion Strategy Framework, www.healthpromotion.ie/hp-

files/docs/HPSF_HSE.pdf Effectiveness and economic benefits of workplace 

health promotion and prevention iga.Report 13e www.iga-info.de/.../iga-

Reporte.../iga-Report_13e_effectiveness_workplace 

 

 

 

 



147 

2. A projekt bemutatása 

 

2.1. Célok 

 

Ágazatspecifikus helyzetfeltárás és ismeretbővítés (cél a munkakörülmények javítása a feltárt 

ismeretek, valamint újonnan előálló kutatási eredmények hasznosítása révén). 

 

2.1.1. A támogatási kérelem céljainak meghatározása 

 

A támogatási kérelem fő célja kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megfelelő módon 

illeszkedjen mind a nemzeti szinten (Széchenyi 2020 és GINOP), mind pedig a közösségi 

szinten (EU 2020) megfogalmazott stratégiai elemekhez. Ebből adódóan a célpiramis legfelső 

szintjén a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban rögzített célkitűzések 

támogatása szerepel: a foglalkoztatás bővítése versenyképes munkahelyek létrehozásán 

keresztül. E cél elérését a program a munkakörülmények fontosságának kihangsúlyozásával 

és az ezzel kapcsolatos szemléletmód javításával, a témával kapcsolatos ismeretek 

terjesztésével, valamint a munkavédelmi szempontokra való rámutatással, illetőleg a 

munkavállalókat és munkaadókat támogató támogató attitűddel kívánja elősegíteni. 

A célpiramis második (mezo) szintjén helyezkedik el a konstrukciószinten megfogalmazott 

célrendszer: a munka világának jelentős szereplőinek – munkaadói és munkavállalói 

érdekképviseleti szervezetek – bevonásával a munkakörülmények javítása. Ennek érdekében 

ezek a szervezetek munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakemberek 

közreműködésére is támaszkodnak.  

A célpiramis legalsó szintjén pedig a nagykereskedelmi ágazati szereplőkre fókuszáló projekt 

által kitűzött operatív célok kapnak helyet, figyelembe véve a projekt területi kiterjedését 

(Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország): 

1. a nagykereskedelmi ágazatban dolgozó munkavállalók célzott tájékoztatása a fentebb 

megjelölt három régióban (cél a munkakörülmények javítása a munkavállalók 

szemléletformálása és ismeretbővítése által), 

2. a nagykereskedelmi ágazatban működő munkáltatók célzott tájékoztatása a fentebb 

megjelölt három régióban (cél a munkakörülmények javítása a munkáltatók 

szemléletformálása és ismeretbővítése által), 
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3. munkavédelmi képviselők nagykereskedelmi ágazatra specializált képzési 

tananyagának kidolgozása, illetőleg a képzésük lebonyolítása a fentebb megjelölt 

három régióban (cél a munkakörülmények javítása a munkavédelmi képviselők 

ismeretbővítése által), 

4. ágazatspecifikus szaktevékenység fejlesztése (cél a munkakörülmények javítása 

újonnan kifejlesztett munkavédelmi eszközök alkalmazása révén), 

5. ágazatspecifikus helyzetfeltárás és ismeretbővítés (cél a munkakörülmények javítása a 

feltárt ismeretek, valamint újonnan előálló kutatási eredmények hasznosítása révén). 

 

2.2. Az érintettek köre, a fejlesztések határterülete 

 

A GINOP-5.3.4-16 számú felhívás a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási 

rendszere (TEÁOR’08) mentén felsorolja a potenciálisan segítendő ágazatokat, így kitér az 

„G” Kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágra is, melyen belül külön 

kategóriaként kezeli a kiskereskedelmet, a nagykereskedelmet azonban nem. A Központi 

Statisztikai Hivatal – a 2008. január 1. óta Magyarországon is alkalmazott 1893/2006/EK 

rendelet alapján – a TEÁOR’08 szerinti osztályozási rendszer szerint publikálja az ágazati 

statisztikai adatokat. A szekunderadatok bemutatása előtt szükséges áttekinteni az 

osztályozási rendszer adott nemzetgazdasági ágra vonatkozó leírását: a nagykereskedelembe 

tartozik az új és használt áruk átalakítás nélküli viszonteladása kiskereskedőknek, illetve más 

nagykereskedőknek, értékesítése ipari, kereskedelmi, közületi felhasználóknak üzleti célokra. 

Az ilyen vállalkozások közé tartoznak az áruk felett rendelkező nagykereskedők, árutőzsde-

ügynökségek, ipari elosztó, exportőrök, importőrök, beszerzési társulások. Ezt a definíciót 

mindenképpen figyelembe kell venni a célcsoporttal kapcsolatos statisztikai adatok 

prezentálásánál. Az aggregált adatok visszafejtése sok esetben már nem lehetséges. A projekt 

megkülönböztetett figyelmet szentel a közvetlenül érintettek két nagyobb csoportjának: az 

ágazati munkavállalóknak és az ágazati munkáltatóknak. 

 

2.3. Érintett konvergenciarégiók 

 

Jelen esetben a projekt a következő konvergenciarégiókban kívánja megszólítani a 

nagykereskedelmi ágazatban tevékenykedő munkavállalókat: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, 

Észak-Magyarország. A konzorciumi partnerek előzetes egyeztetések alapján elsősorban az 
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ágazatban tevékenykedő legfontosabb kis- közép- és mikrovállalkozásokat szólítják meg a 

projekt során, azonban egyeztetés alatt áll a projekt egyes elemeinek további, akár 

multinacionális cégek munkavállalóira történő kiterjesztés is. 

 

2.4. Érintett munkakörök 

 

2015-ben 308 500 fő volt a nagykereskedelem („Kereskedelem, gépjárműjavítás mínusz 

kiskereskedelem) területén foglalkoztatottak száma a KSH regisztrációja szerint. A 

munkakörülmények javítása különösen kritikus kérdés az adott munkakört betöltő személy 

számára, és ugyanígy lényeges, hogy az ennek érdekében megvalósított tevékenység tágabb 

értelemben a szektorban is érzékelhető hatást fejtsen ki. A projekt figyelembe veszi a 

szektorban felmerülő jellemzőbb munkaköröket, elsődlegesen a következő pozícióban 

dolgozó munkavállalók munkakörülményeinek javítását kívánja elősegíteni: 

- 2533 kereskedelmi tervező, szervező (kiemelten: kereskedelmi szervező, üzletlánc 

felelős, vevőköri felelős); 

- 8425 targoncavezető; 

- 5113 bolti eladó (kizárólag: nagykereskedelmi eladó munkakör); 

- 3622 kereskedelmi ügyintéző; 

- 1321 szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője 

(kiemelten: beszerzési vezető, áruraktár igazgató); 

- 5129 egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozásokból az áru-

előkészítő, áru-összekészítő munkakört; 

- 1415 értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője (kiemelten: 

értékesítési osztályvezető); 

- 9223 rakodómunkás (kiemelten: raktáros munkás, raktári árukezelő munkakör). 

 

A projekt megvalósítása során az esélyegyenlőség és a hátrányos helyzetű, illetve 

kiszolgáltatott munkaerő-piaci helyzetű személyek érdekeit szem előtt tartva a konzorciumi 

tagok, tagszervezetek érintett képviselőivel, illetve egyéb képviseleti szervekkel folyamatos 

egyeztetésre kerül sor, hogy az említett csoportok szempontjait, érdekeit a szakmai 

megvalósítás kellő mértékben integrálja. 
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2.5. Közvetlen célcsoport 

 

A nagykereskedelem ágazatban tevékenykedő munkáltatók és munkavállalók a dél-alföldi, 

dél-dunántúli és észak-magyarországi régiókban. 

 

2.6. Közvetett célcsoport 

 

A projekt által érintett közvetett célcsoportok között három szegmens azonosítható: 

A munkavállalók tágabb szociometriai környezete: a munkavállalókat ért egészségkárosodás 

negatív externáliaként jelentkezhet az ő tágabb családi, baráti, ismerősi környezetében, 

méghozzá traumatizáció és konkrét többletvállalások (pl. gondozás, rehabilitációban való 

közreműködés) formájában. A pályázat fókuszában álló prevenció végső célja többek között 

az ilyen helyzetek előfordulásának csökkentése. 

Az egészségkárosodást szenvedett munkavállaló foglalkoztatotti rendszerből történő – akár 

csak időszakos – kiesésének gazdasági kihatása is van, ami az államháztartáson belül is 

lecsapódik: egyrészt az egészségügyi gondozás az egészségbiztosítási rendszer számára jelent 

többletkiadást. Másrészt a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs ellátásra is 

jogosultak lehetnek. A pályázat fókuszában álló prevenció végső célja többek között az ilyen 

transzfereket eredményező esetek megelőzése. 

A munkahelyi egészség és biztonság területén „mozgó” jogszabálytervezők és 

jogszabályalkotók, akiket a projekt a megvalósítás – különösen a kutatási tevékenység – során 

felgyülemlett tapasztalatok és eredmények alapján döntés-előkészítést segítő anyaggal kíván 

támogatni. (A kutatási jelentés erre kitér.) 

 

2.7. A szükséges tevékenységek bemutatása 

 

A támogatási kérelemben projekt célja a munkabiztonság és munkahelyi egészségügy 

fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a 

munkakörülmények javítása. A támogatási kérelemmel érintett szereplőkkel (munkaadókkal, 

munkavállalókkal, érdekképviseleti szervezetekkel, munkavédelmi szakemberekkel) folytatott 

előzetes egyeztetések alapján a projekt fókuszában elsősorban a prevenció szerepel. A projekt 

tartalmában komplex, de a tevékenységek megvalósítása, tartalmak előállítása során hangsúlyt 

a munkabiztonság és munkaélettan területeire, a fizikai, biológiai és kémiai veszélyforrásokra 
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helyezi. A projekt kisebb terjedelemben, de kitér emellett a különböző pszichoszociális 

rizikófaktorokra, a munkalélektanra és a mentális egészség területére is. 

A projekt során megfogalmazott célok, tervezett tevékenységek, képzések, a tájékoztató 

anyagok és kiadványok, illetve a megvalósuló kutatás az alábbi fő tengelyek mentén írható le, 

melyek egymással összhangban, számos elem esetén időben párhuzamosan folynak: 

 

Ágazati egészségügyi kockázatok meghatározása 

A nagykereskedelem ágazatban (makroszinten) jellemző munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi kockázatok azonosítása mindent megelőző cél. Annak érdekében, hogy 

ágazati szinten a lehető legnaprakészebb, legpontosabb képpel rendelkezzen a projekt arról, 

milyen ágazati szereplők milyen típusú kockázatokkal, kihívásokkal szembesülnek a napi 

munkavégzés során, kutatómunka szükséges. Ennek célja feltárni, hogy milyen, az ágazatra 

leginkább jellemző kockázati tényezők kiküszöbölésével lehet biztonságosabbá, testileg-

lelkileg kevésbé megterhelővé tenni a napi szintű munkavégzést. 

 

Kutatás 

Feladat részletes leírása: a projekt másik fontos tartópillére annak az elméleti alapzatnak a 

megteremtése, amelyre építve pontos kép adható, illetve adekvát megoldási javaslatok 

fogalmazhatóak meg ágazati szinten is a foglalkozás-egészségügy, munkavédelem területén. 

A kutatás célja, hogy részletesen rögzítse: milyen pszichoszociális, ergonómiai stb. 

kockázatok milyen hatással bírnak adott ágazatban, illetve adott munkakörben dolgozókra. 

Ezen túl: milyen kezelési módszereket célszerű alkalmazni, ezeknek milyen protokollszintű 

leírása adható. 

Tervezett output: A kutatás végén elkészülő kutatási jelentés (beszámoló) rögzíti azokat a 

legfontosabb kutatási eredményeket, amelyeket hasznosítva biztonságosabbá tehető az 

ágazatban dolgozók napi munkavégzése, munkaerő-piacon tartásuk hosszabb távon oldható 

meg (vállalás, erre reflektálni kell a kutatási jelentésben). 

A GINOP-5.3.4-16-2016-00022 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a 

nagykereskedelmi ágazatban projekt keretében a nagykereskedelmi ágazatban 

foglalkoztatottak körében kutatást valósít meg. A kutatás egy fő és egy kiegészítő elem 

alkalmazásával valósul meg. A fő elem a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság 

helyzetét, szerepét és lehetőségeit tárja fel, a nagykereskedelmi ágazatban foglalkoztatottak 

részére, továbbá egy ezt kiegészítő, de különálló kutatás valósul meg az ergonómiai 

kockázatok feltárására. Mindkét kutatás esetében az ajánlatkérőben meghatározott 200 fős 
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mintavételi eljárás biztosítja a kutatás alapját, amit úgy kell érteni, hogy külön 200 fő kerül 

lekérdezésre a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetét feltáró kutatásban, és 

külön 200 fő kerül kiválasztásra, akik jellemzően ki vannak téve az ágazatban az ergonómiai 

kockázatoknak. Vagyis a kutatások esetében egy 200-200 fős (összesen 400 fő) csoport 

lekérdezése valósul meg. 

 

2.8. Szakértőkkel való konzultációk ismertetése 

 

A szakértőkkel való egyeztetések három formában történtek: 

– Személyes megbeszélések, egyeztetések: az ágazatra jellemző feladatok ütemezését 

követően, a felmerült igény esetén havonta többször is (MOSZ-elnökség, projektmenedzser, 

ágazati projektmenedzserek, ágazati szakértők, koordinátorok stb.)  

– E-mail segítségével: napi-heti rendszerességgel igény szerint (MOSZ-elnökség, 

projektmenedzser, ágazati projektmenedzserek, ágazati szakértők, koordinátorok stb.) 

– Telefonon: igény szerint.  
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2.9. Médiamegjelenések 

 

Az orvos, aki lelkiismeretes 

 

2018.08.14 09:09 Akt.: 2018.08.14 12:15 

  

 

Dr. Felszeghi Sára - © Fotó: ÉM 

 

Miskolc – Dr. Felszeghi Sára egyetemi docens, foglalkozás-egészségügyi 

orvostan szakfelügyelő, a beszélgetésre pontosan érkezik. Nagyon elfoglalt, de 

örömmel beszél hivatásáról, a foglalkozás-egészségügyről, mert azt mondja: 

szívügye. Interjú: Dr. Felszeghi Sára főorvos, egyetemi docenssel. 

 

A munkaköri alkalmassági vizsgálat egy prevenció is lehet népegészségügyi szempontból. 

„Jóformán ez az egyetlen olyan szakma az egészségügyön belül, a foglalkozás orvostan, ami a 

megelőzéssel foglalkozik, az aktív lakosság körében” – fogalmazza meg. 
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Melyek a sajátosságai az Ön szakmájának? 

 

Jóformán ez az egyetlen olyan szakma az egészségügyön belül, a foglalkozás orvostan, ami a 

megelőzéssel foglalkozik, az aktív lakosság körében. Úgy az elsődleges megelőzéssel, aminek 

az a célja, hogy azokat a kockázatokat, amik az egészséget károsítanák, azt kiszűrjük, 

lehetőség szerint megszüntessük, vagy a minimálisra csökkentsük. A szekunder, vagy másod-

lagos prevenciónak az a célja, hogy a különböző betegségeket, vagy az azt megelőző 

állapotokat, például nőgyógyászat esetében a citológiai lelet ha P3-as, – ez egy megelőző 

állapot – mi időben kiszűrjük. Lehet hogy a páciens még nem ment volna nőgyógyászhoz, de 

a munkaalkalmasságihoz mi kérjük. Tehát különböző betegségeket, amelyek akár 

foglalkozásból erednek, akár úgynevezett sorsszerű megbetegedések, ha minél korábbi 

fázisban kiszűrjük, ennek nagy jelentősége van: a korai stádiumban elkezdett kezelések 

sokkal hatékonyabbak és sokkal ritkábban alakulnak ki szövődmények. 

 

Okozhat a munka is megbetegedést? 

 

Számos olyan betegség van, ami a munkavégzésből is eredhet, például a stressz 

következményeként jelenik meg a magas vérnyomás, és bár munkavégzésből eredő 

betegségnek is tekinthető, mégsem tudjuk foglalkozási betegségnek tekinteni, mert a 

magánéletben is lehet valaki stresszes. Foglalkozási megbetegedést, ahogyan a nevében is 

benne van, a foglalkozás okoz. Nem szabad megfeledkezni a foglalkozás-egészségügynek 

arról az ágáról, ami az úgynevezett harmadlagos megelőzéssel jár. Ez azt jelenti, hogyha már 

kialakult egy betegség, akkor lehetőség szerint annak ne alakuljanak ki szövődményei, vagy 

az állapot ne rosszabbodjon. Ez a gondozás, illetve a munkahelyi rehabilitáció. 
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Sokan azt mondják, hogy a gondozás az egy párhuzamos ellátás, hiszen ott van a háziorvos. 

De ez egyáltalán nincs így. Ha egy munkavállaló reggel pihenten elmegy a háziorvosához, 

megmérik a vérnyomását, és normális, a háziorvos nem fog gyógyszert írni. De ha ugyanez a 

páciens munka közben, amikor terheli a szervezetét, az idegrendszerét, és lehet, hogy 

jelentősen megnő a vérnyomása – ez az, amikor életmódra szabottan lehet megállapítani a 

terápiát. Ilyenkor mi írunk a háziorvosnak, hogy ilyen értéket tapasztaltunk – vagyis jelzünk. 

 

Önök mennek a munkahelyekre, vagy a munkavállalók keresik Önöket? 

 

A foglalkozás-egészségügynek különböző feladatai vannak. Az egyik, ami a 

kockázatelemzést illeti, azt jelenti hogy a foglalkozás-egészségügyi orvos elmegy a 

munkahelyre, megnézi hogy milyen, akár a környezetből, akár a munkafolyamatból adódó 

nehézségek vannak, melyek az egészséget kockáztatják, vagyis egészségkárosodást 

okozhatnak. 
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Mit szól ehhez a munkáltató? 

 

A munkáltatónak van egy feladata: mégpedig a Törvény írja elő – munkavédelmi törvény –, 

hogy a munkáltató köteles a munkavállalójának, a munkához szükséges feltételeket 

biztosítani. Ehhez nem biztos, hogy megvan a szakértelme, ezért szakértőnek jelen esetben itt 

van a foglalkozás-egészségügyi orvos. Mi segítjük a munkáltatót abban, hogy ezeket, vagy 

azokat a kockázatokat hogyan kerüljék el. Van olyan amikor a munkavállaló jön hozzánk, 

úgynevezett munkaköri alkalmassági vizsgálatra. Ez mindenkor a rendelőhöz kötött. Mert 

teljes körű vizsgálatot kell végezni a páciensen akkor, ha lelkiismeretesek vagyunk. Ki tudunk 

szűrni olyan sorsszerű megbetegedéseket, aminek esetleg még nincsenek tünetei. Ezért 

mondom, hogy mi, foglalkozás-egészségügyi szakemberek végezzük a felnőtt lakosság 

körében a legnagyobb prevenciós munkát. Ez népegészségügyi szempontból is egy nagyon 

jelentős szűrésnek minősül. 

 

Jól tudom, hogy önök végeztek egy felmérést? 

 

Igen, és azt tapasztaltuk, hogy az összes krónikus megbetegedésnek a 31 %-át a foglalkozás-

egészségügy szűri ki. Nagy a szerepünk, népegészségügyi szempontból is. 

 

Mindenkinél más-más vizsgálatokat végeznek, vagy egy általánosat? Vagy mindegy, hogy 

valaki könyvtáros, vagy fizikai munkát végző gyári munkás? 

 

Nem, nyilván egy fizikai munkát végzőnek a vizsgálata más területre is kiterjed. Nekem 

rendelet szabályozza, hogy milyen vizsgálatok szükségesek egyes munkakörökhöz, de senki 

nem tiltja, hogy egyéb vizsgálatot végeztessek, ha úgy ítélem meg, hogy valamilyen rejtett 

betegsége van. A vércukorvizsgálat nem előírás, de ha magas a vérnyomása, megnézem a 

cukrát is, és ha kell továbbküldöm. Ez nemcsak kötelesség, hanem egy nagy-nagy lehetőség, 

úgy az orvosnak, mint a munkavállalónak. Abban bízom, hogy foglalkozás-egészségügyi 

orvosok megbecsülése a jövőben nőni fog. 

 

B. Tóth Erika 
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3. Kutatás 

 

3.1. A bővített kutatási terv (koncepció) 

 

Bevezetés: Kutatás címe, témaválasztás indoklása, problémafelvetés, társadalmi 

vonatkozások, hipotézis 

 

A foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzete, szerepe és lehetőségei, továbbá 

feladatai és lehetőségei az ergonómiai kockázatoknak kitett munkavállalók esetén és a 

pszicho-szociális kockázatok kezelésére a nagykereskedelmi ágazatban foglalkoztatottak 

részére. 

Az EU országaiban és így hazánkban is, a munka világában a leggyakrabban a mozgásszervi 

megbetegedések fordulnak elő. Rögtön utána a fokozott pszichés terhelés következtében 

létrejött megbetegedések állnak. Nem meglepő, hogy az ergonómia kérdése közös feladat és 

kihívás az Európai Unióban és így hazánkban is. Az ergonómia célja, hogy az ember–gép–

környezet rendszer az ember igénye szerint működjék, az ember kényelmét, biztonságát, 

egészségének megőrzését biztosítsa. Ennek megvalósítása azoknak a terhelési tényezőknek a 

kiiktatásával/csökkentésével érhetők el, amelyek a látásromlást, pszichés (mentális) 

megterhelést, fizikai állapotromlást idéznek/idézhetnek elő. Az EU számos ajánlást 

fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan, amelyek a magyar jogrendben is fellelhetők. A 

munkavédelmi törvény (Mvt.), a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a 25/1998 (XII. 27.) EüM 

rendelet, az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzésről is ezt a célt 

szabályozza. Noha a jogi és szakmai háttér biztosított, mégsem tulajdonítanak minden 

munkahelyen elég figyelmet ennek a kérdésnek, pedig a munkáltató, a foglalkozás-

egészségügy, munkabiztonság és maga a munkavállaló nagymértékben hozzájárulhatnak az 

ilyen irányú sérülések/betegségek elkerüléséhez, aminek jelentős népegészségügyi 

(morbiditási mutatók csökkenése) és nemzetgazdasági következményei (eltartottból eltartó 

lesz!) vannak. 

Az EU országaiban a munkavállalók kb. 28%-a munkahelyi stressztől szenved, és az EU 

Bizottság adatai alapján a betegállományok 50-60%-a a munkahelyi stressz következménye. 

A nemzetgazdaságra is jelentős hatással van, mert az ennek kezelésére fordított költségek, az 

ILO becslése szerint, a GDP 3%-át, más becslések szerint a GDP 4–4,8%-át teszik ki. A 

munkavégzéssel együtt járó stressz a foglalkozás-egészségügy egyik legnagyobb problémája 
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ma az EU-ban és így hazánkban is. Ennek leküzdése érdekében számos EU-s és hazai 

jogszabály született. A munkahelyi stressz EU szintű szabályozását a 89/391/EGK „keret-

irányelv” biztosítja. Magyarországon a munkavédelmi törvény 54. § (1) bekezdése értelmében 

a munkáltató köteles figyelembe venni az ilyen irányú kockázatokat, és köteles intézkedést 

hozni azok csökkentésére/megszüntetésére. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5-ös és 6-os 

melléklete a fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységeket, illetve a pszichoszociális 

kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók kategóriáját tartalmazza. Bár a jogszabályi 

háttér biztosított, mégsem tulajdonítanak minden munkahelyen elég figyelmet ennek a 

kérdésnek, aminek jelentős népegészségügyi (pszichoszomatikus megbetegedések számának 

növekedése) és nemzetgazdasági következményei vannak. 

 

Célkitűzés: A kutatás célja, előzménye, a választott téma újszerűsége, relevanciája, a 

kutatási téma munkavédelemi és tudományos jelentősége, kapcsolódása a Felhívás 3.1.2.2 

e) pontjához. 

 

A vizsgálat indoka, célja 

A munkahelyi egészség és biztonság vizsgálata a nagykereskedelmi ágazatban azért kiemelt 

jelentőségű, mert a kiskereskedelem mellett, ebben az ágazatban magas a bejelentett 

munkabalesetek száma, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának 

jelentése alapján, valamint a foglalkoztatottak száma is jelentős. Ezért a kereskedelmet érintő 

közvetlen, és a háttérben folytatott hozzá tartozó tevékenységeket (például tárolás, raktározás, 

eladási termék készítése) is vizsgáltuk. A kutatás során vizsgáljuk a munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények megvalósulását. A jelenlegi állapotfelmérésen túl, fontos, 

hogy a kapott eredmények alapján javaslatainkkal fejleszteni tudjuk a biztonságosabb 

munkavégzést, a munkavállalók egészségét veszélyeztető munkakörülmények 

megszüntetését, valamit a balesetek, a fokozott expozíciós esetek és a foglalkozási 

megbetegedések megelőzését. 

Olyan, nagykereskedelmi egységek kiválasztására törekedtünk, ahol raktározás, gépi 

anyagmozgatás is előfordul, illetve többféle munkaeszközt használnak. 

 

Munka és időterv: Kutatás megvalósításának tervezett módja – feladatok, kutatási 

módszerek, ütemezés negyedéves bontásban 

A kutatás lebonyolításához szükséges adatgyűjtéshez papíralapú és online kérdőíves 

lekérdezés történt/történik, amelyhez a következő kérdőíveket használtuk:   
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- Általános felmérésre 4 db (munkáltató, munkavállaló, foglalkozás-egészségügy, 

munkabiztonság); 

- Pszichoszociális felmérés 1 db (foglalkozás-egészségügyi orvosnak); 

- Ergonómia felmérő 6 db (munkáltató 1, munkavállaló 3, foglalkozás-egészségügy 

1, munkabiztonság 1). 

 

Mint a kérdőívek felosztásából is kitűnik, a nagykereskedelem ágazatban a munka világának 

összes szereplőjére (a munkáltatók, munkavállalók, foglalkozás-egészségügyi szolgálatok és a 

munkabiztonsági szakemberek) vonatkozó, az egyedi sajátosságok figyelembevételével 

történtek a kérdőívek összeállítása. Kitértünk a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság 

általános helyzetének felmérésére a fent említett szereplők megkérdezésével, valamint 

vizsgáltuk azokat a sajátosságokat (ergonómiai és pszichoszociális kockázatok), amelyek a 

munkavégzésből, illetve a munkakörnyezetből adódhatnak. 

Módszertani szempontból a keresztmetszeti vizsgálatot választottuk, illetve a kérdőívek 

kezelhetőségének megkönnyítéséhez úgy állítottuk össze azokat, hogy az az egyes 

munkaterületek konkrét kockázatait felöleljék, így az ergonómiai kérdőívek több területre 

speciális szempontok szerint készültek el, ezzel kikerültük az ismétléseket és adott területre 

fókuszáltunk. Az ülőmunka több területére (irodai, műszaki és járművezetés) és az 

állómunkára vonatkozóan, azok sajátosságait figyelembe vettük. 

A kérdőívek összeállításánál törekedtünk a közérthetőségre, egyszerűségre, tömörségre, 

figyelembe vettük a megkérdezett kategória társadalmi-kulturális és gazdasági hátterét.  

A kérdőíves felmérés által megcélzott munkakörök kiválasztásánál messzemenően 

figyelembe vettük a nagykereskedelemi ágazat képviselőinek javaslatát, amely az egyes 

munkakörök munkavállalóinak számarányát, valamint a munkavégzés és munkakörnyezet 

egészségkárosító kockázatainak való kitettségét tartotta szem előtt.  

Ez alapján kerültek kijelölésre a következő munkakörök:  

- bolti eladó (kizárólag: nagykereskedelmi eladó munkakör) Álló- és/vagy 

ülőmunkát egyaránt végezhet. A tárgyak emelése, hajlás, időkényszer miatt a 

leggyakrabban csúszás, elesés, az emeléssel kapcsolatos hát- és deréksérülések, 

valamint a munkavégzéshez használt gépek (szeletelő, daráló stb.) 

balesetveszélyes kockázatai, illetve a fokozott pszichés terhelés az anyagiakért 

való felelősség, emberekkel való kapcsolat esetleges konfliktus helyzetben, ami 

mind az ergonómiai, mind fokozott pszichés megterhelést jelent 
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- szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője 

(kiemelten: beszerzési vezető, áruraktár-igazgató) ülő, álló és gyakori 

helyzetváltoztatással járó, épületen belül és a szabadban végzett, szellemi, és 

részben könnyű fizikai munka. Baleseti kockázat, kültéri munkavégzés esetén UV-

expozíció, rovarcsípés lehetséges. Képernyős munkahelyek kockázata, ergonómiai, 

pszichoszociális kóroki tényezők és fokozott pszichés megterhelés lehetséges. 

- értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője (kiemelten: 

értékesítési osztályvezető) Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi 

értékekért, a döntés szükségessége, képernyős munkahely, ergonómiai, 

pszichoszociális kóroki tényezők és fokozott pszichés megterhelés valószínű. 

- egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozásokból az áruelőkészítő, 

áruösszekészítő munkakör Állás, járás, emelés, különböző gépek (vágó és daráló) 

használatából adódó balesetveszély, a hát és gerincsérülés, elcsúszás, botlás 

veszélye mellett. A fokozott pszichés megterhelés az időkényszer, hierarchia miatt 

adódik a jelentős ergonómiai kockázat mellett. 

- kereskedelmi tervező, szervező (kiemelten: kereskedelmi szervező, üzletláncfelelős, 

vevőköri felelős) Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi 

értékekért, emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben, 

képernyős munkahely, egyaránt jelent fokozott pszichés és ergonómiai kockázatot. 

- rakodómunkás (kiemelten: raktáros munkás, raktári árukezelő munkakör) A 

részben kézi árumozgatásból adódó emeléssel kapcsolatos hát- és deréksérülések, 

valamint az emelőgépek és kocsik használatából adódó ergonómiai kockázatok és 

balesetveszélyek, az anyagiakért való felelősség, a gazdálkodó szervezet 

hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk, 

mind a fokozott pszichés megterhelés kockázatát növelik. 

- kereskedelmi ügyintéző, fokozott pszichés terhelés az anyagiakért és emberekért 

való felelősség, idő- és teljesítménykényszer, kapcsolattartás az emberekkel 

foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben, képernyő előtt végzett 

munka, egyaránt jelent fokozott pszichés megterhelést, valamint ergonómiai 

kockázatot. 

- targoncavezető ülő, álló, hajlást igénylő, helyváltoztatással járó, épületen belül és 

kívül, időnként kényszertesthelyzetben végzett, közepesen nehéz fizikai munka, 

ami baleseti kockázatot jelent. Kedvezőtlen klimatikus hatások, ergonómiai, 
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pszichés. Ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés 

hatása 

 

Minden munkakör esetén, amennyiben nem magyar kereskedelmi hálózatról van szó, mint 

fokozott pszichés megterhelés, jelen van a globalizáció is. 

A fenti munkakörök kiválasztásának indokoltságát mutatják azok az előzetes SWOT-analízis 

eredmények, melyek a hazai és nemzetközi szakirodalom összevetéséből születtek és jól 

jelzik azokat a gyengeségeket és erősségeket, amely mind a hazai, mind a nemzetközi 

szakirodalomban fellelhetők. Így erősségnek tekinthetjük azt a magyar jogi hátteret (Mvt), 

ami feladatként fogalmazza meg a kockázatelemzés kötelezettségét a munkáltatónak (ahol 

szaktevékenységként közreműködőt kell hogy foglalkoztasson a foglalkozás-egészségügyi 

szakorvos és a munkabiztonsági szakember személyében), és ebben a pszichoszociális és 

ergonómiai kockázatok egyaránt szerepelnek.  

Ugyancsak kötelező ezen kockázatok csökkentése/megszüntetése. Gyengeségként 

jegyezhetjük, hogy ezt a kötelezettséget nem minden munkáltató tarja be, így ezen a területen 

is vannak fejlesztési lehetőségek. 

A kutatás főbb területeinek vázlatos ismertetése 

- A foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság általános helyzete 

Magyarországon a nagykereskedelem területén, 

- Pszichoszociális kockázatok a nagykereskedelemi ágazatban, 

- Ergonómiai kockázatok a nagykereskedelmi ágazatban, 

- A munkahelyi egészségfejlesztés lehetőségei a nagykereskedelmi ágazatban. 

 

A szektor munkavállalóinak kompetenciái, foglalkozási kockázatai 

 

1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője  

A foglalkozások tartalma:  

A kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője megtervezi, vezeti, koordinálja és 

ellenőrzi az áruk kis- és nagykereskedelmi forgalmazását, az árusítással foglalkozó egységek 

működését. Tranzakciós, logisztikai és áruforgalmat elősegítő folyamatokat irányít.  

Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. jogi, számviteli, könyvvizsgálói, 

adószakértői tevékenység, piac- és közvélemény-kutatás, építészeti, mérnöki és egyéb 

szakmai tevékenység, hirdetési tevékenység) tervezése és vezetése. Napi munkavégzésében 

informatikai eszközöket alkalmaz.  
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Készségek és kompetenciák:  

Kognitív készségek tekintetében a probléma átlátásának képessége és a világos gondolkodás 

szükséges. Kivitelezési készségek közé tartozik az akarati tényezők kontrollja, a jó 

kommunikáció és kapcsolatteremtési készség. Fontos a stressztűrő képesség.  

 

A foglalkozás jellege:  

Ülő és álló testhelyzetben, épületen belül végzett szellemi munka.  

 

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása:  

Baleseti egészségkárosodás (minimális kockázat, esés, sérülés, közlekedés) lehetséges. 

Adekvát fizikai aktivitás hiánya esetén a kardiovaszkuláris és daganatos betegségek, elhízás, 

metabolikus szindróma, cukorbetegség kialakulásának kockázata fokozódik. A képernyős 

munkavégzés okozta, szemet, a váz- és izomrendszert érintő terhelések. Ergonómiai, pszichés 

és pszichoszociális, egészséget érintő kockázatok. Munkahelyi zaklatás.  

 

Lehetséges kórokok:  

Képernyős munkahelyek kockázata, ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés 

megterhelés hatása.  

Kizáró, korlátozó okok és tényezők:  

Olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi, fizikai 

teljesítőképességet, az érzékszervek működését és a kommunikációt.  

Megjegyzések:  

Általános prevenciós stratégia javasolt egészségfejlesztés céljából (1. sz. melléklet). Kardio-

vaszkuláris kockázatok felismerését célzó laboratóriumi vizsgálatok javasolhatók. Daganatok 

felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.  

Védőoltások:  

Szezonális influenza, pneumococcusok elleni védőoltás ajánlható.  

Megelőzés: kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai és ergonómiai kockázatok ellen 

(helyiségek, gépek, berendezések, eszközök, megvilágítás, szellőzés, hűtő/fűtő rendszerek 

tervezése, kivitelezése, karbantartása).  

Védőeszköz: nem szükséges. 
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1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője  

Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője  

A foglalkozások tartalma:  

Az értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője megtervezi, vezeti, 

koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet, értékesítési és marketingtevékenységét, 

ezzel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Több más tevékenység mellett feladatkörébe tartozik a 

vállalkozási célok megvalósítása érdekében a megcélzott piaccal történő kölcsönös kapcsolat 

kiépítésének és fenntartásának elemzése, tervezése, bevezetése. Napi munkavégzésében 

informatikai eszközöket alkalmaz. Hasonlóan a reklám-, PR- és egyéb kommunikációs 

tevékenységet folytató egység vezetőjéhez, aki megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a 

vállalat vagy szervezet reklám- és kommunikációs tevékenységét, ezzel kapcsolatos 

szolgáltatást biztosít.  

 

Készségek és kompetenciák:  

Kognitív készségek tekintetében a probléma átlátásának képessége és a világos gondolkodás 

szükséges. Kivitelezési készségei közé tartozik az akarati tényezők kontrollja, a jó 

kommunikációs és kapcsolatteremtési készség. Fontos a stressz tűrő képesség.  

 

A foglalkozás jellege: Ülő és álló testhelyzetben, épületen belül végzett szellemi munka.  

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása: baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, 

közlekedés) lehetséges. Adekvát fizikai aktivitás hiánya esetén a kardiovaszkuláris és 

daganatos betegségek, elhízás, metabolikus szindróma, cukorbetegség kialakulásának 

kockázata fokozódik. A képernyős munkavégzés okozta szemet, a váz- és izomrendszert 

érintő terhelések. Ergonómiai, pszichés és pszichoszociális, egészséget érintő kockázatok.  

 

Lehetséges kórokok:  

Képernyős munkahelyek kockázata, ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés 

megterhelés hatása.  

 

Kizáró, korlátozó okok és tényezők:  

Olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi, fizikai 

teljesítőképességet, az érzékszervek működését és a kommunikációt.  
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Megjegyzések:  

Általános prevenciós stratégia javasolt egészségfejlesztés céljából. Kardiovaszkuláris 

kockázatok felismerését célzó laboratóriumi vizsgálatok javasolhatók. Daganatok felismerését 

célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.  

 

Védőoltások:  

Szezonális influenza, pneumococcusok elleni védőoltás ajánlható.  

Megelőzés: kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai és ergonómiai kockázatok ellen 

(helyiségek, gépek, berendezések, eszközök, megvilágítás, szellőzés, hűtő/fűtő rendszerek 

tervezése, kivitelezése, karbantartása).  

Védőeszköz:  

Nem szükséges. 

 

362 Kereskedelmi és értékesítési ügyintézők, ügynökök  

Kereskedelmi ügyintéző  

A foglalkozás tartalma:  

A kereskedelmi ügyintéző irányítással vagy önálló munkakörben a vállalkozásoknál, gazda-

sági szervezeteknél kül - és belkereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket intéz. Az 

áruforgalomhoz kapcsolódó feladatokon belül (megrendelés, átvétel, minősítés) könyvel, 

nyilvántartásokat vezet, információkat gyűjt és rendszerez.  

Készségek és kompetenciák:  

Alapvető a megfelelő kommunikációs készség. Lényeges a rugalmasság, a gyors reagálás 

képessége. Fontos a megbízhatóság, a rendszerezés, a felelősségérzet. Nagy forgalmú 

kereskedelmi tevékenységnél fontos a stressz tűrő képesség.  

 

A foglalkozás jellege:  

Ülő, alkalmanként álló, épületen belül végzett szellemi munka.  

 

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása:  

Baleseti egészségkárosodás (minimális kockázat, esés, közlekedés) lehetséges. Képernyős 

munkavégzés okozta, szemet és a váz- és izomrendszert érintő terhelések. Számítógép-

függőség. Adekvát fizikai aktivitás hiánya esetén a kardiovaszkuláris és daganatos 

betegségek, elhízás, metabolikus szindróma, cukorbetegség kialakulásának kockázata 

fokozódik. Ergonómiai, pszichés és pszichoszociális egészséget érintő kockázatok. 
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Lehetséges kórokok:  

Képernyős munkahelyek kockázata, ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés 

megterhelés hatása.  

 

Kizáró, korlátozó okok és tényezők:  

Olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi, fizikai 

teljesítőképességet, az érzékszervek működését és a kommunikációt.  

 

Megjegyzések:  

Általános prevenciós stratégia javasolt egészségfejlesztés céljából. Daganatok és 

kardiovaszkuláris betegségek felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.  

 

Védőoltások:  

Szezonális influenza, pneumococcusok elleni védőoltás ajánlható.  

 

Megelőzés:  

Kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai és ergonómiai kockázatok ellen (helyiségek, 

gépek, berendezések, eszközök, megvilágítás, szellőzés, hűtő/fűtő rendszerek tervezése, 

kivitelezése, karbantartása).  

 

Védőeszköz:  

Nem szükséges.
37

  

 

Továbbá kiegészítő kapcsolódó kutatás pszichoszociális kockázatok esetén:  

Új cél kitűzése nem szükséges, a kitűzött cél a jelenleg megfogalmazott célok módosítása 

nélkül is elérhetők. Bár sok ideig alábecsülték a pszichoszociális megbetegedések 

jelentőségét, ma már senki sem vitatja azt. A fent felsorolt munkakörök mindegyike magában 

hordja a fokozott pszichés terhelés veszélyét. Tanulmányok igazolják, hogy sokaknál 40 éves 

                                                 

37
 Forrás: Cseh Károly – Nemeskéri Zsolt – Szellő János – Tibold Antal: KÉZIKÖNYV a foglalkozások 

egészségi szempontjainak meghatározásához online 2014.  
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korukra megjelenik az életminőséget rontó tartós stressz, ami vérnyomás-emelkedést, 

alvászavarokat, nyugtalanságot, depressziót okoznak. Ezek a felmérések is jól jelzik, hogy a 

munkavégzéssel együtt járó stressz a foglalkozás-egészségügy egyik legnagyobb problémája 

nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió országaiban, csupán az izom- és 

csontrendszeri eredetű megbetegedések múlják felül, ezért kiemelten fontos ezen kockázatok 

felismerése, kezelése, mert az általuk okozott egészségkárosodás mind népegészségügyi, 

mind nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.  

 

Továbbá kiegészítő kapcsolódó kutatás ergonómiai kockázatok esetén:  

Új célok, vagy részcélok beemelése nem szükséges. Az eredetileg megfogalmazott célok, 

hogy csökkentsük és megszüntessük az ergonómiai kockázatokat, a jelenlegi módon is 

megvalósítható. Ezért is tulajdonítottunk nagy jelentőséget az ergonómiai kockázatok 

felmérésének, elemzésének a fenti munkakörökben. Célunk felmérni a jelenlegi helyzetet és 

megfogalmazni azokat a fejlődési lehetőségeket, melyek lehetővé teszik, hogy az ember–gép–

környezet rendszer, annak meghatározó eleme, az ember igényei szerint működjék, az ember 

kényelmét, biztonságát, egészségének megőrzését biztosítsa. Az itt használt emelőgépek, 

szállítószalagok, hulladéktömörítő berendezések, keverő/dagasztó gép, darálógép (hús, kávé, 

stb.), szeletelőgép, darabológép (körfűrész, szalagfűrész), sütőkemence, ellenőrzött gépi 

kiszolgálású állványok, mind súlyos, csonkolásos munkabaleset előidézői lehetnek. Ezért is 

egyik fő célja a kutatásnak a munkabalesetek megelőzése azáltal, hogy a munkáltatóknál a 

szabálytalan munkaeszközöket, valamint a szabálytalanul folytatott tevékenységeket feltárja, 

és adekvát intézkedésekkel segítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzést. Ezért a kérdések kitértek mindazon kockázatok felmérésére, amelyek a 

látásromlást előidéző tényezőket, a pszichés (mentális) megterhelést, illetve a fizikai 

állapotromlást előidéző tényezőket jelentik. Bár sokan nem gondolnak rá, de ergonómiai 

kockázat a nem megfelelő klíma. A kedvezőtlen klímakörnyezet estén, a munkavállalók 

folyamatosan vagy szakaszosan hideg klímakörnyezetben végzik munkát. A kedvezőtlen 

hideg hőmérséklet nemcsak azokat a munkavállalókat érintette, akik szabadtéri 

munkakörnyezetben végezték munkájukat, hanem azokat is, akik változó időtartamban, 

hűtőkamrákban, fűtetlen raktárakban végeztek tevékenységet, vagy akiknek a megfelelő 

hőmérsékleti értékeket nem biztosították az eladóterekben, étkezőkben és a pihenőhelyeken. 

Mivel, a munkáltatónak itt is jól behatárolt kötelezettsége van, ezek feltárása, illetve az ezzel 

kapcsolatos intézkedések meghozatala elengedhetetlen. Fokozott figyelmet kell fordítani az 

ún. sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókra (az itt dolgozó nők aránya 82%, a 
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fiatalkorúak aránya 2%), ami újabb kihívás a munka világának az ergonómiai kockázatok 

csökkentésére. 

 

Ütemezés 

I. negyedév 

- Állapotfelmérés, környezetelemzés, adatgyűjtés: kérdőívek, interjúk, 

irodalomkutatás. Opcionálisan: az idősbarát munkahelyek megléte/hiányának 

vizsgálata, HSE-munkával kapcsolatos stressz felmérő segédeszköz használata, 

WAI alkalmazása, amelyek biztosítják az analízis lehetőségét az adott területekre. 

- Eredmények összesítése, elemzése – a kutatás adatrögzítésére központi weboldal 

létrehozása. 

- A kutatási területek specifikumának megfelelő teamek tagjainak felkérése, és ezen 

belül feladatok meghatározása, ütemezése.  

- A kutatás feltételek megteremtése, infrastrukturális környezet, támogatói 

környezet, támogatók kiválasztása, a kutatás monitorizálásnak megválasztása.  

- A munkatanácskozások időrendjének rögzítése. 

II. negyedév 

- Kvalitatív és kvantitatív módszerekkel a helyzetelemzése, adatainak 

visszaigazolása, a fejlesztési területek kiválasztása, és a teamekkel egyeztetve, 

azok véglegesítése. 

- Területenkénti fejlesztési ütemezés részletes megtervezése.  

- A szakterületenkénti adatokra támaszkodva egy elsődleges kockázatelemzés és a 

terület előzetes SWOT-analízise.  

- Kutatási jelentések, monitorizálás, a projekt kommunikációs követése. A 

fejlesztések elindítása követése. 

III. negyedév 

- A fejlesztések elsődleges hatáselemzése, a fejlesztési szempontok adaptációja, 

szükség esetén korrekciók, módosítások. 

- Monitorizálás, és más követés, belső és külső minőségbiztosítás. 

- Médiapanel kidolgozása.  

- Támogatói környezet kiszélesítése.  

- Hatékonysági és megtérülési elemzés.  

- A SWOT-analízis és kockázatelemzés korrigálása, adaptálása stratégiai 

megközelítési szempontok feltárása, kidolgozása.  
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- Beszámolók, médiakövetés. 

IV. negyedév 

- A tapasztalatok összesítése, elemzése, a bevált megoldások népszerűsítése a 

partnerek körében. 

- Médiakampány, 

- Az eredmények tudományos rögzítése, tanulmányok közzététele.  

- A kutatás eredményeinek hasznosítási és fenntarthatósági terve.   

 

Jelenlegi státusz 

A kérdőíves lekérdezések rögzítése után, a papíralapú lekérdezés mellett informatikai hátteret 

is biztosítottunk. Ennek szakmai tartalmát kidolgoztam, és az informatikussal egyeztetve 

véglegesítettük. Az adatvédelmi előírásokat figyelembe véve, úgy alakítottuk a programot, 

hogy ahhoz, csak az arra illetékeseknek legyen hozzáférésük (jelszóval védett belépés), illetve 

egyben lehetőség is nyílik az egyes munkakörök kockázatainak összesítésére, illetve azok 

elemzésére. Ezután került sor a válaszok összesítésére, valamint ezek részletes elemzésére, a 

SWOT-analízis elkészítésére, melyet összevetve a talált eredményekkel, a hazai és 

nemzetközi szakirodalom hasonló elemzésével, lehetőség nyílt a fejlesztések tartalmi és 

időbeli megtervezésére, az útmutatók tartalmi összeállítására, a fejlesztések szakmai és 

jogszabályi hátterének meghatározására. 

A projekt kommunikációs követését tekintve, több területen valósul meg. Részben a 

személyes megbeszélések, egyeztetések (havi 2-3 alkalommal), e-mail segítségével napi-heti 

rendszereséggel igény szerint (MOSZ elnökség, projektmenedzser, ágazati 

projektmenedzserek, ágazati szakértők, koordinátorok stb.), telefonon igény szerint, a projekt 

követése, tanácsadás, az oktatási anyagok kidolgozásának előkészítése valamint az 

informatikai háttér biztosítása, követése, aktualizálása. Emellett a médiamegjelenések (tv, 

újság, rádió). Fontosnak tartottuk a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, tapasztalatok 

megismerését. Így a Miskolci Egyetem EFOP3.4.3.-16-2016-00015 számú projektje, amely a 

felsőoktatási intézményi fejlesztések, és benne külön az egyetemi polgárok 

egészségfejlesztése, illetve a prevenció különböző formáinak megléte, fejlesztése, valamint a 

Paviai Egyetem Istante projekttel kapcsolatos tapasztalatcsere, mely a munkahelyi kockázatok 

kérdéskörét vizsgálta, különös tekintettel a munkahelyi rákkeltőkre. 

 

Fontosabb feldolgozni kívánt irodalom, egyéb információforrások: 
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Hazai és nemzetközi irodalmi adatok áttekintése, tanulmányozása 

- Cseh Károly – Nemeskéri Zsolt – Szellő János – Tibold Antal: Kézikönyv a 

foglalkozások egészségi szempontjainak meghatározásához, Pécsi 

Tudományegyetem Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2014. 

- Az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának környezet-egészségügyi 

helyzete és szakmapolitikája a XXI. század kezdetén. Háttéranyag 

EUR/04/5046267/BD/5  

- Felszeghi Sára: A minőségbiztosítási rendszerek jelentősége az egészségügyi 

ellátásban és annak nemzetközi vonatkozásai: The Importance and the 

International Aspects of the Quality Insurance Systems in Health Services, 

MAGYAR MINŐSÉG 24:(8–9), 9–20. o. (2015)  

- Felszeghi Sára: The Patients’ Rights as a Fundament of Health Care 

- NEW MEDICINE 19:(S) p. 10. 1 p. (2015) IV. Patients’ Rights Professional Day: 

The Current Legal And Ethical Issues Of Health Care, Budapest, Magyarország: 

2015. 10. 09.  

- Felszeghi Sára: Factorii psihosociali. Posibilităţile şi sarcinile medicinii 

ocupaţionale REVISTA ROMANA DE MEDICINA MUNCII x: p. x. 8 p. (2015). 

- Felszeghi S. – Cseh K. – Szabó Gy.: A munkahelyi egészségfejlesztés általános 

szervezeti megvalósítására vonatkozó szakmai útmutató. Professional guideline for 

workplace health promotion, Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 

2015., 218 o.  

- Felszeghi Sára: Principalele aspecte practice ale reglementării medicinii 

ocupaţionale din Ungaria. SĂNĂTATE PUBLICĂ, ECONOMIE ŞI 

MANAGEMENT ÎN MEDICINĂ 54:(3) 11–14. o. (2014). 

- Felszeghi Sára: The duties and possibilities of the occupational healthcare in 

maintaining the work ability of the employees with chronic illness in the 

University of Miskolc. In: Felszeghi S. – Breucker G. (eds.) 9th Initiative: PH 

Work: Models of Good Practice. Brussels, Belgium, 2013. 10. 22–23, 1–3. o.  

- Cseh Károly – Felszeghi Sára: A foglalkozás-orvostan helyzete. The status of 

occupational medicine, NÉPEGÉSZSÉGÜGY 90:(2), 91–95. o. (2012). 

- Felszeghi Sára: Psychosocial Factors – New Challanges for the Occupational 

Health 

- REVISTA ROMANA DE MEDICINA MUNCII 63:(1–2) p. 16. 1 p. (2012). 
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- Straif K.: The burden of occupational cancer. Occup Environ Med. 2008; 65 

(12):787–8. doi:10.1136/oem.2007.038224. 

- World Health Organization – Global action plan for the prevention and control of 

NCDs 2013–2020. 

- World Health Organization – Declaration of the Sixth Ministerial Conference on 

Environment and Health. Ostrava, Czech Republic, 13–15 June 2017. 

- Official Journal of the European Communities – L 138/66 I EN I Official Journal 

of the European Communities 1.6.1999.COUNCIL DIRECTIVE 1999/38/EC. of 

29 April 1999.  

- Amending for the second time Directive 90/394/EEC on the protection of workers 

from the risks related to exposure to carcinogens at work and extending it to 

mutagens. 

- Official Journal of the European Communities – COUNCIL DIRECTIVE 

98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers 

from the risks related to chemical agents at work [fourteenth individual Directive 

within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC]. L 131/23. 5. 5. 98. 

- Official Journal of the European Communities – COMMISSION DIRECTIVE 

2002/78/EC of 1 October 2002 adapting to technical progress CouncilDirective 

71/320/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the 

braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers. L 267/26. 

4.10.2002. 

- Huisman M. – Read S. – Towriss C. A. – Deeg D. J. – Grundy E.: Socioeconomic 

inequalities in mortality rates in old age in the World Health Organization Europe 

region. Epidemiol Rev. 2013; 35: 84–97. 

- Official Journal of the European Union – DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste 

electrical and electronic equipment (WEEE) (recast). L 197/70. 24. 7. 2012. 

- SENTIERI – Mortality, cancer incidence and hospital discharges. Epidemiologia 

& Prevenzione, 2014:2 (Supp. 1) 
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Várt eredmények, hasznosítás: Várható eredmények, a kutatási eredmények alkalmazási 

lehetőségei, továbbá tervezett hasznosítása 

 

Az eredmények ismeretében, megfogalmazni azokat a feladatokat, amelyek a munka 

világának szereplőire (munkáltató, munkavállaló, foglalkozás-egészségügy, munkabiztonság) 

hárulnak és feltárni azokat a lehetőségeket, melyek munkájuk hatékonyságát növelhetik.  

A szakmai útmutatók, a kutatási beszámolójelentés terjesztése, szükség esetén jogszabályi 

háttér módosítására tett javaslatok azoknak a feltételeknek a biztosítására, melyek lehetővé 

teszik a munkavállalók egészségének megőrzését, fejlesztését, a népegészségügyi mutatók 

jelentős javulását (pszichoszomatikus betegségek csökkentése!) és hangsúlyosan 

befolyásolják a nemzetgazdaság mutatóit. 
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3.2. A kutatásban alkalmazott mintavételi eljárás bemutatása 

 

A mintavételi eljárás a fenti fejezetben kifejtve. 

A kutatást az alábbi táblázatos forma szerint végeztük el: 

 

munkakörök 

összes 

munkavállalói 

kérdőív száma 

 

Dél-Alföld 

Észak-

Magyarország 

 

 

Dél-

Dunántúl 

  

összes munkáltatói 

és orvos, 

munkabiztonsági 

kérdőív száma 

 

   

általános ergonómia általános  ergonómia általános ergonómia 

 

általános ergonómia pszichoszociális 

szállítási, logisztikai és 

raktározási tevékenységet 

folytató egység vezetője 

(kiemelten: beszerzési 

vezető, áruraktár 

igazgató) 13,7%  33 

 

6 5 6 

 

5 6 5 

 

33 33 

 értékesítési és 

marketingtevékenységet 

folytató egység vezetője 

(kiemelten: értékesítési 

osztályvezető) 13,2%  31 

 

6 4 6 

 

5 6 4 

    kereskedelmi tervező, 

szervező (kiemelten: 

kereskedelmi szervező, 

üzletlánc felelős, vevőköri 

felelős) 7,8% 18 

 

4 2 4 

 

2 4 2 

    bolti eladó (kizárólag: 

nagykereskedelmi eladó 

munkakör) 27,9% 63 

 

15 6 15 

 

6 15 6 

    kereskedelmi ügyintéző 

7,8%  18 

 

4 2 4 

 

2 4 2 

    egyéb, máshova nem 

sorolható kereskedelmi 

foglalkozásokból az 

áruelőkészítő, 

áruösszekészítő 

munkakör 10,7% 24 

 

6 2 6 

 

2 6 2 

    rakodómunkás 

(kiemelten: raktáros 

munkás, raktári 

árukezelő munkakör 

10,7% 24 

 

6 2 6 

 

2 6 2 

    
targoncavezető 7,8%  18 

 

4 2 4  2 4 2 

    
összesen munkavállalói 229 

 

51 25 51  26 51 25 

 

33 33 105 

összesen munkáltatói és 

egyéb 

     

 

       
mindösszesen 400 

    

 

       
 

A kérdőívek eredményeinek rögzítéséhez és a kiértékeléséhez informatikai rendszer került 

kifejlesztésre. 
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4. Kérdőíves felmérés bemutatása 

 

4.1. Kérdőívek ismertetése 

 

Kérdőívek kitöltése a munkavállalók esetében 

A) Általános kérdőív 

1. Kérdőív a munkavállalóknak a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről 

- minden munkavállaló részére, függetlenül a munkakörétől. 

B) Ergonómiai kérdőív 

1. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (irodai) felmérésére 

- a táblázatban szereplő munkakörök 4-8 sor alatt szereplő munkavállalói részére. 

2. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (műszak-álló) felmérésére 

- a táblázatban szereplő munkakörök 7, 9, 10. sor alatt szereplő munkavállalói 

részére. 

3. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (járművezetés) felmérésére 

- a táblázatban szereplő munkakörök 5, 8, 10. sor alatt szereplő munkavállalói 

részére. 

 

Kérdőívek kitöltése a munkáltatók esetében 

A) Általános kérdőív 

1. Kérdőív a munkáltatóknak a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről 

- minden munkáltató részére. 

B) Ergonómiai kérdőív 

2. Kérdőív munkáltatóknak az ergonómiai kockázatok felmérésére 

- minden munkáltató részére. 

 

Kérdőívek kitöltése a munkabiztonsági szakemberek esetében 

A) Általános kérdőív 

1. Kérdőív a munkabiztonsági szakembereknek a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság 

helyzetéről 

- minden munkabiztonsági szakember részére. 
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B) Ergonómiai kérdőív 

1. Kérdőív a munkabiztonsági szakembereknek az ergonómiai kockázatok felmérésére 

- minden munkabiztonsági szakember részére. 

 

Kérdőívek kitöltése a foglalkozás-egészségügyi szakorvos esetében 

A) Általános kérdőív 

1. Kérdőív a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak a foglalkozás-egészségügy és 

munkabiztonság helyzetéről 

- minden foglalkozás-egészségügyi szakorvos részére. 

B) Ergonómiai kérdőív 

1. Kérdőív a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak az ergonómiai kockázatok felmérésére 

- minden foglalkozás-egészségügyi szakorvos részére. 

C) Pszichoszociális kérdőív 

1. Pszichoszociális kockázatok felmérése a nagykereskedelem ágazatban 

- az orvos tölteti ki a fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalókkal. 

 

4.2. Kérdőív-kiértékelések 

 

A kutatás lebonyolításához szükséges adatgyűjtéshez papíralapú és online kérdőíves 

lekérdezés történt, amelyhez a következő kérdőíveket használtuk:   

1. Általános felmérésre 4 db (munkáltató, munkavállaló, foglalkozás-egészségügy, 

munkabiztonság), 

2. Ergonómia felmérésre 6 db (munkáltató 1, munkavállaló 3, foglalkozás-egészségügy 1, 

munkabiztonság 

3. Pszichoszociális felmérésre 1 db (foglalkozás-egészségügyi orvosnak). 

Mint a kérdőívek felosztásából is kitűnik, a nagykereskedelem ágazatban a munka világának 

összes szereplőjére (a munkáltatók, munkavállalók, foglalkozás-egészségügyi szolgálatok és a 

munkabiztonsági szakemberek) vonatkozóan az egyedi sajátosságok figyelembevételével 

történt a kérdőívek összeállítása. 

 Kitértünk a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság általános helyzetének felmérésére 

a fent említett szereplők megkérdezésével, valamint vizsgáltuk azokat a sajátosságokat 

(ergonómiai és pszichoszociális kockázatok), amelyek a munkavégzésből, illetve a 

munkakörnyezetből adódhatnak. 
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Ez egyben a kutatási téma újszerűségét is adja, mert Magyarországon még ilyen szélességben 

– a munkáltatók, a munkavállalók, a foglalkozás-egészségügy, a munkabiztonság és 

érdekképviseletek bevonásával – és ilyen mélységben (kompetenciák, eszközök, minőség) az 

adott helyzet feltárása még nem történt meg. 

 

A projekthez kapcsolódó kutatás eredményeinek elemzése a nagykereskedelem 

ágazatban 

 

A munkahelyi egészség és biztonság vizsgálata a nagykereskedelmi ágazatban azért kiemelt 

jelentőségű, mert az ágazatban magas a bejelentett munkabalesetek száma a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának jelentése alapján, valamint a foglalkoztatottak 

száma is jelentős. Ezért a kereskedelmet érintő közvetlen és a háttérben folytatott hozzá 

tartozó tevékenységeket (például tárolás, raktározás, eladási termék készítése) is vizsgáltuk. A 

kutatás során vizsgáljuk a munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények 

megvalósulását. A jelenlegi állapotfelmérésen túl fontos, hogy a kapott eredmények alapján 

javaslatainkkal fejleszteni tudjuk a biztonságosabb munkavégzést, a munkavállalók 

egészségét veszélyeztető munkakörülmények megszüntetését, valamit a balesetek, a fokozott 

expozíciós esetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzését.   

Olyan nagykereskedelmi egységek kiválasztására törekedtünk, ahol raktározás, gépi 

anyagmozgatás is előfordul, illetve többféle munkaeszközt használnak. 

Kitértünk a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság általános helyzetének felmérésére a 

munka világában szereplők megkérdezésével, valamint vizsgáltuk azokat a sajátosságokat 

(ergonómiai és pszichoszociális kockázatok), amelyek a munkavégzésből, illetve a 

munkakörnyezetből adódhatnak. 

A kérdőívek számozása római számokkal a következő 3 fejezetben folyamatosan szerepel.  

 

4.2.1. Általános kérdőívek kiértékelése 

 

I. Kérdőív a foglalkozás-egészségügyi szakorvosoknak a foglalkozás-egészségügy és 

munkabiztonság helyzetéről 

 

A foglalkozás-egészségügyi szakorvosoknak feltett kérdéseknek az volt a célja, hogy 

felmérjük a foglalkozás-egészségügyi ellátás és a benne dolgozók helyzetét, nehézségeit, 

lehetőségeit a nagykereskedelem területén tevékenykedők esetében. Így azt szerettük volna 
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feltárni, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvosok milyen formában nyújtanak 

foglalkozás-egészségügyi ellátást a szervezetek/cégek munkavállalóinak, azaz melyik 

szolgáltatási formát találják a leghatékonyabbnak ebben az ágazatban?  

A válaszok felölelték a jelenlegi működési lehetőségek minden formáját (vagyis az adott cég 

alkalmazottja a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, vagy a céggel más foglalkozás-

egészségügyi vállalkozáson keresztül alkalmazottként, vagy a cégével más foglalkozás-

egészségügyi vállalkozáson keresztül, alvállalkozóként, vagy a céggel saját vállalkozásával, 

vállalkozóként működik közre, esetleg valamilyen más formáját választotta a foglalkozás-

egészségügyi ellátásnak). A nagykereskedelem területén szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 

minden ellátási formában megjelennek, az ellátási formák szerint: 17%-ban az adott cég 

alkalmazottai, 17%-ban a céggel saját vállalkozással, vállalkozóként, 33%-ban más 

foglalkozás-egészségügyi vállalkozáson keresztül, alkalmazottként, 33%-ban más 

foglalkozás-egészségügyi vállalkozáson keresztül, alvállalkozóként nyújtanak ellátást: 1. sz. 

grafikon 

 

 

1. sz. grafikon 

 

A „nyújt-e más szolgáltatást a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatáson kívül?” kérdésünkkel 

arra kerestük a választ, hogy a foglalkozás-egészségügyi orvos a foglalkozás-egészségügyi 

ellátáson kívül más feladatot ellát-e? Egyfelől a kérdés aktualitását képezte az a felmérés, 

melyet 2008-ban az OSZMK foglalkozás-orvostan országos szakfelügyelő főorvosa, valamint 

az OMMF közösen végeztek, arra keresve a választ, hogy van-e különbség a foglalkozás-

egészségügy minőségi ellátásában, ha valaki csak foglalkozás-egészségügyi szakorvosként, 
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vagy mellette pl. háziorvosként is dolgozik. Az akkori felmérés arra a következtetésre jutott, 

hogy az ellátás minősége nem függ az ellátás formájától. Úgy gondoltuk: ezt 10 év elteltével 

ismételten érdemes vizsgálni (erre a későbbiekben visszatérünk), hogy lássuk az esetleges 

változásokat ezen a téren. Másfelől azért is tettük fel ezt a kérdést, mert fontosnak találtuk 

megvizsgálni a foglalkozás-egészségügyben dolgozók (mint munkavállalók) leterheltségét is! 

A válaszok alapján a nagykereskedelem területén a csak foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltatást nyújtók aránya 100%, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók nem nyújtanak 

más szolgáltatást is, lásd 2. sz. grafikon. 

 

 

2. sz. grafikon 

 

Ahhoz, hogy fel tudjuk mérni a szakmai és a praxis fenntartásához szükséges lehetőségeket, 

rákérdeztünk arra is, hogy az egyes foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, összesen hány 

munkáltatót látnak el? Érdekes, hogy a megkérdezettek változó arányban látnak el 

mikrovállalkozásokat (1–9 fő), 3. sz. grafikon, kisvállalkozásokat (10–49 fő), 4. sz. grafikon 

közepes (50–249 fő), 5. sz. grafikon és nagyvállalkozásokat (250 fő felett), 6. sz. grafikon; és 

a grafikonok rendre mutatják az ellátott munkáltatók számának átlagát, minimum-, illetve 

maximumértékét is a négy kategóriában, az összes munkáltató száma kategóriánként rendre 6,  

30, 210, illetve 600.  

Az ellátott munkáltatók száma mikrovállalkozások esetében átlagosan 6, min. 5, max. 7, lásd 

3. sz. grafikon. 
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A legnagyobb számban a közepes vállalkozások szerepelnek, és itt a legtöbb az ellátott 

munkáltató is. Úgy tűnik, hogy a nagykereskedelemben jellemző az, hogy aránylag kevés 

foglalkozás-egészségügyi vállalkozás, nagyszámú munkáltató ellátását végzi.  

 

 

3. sz. grafikon 

 

Kisvállalkozások esetében ellátott munkáltatók száma átlagosan 30, min. 22, max. 38, lásd 4. 

sz. grafikon. 

 

 

4. sz. grafikon 
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Közepes vállalkozások esetében az ellátott munkáltatók száma átlagosan 210, min. 210, max. 

210 lásd 5. sz. grafikon 

 

 

5. sz. grafikon 

 

Nagyvállalkozások esetében az ellátott munkáltatók száma átlagosan 600, min.600, max. 600, 

lásd 6. sz. grafikon.  

 

 

6. sz. grafikon 
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Az ellátott munkavállalók száma összesen 850 fő körül van, ami mind a csak foglalkozás-

egészségügyi ellátást nyújtó szolgálat esetében, mind pedig a foglalkozás-egészségügyi ellátás 

mellett háziorvosi tevékenységet is ellátó foglalkozás-egészségügyi szolgálat mellett alacsony 

számnak tűnik, jóval a 89/1995. (VII. 14.) Kormányrendelet foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatról szóló rendeletben megadott ellátható létszám alatt van. Ezt az adatot vizsgálva 

arra kell következtetnünk, hogy a megadott válasz esetleg nem volt őszinte (különösen a csak 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatot nyújtók esetében), vagy valamilyen más tevékenységet 

is folytat az adott szolgálat, tekintettel arra, hogy ilyen létszám mellett, foglalkozás-

egészségügyi szolgálatot fenntartani nem lehetséges, a szükséges vizsgálatok, illetve egyéb 

szaktevékenységek a szakma szabályai szerint nem végezhetők el anyagi fedezet hiányában. 

A létszámon túl az is meglepő, hogy az összes ellátott munkavállalót „C” (7. sz. grafikon) 

illetve „D” (8. sz. grafikon) foglalkozás-egészségi osztályba sorolták be, ami véleményünk 

szerint a nagykereskedelemben lévő tevékenységeket tekintve nem tűnik reálisnak. A 

munkavállalók foglalkozás-egészségügyi osztályba történő besorolása a munkáltatók feladata, 

de ebbe be kell vonják a foglalkozás-egészségügyi szakorvost is. Előfordulhat, hogy ezt a 

munkáltató ezt nem tette meg, így a besorolás nem tükrözi azokat az egyes tevékenységek 

során kialakuló kockázatokat, aminek a munkavállaló ki van téve. Másik lehetőség, hogy a 

besorolás nem szakmai, hanem anyagi okok miatt történt így, aminek nemcsak anyagi, hanem 

szakmai következményei is vannak, hiszen a díjak kiszámításakor figyelembe vettük azokat a 

szakmai feladatokat, amelyeket az egyes kategóriák szerint el kell végezni és az alapján 

állapítottuk meg a szükséges összeget. Értelemszerűen az alacsonyabb összeg nem teszi 

lehetővé a feladatok maradéktalan elvégzését.    

„A” és „B” osztályban nincs adat. „C” foglalkozás-egészségi osztályban összesen 752, 

szolgáltatónként átlagosan 120 ellátott munkavállaló volt, min. 10, max. 500, lásd 7. sz. 

grafikon. 
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7. sz. grafikon 

  

„D” foglalkozás-egészségi osztályban az ellátott munkavállalók száma átlagosan 90 fő, min. 

90 fő, max. 90 fő: 8. sz. grafikon. 

 

 

8. sz. grafikon 

 

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra fordított heti óraszámra és a heti rendelési idő 

(ÁNTSZ-engedélyben foglaltak szerint megadva) sajnálatos módon nincs adat (a válaszadók 

nem töltötték ki, így ennek értékelésétől eltekintünk). 
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A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 85%-ában rendelkeznek foglalkozás-orvostan 

szakvizsgával, 15%-ban nem rendelkeznek ilyennel: 9. sz. grafikon. 

 

 

9. sz. grafikon 

 

Ami a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokban alkalmazott ápolókat illeti, ők megfelelnek a 

szakmai minimumfeltételeknek, mert 50% -a üzemi szakápoló, illetve 50%-a OKJ-s ápoló: 

10. sz. grafikon. 

 

 

10. sz. grafikon 
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A megkérdezett foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 100%-a a munkáltató(k) felkérésére 

részt vesz a munkahigiénés előzetes vizsgálatban, 35% soron kívüli ellenőrzésekben, 18% 

egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározásában, de a munkabalesetek 

kivizsgálásában, a kockázatértékelésben, és a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének 

írásos szabályozásában nem vesznek részt: 11. sz. grafikon. 

 

 

11. sz. grafikon 

 

Hol helyezkedik el a foglalkozás-egészségügyi rendelő? A cég/szervezet 

telephelyén/telephelyein 16,67%-ban, külső területen 83,33%-ban. 33/1998. (VI. 24.) NM 

rendelet kimondja, hogy a rendelőnek a munkahelyen belül, vagy külső területen annak 

közelében, kell elhelyezkednie (max. 50 km-es körzetben), vagyis a cég/szervezet székhelyén, 

a cég/szervezet telephelyén/telephelyein. A foglalkozás-egészségügyi rendelő a megkérdezett 

szolgálatok esetén zömmel nincs a cég székhelyén, de megfelelnek a rendelet előírásainak: 

12. sz. grafikon. 
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12. sz. grafikon 

 

A külső területen elhelyezkedő foglalkozás-egészségügyi szolgálatok viszont 100%-ban a 

céggel azonos településen vannak, lásd 13. sz. grafikon, ez is megfelel a törvényben 

előírtaknak, és megkönnyíti az elérhetőségét, lerövidítve a munkavállaló útját. 

 

 

13. sz. grafikon 

 

Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok aránya 2017-ben átlagosan 70%, min.40%, 

max. 100 % a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók információi alapján: 14. sz. grafikon, de 

sajnos nincs adatunk az előzetes, a soron kívüli és a záró vagy egyéb vizsgálatokról (válasz 

hiányában!). 
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14. sz. grafikon 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 18 %-ban jelentettek foglalkozási megbetegedést, 

82%-ban nem jelentettek foglalkozási megbetegedést vagy annak gyanúját: 15. sz. grafikon.

  

 

15. sz. grafikon 

 

A válaszok alapján úgy tűnik, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvosok 82%-a vesz részt 

a munkahelyei balesetek kivizsgálásában. Ennek oka az lehet, hogy a többi, szerencsére 

kisebb arányú esetben, vagy nem értesítik a foglalkozás-egészségügyi szakorvost a baleset 
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bekövetkezéséről, vagy csupán “adminisztratív” tevékenységként kezelik azt (16. sz. 

grafikon). 

             

 

16. sz. grafikon 

 

A munkahelyi balesetek típusát tekintve 67%-a csúszás-esés következtében jött létre, 33%-

ban rándulás, 50%-ban vágás okozta a munkahelyi balesetet: 17. sz. grafikon 

 

 

17. sz. grafikon 

 

A munkahelyi balesetek főbb okát vizsgálva kiderült, hogy 82%-ban figyelmetlenség, 18%-

ban fáradtság okozta a munkahelyi balesetet: 18. sz. grafikon. Nagy valószínűség szerint 



188 

azonban, a figyelmetlenség oka is lehet fáradtság, azaz a fokozott pszichés megterhelés 

mindkét esetben jelen lehet, ami felveti a pszichoszociális kockázatok fokozott jelenlétét.  

 

 

18. sz. grafikon 

 

Azon munkavállalók aránya, akiknek eddig nem ismert, vagy eltitkolt betegségére az 

alkalmassági vizsgálat során derült fény a következő: 2 esetben a munkavállaló eddig nem 

ismert, vagy eltitkolt betegségére az alkalmassági vizsgálat után derült fény: 19. sz. grafikon 

   

 

19. sz. grafikon 
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Ez a tény jól mutatja a foglalkozás-egészségügynek azt az erejét, amelyet nem csak 

foglalkozás-egészségügy területén, hanem népegészségügyi szempontból is képvisel 

(egészséges populációnak szekunder prevenciója – a szűrések által a sorsszerű 

megbetegedések korai diagnosztizálása). 

 

A vonatkozó rendelet alapján a munkakörhöz kötött védőoltásokat nem végeztek.  

     

A foglalkozás-egészségügy közreműködői feladatait a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4. § 

(2) bekezdése szabályozza, amelyek közül az egyik feladatot a munkahelyi 

elsősegélynyújtással kapcsolatos tevékenység képezi. Ezt a feladatot a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat a munkáltató kérésére végzi, vagyis szakértőként működik közre a 

szakorvos. A nagykereskedelemben a kapott válaszok alapján a foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatok 82%-ában közreműködtek a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi 

feltételeinek biztosításában, 18%-ában a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, 65%-ában a 

munkahelyi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében: 20. sz. grafikon. 

 

 

20. sz. grafikon 

 

Fontos ismerni a foglalkozás-egészségügyi alapellátásban dolgozó foglalkozás-egészségügyi 

szakorvosok tevékenységének hatékonyságát, szakmai kompetenciákban való jártasságukat. 

Ennek egyik mutatója a másodfokú vizsgálatra küldött munkavállalók aránya, ami a szakmai 

ismereteken túl a terület ismeretét, a jártasságot is mutatja. Úgy tűnik, ebben a foglalkozás-

egészségügy erősségét láthatjuk, hiszen nem volt szükség a szolgáltatók adatai alapján 
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másodfokú vizsgálatra küldeni egy munkavállalót sem, azaz, az alkalmasság eldöntése első 

fokon megtörtént.  

A felmérések alapján arra következtethetünk, hogy a nagykereskedelemben a primer 

prevenciót szolgáló munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos teendők a foglalkozás-

egészségügy feladatai közül közepes figyelmet kapnak. Arra a kérdésre, hogy készít-e évente 

munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, 50%-ban azt 

válaszolták, hogy igen, és szintén 50% nem: 21. sz. grafikon 

 

 

21. sz. grafikon 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés egyik alapvető feladata az egészséges életmóddal 

kapcsolatos oktatás, valamint az, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakemberei 

rendszeresen tartsanak az életmóddal összefüggő előadásokat, és szervezzen, ezzel 

kapcsolatos programokat. Sajnos, itt 100%-ban nemleges választ kaptunk, ami azt jelenti, 

hogy a foglalkozás-egészségügy egyik jelentős erejét, a nagykereskedelmet ellátó 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatok egyáltalán nem használják ki.  

Megjegyzések, észrevételek nem voltak. 

Összegezve a nagykereskedelemben működő foglalkozás-egészségügyi szolgálatok jelenlegi 

helyzetét, a felmérések alapján megállapítható, hogy a foglalkozás-egészségügy nagy 

erőssége a primer és szekunder prevenció az aktív lakosság körében. Ez részben az 

egészségkárosító kockázatok feltárására, a megszüntetésére/csökkentésére hozott 

intézkedések (kockázatelemzés, kockázatkezelés), a holisztikus szemléletre vonatkozik, mely 

az egyén, a munka, a környezet összefüggésében vizsgálja a munkavállalók megterhelését, 



191 

igénybevételét, jelentősen csökkentve, vagy megszüntetve az egészségkárosító kockázatokat. 

De igaz ez a munkaköri alkalmassági vizsgálatok esetében is, amelyek nemcsak a foglalkozási 

megbetegedések vagy fokozott expozíciók, hanem a sorsszerű megbetegedések korai 

kiszűrésére is alkalmasak (szekunder prevenció), azaz, az egészséges populáció 

szűrővizsgálata népegészségügyi szempontból is jelentős, mivel, azon munkavállalók  aránya, 

akiknek eddig nem ismert, vagy eltitkolt betegségére az alkalmassági vizsgálat során derült 

fény, nem kevés.  Ezen túl, a foglalkozás-egészségügyben felhalmozódott, az aktív lakosságra 

vonatkozó egészségi adatok (vizsgálati eredmények), olyan, az egészségügy más területén fel 

nem lelhető adatok, melyek népegészségügyi szempontból rendkívül értékesek! Erőssége a 

foglalkozás-egészségügynek az a magas szintű multidiszciplináris szakmai képzés és tudás, 

amivel mind az orvosok, mind a szakasszisztensek a nagykereskedelem területét ellátó 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál rendelkeznek, és a munkavállalók és munkáltatók 

érdekeit egyaránt szolgálják. 

 Meglepő azonban, hogy az orvosok 15%-a nem rendelkezik foglalkozás-egészségügyi 

szakvizsgával, mert ezek az orvosok csak felügyelet mellett dolgozhatnak!  A munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok esetén nem volt szükség az alkalmasság másodfokú elbírálására, 

valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat preventív tevékenységének hatékonyságát 

jelzi, hogy igen alacsony a foglalkozási megbetegedések száma, valamint fokozott expozíciós 

eset sem fordult elő, ami a preventív tevékenység, illetve a szakmai közreműködői 

tevékenység hatékonyságát jelzi. Erőssége az ellátási rendszernek, hogy az orvosi rendelők 

elérhetősége a munkavállalók számára a rendeletben meghatározottak szerint biztosított. 

Örvendetes módon a munkahelyi egészségfejlesztés 50%-ban jelen van, ami a primer 

prevenció erőssége, de az, hogy ugyanakkor 50%-ban hiányzik a vizsgált nagykereskedelmi 

egységekben, az egyben a rendszer egyidejű gyengesége is utal! 

A gyengeségek között említjük továbbá a munkahelyi balesetek számát, melyek fő okozója 

82%-ban a figyelmetlenség, 18%-ban a fáradtság: 18. sz. grafikon.  Ez, úgy gondoljuk, 

megérdemelne egy részletesebb elemzést, így a gyengeséget az okok megszüntetésével 

erősséggé lehetne alakítani, csökkentve a munkahelyi balesetek számát és javítva a 

termelékenységet.  A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok egyik legjelentősebb gyengesége, 

amely egyben erősségé is alakítható, hogy mint fent említettük, 50%-ban nem teljeskörűen 

van jelen a munkahelyeken. A felmérések alapján arra következtethetünk, hogy a 

nagykereskedelemben a primer prevenciót szolgáló munkahelyi egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos teendők a foglalkozás-egészségügy feladatai közül kevesebb figyelmet kapnak, 

mert a felmérésben szereplő szolgálatok 50%-ban azt válaszolták, hogy nem készítenek évente 
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munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát (21. sz. grafikon). A munkahely manapság nem 

kizárólag gazdasági egységet jelent, hanem egy felelős társadalmi intézményt is. A 

profitmaximalizáláson kívül egy cég céljai közt szükségszerűen meg kell jelennie az 

egészségfejlesztésnek, ami a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak nemcsak kihívás, hanem 

egyben lehetőség is. A munkahelyen olyan ismereteket, módszereket és késztetést lehet és 

kell terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és életmódot segítik megvalósítani. 

Ez a munkahelyi egészségfejlesztésnél az oktatásban, valamint azokban az egészségfejlesztő 

programokban valósulhat meg, amelyek szemléletváltást hoznak a munkavállaló egészséghez 

való viszonyulásában. A munkahelyi egészségfejlesztés a munkavállalóra irányul, de előnyei 

szerteágazóak: csökkennek a betegséghez kapcsolódó kiadások, nő a vállalat 

termelékenysége. Tehát, nem karitatív tevékenységként kell erre tekinteni, hanem egy 

egyértelműen kifizetődő beruházásként, melynek hasznából egyaránt részesül a munkáltató, a 

munkavállaló és végső soron a társadalom is. Ez még inkább kihangsúlyozza azt a lehetőséget 

és felelősséget, amely a foglalkozás-egészségügyi szolgálatra ezen a téren hárul. A 

lehetőségek között fontos lenne, hogy a foglalkozás-egészségügy mellé rendeljék a 

népegészségi szűrőprogramokat, melyeknek egy részét ma is ellátják a szolgálatok a 

munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében, de ezek az adatok, mint említettük, nem 

kerülnek felhasználásra, pedig a jelenlegi népegészségügyi szűrések hatékonyságát 10-15%-

ról közel 100%-ra emelhetők az aktív lakosság körében. A betegségek korai 

diagnosztizálásának növekedése pedig amellett, hogy anyagi megtakarítást jelent, jelentősen 

növeli a gyógyulási esélyt is, ami egyben az aktív évek meghosszabbítását jelenti.  

Gyengeségként könyvelhetjük el azt, hogy a résztvevők hiánya az életmóddal összefüggő 

előadásokon és az egészségfejlesztő programokban azt jelzi, hogy ezt a lehetőséget nem 

használják ki: egyik szolgáltató sem tartott ilyen előadásokat, bár más tevékenységi 

területeken sok esetben látható, hogy az ilyen programok nagyszámú érdeklődőt érinthetnek. 

Ez a gyengeség is lehetőséggé válhat egy pozitív változás esetén. 

A felmérések alapján foglalkozás-egészségügyi szolgálatok működésénél a lehetséges 

veszélyek között a nagykereskedelem területén meg kell említeni azt, hogy a munkáltató nem 

minden esetben veszi igénybe a foglalkozás-egészségügyi orvos szakértői tevékenységét, így 

a munkahelyi egészségügyi stratégiájának elkészítésénél sem. Bár az Európai Bizottság 2004-

ben hozott direktívája megfogalmazta, hogy az éves jelentésükben az európai vállalatok 

térjenek ki a szociális és a környezeti hatásokra, ez a nagykereskedelemben nem valósul meg. 

Nem csak a direktíva be nem tartása számít ebben a helyzetben, hanem egy egységes 

egészségügyi stratégia hiánya is, ami megnehezíti a szakmai standardok betartását és ilyen 
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módon közvetve kiszolgáltatottá teszi a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot. A rendszer 

veszélye a finanszírozás, mely egyfelől a munkahelyi egészségfejlesztés finanszírozás 

hiányában mutatkozik meg, másfelől a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkáltató által 

történő finanszírozása függővé teszi az ellátást. Ezért ezen a területen jogszabály módosításra 

van szükség. 

A felmérések alapján, egyértelmű, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat a nehézségek és 

hiányosságok ellenére megfelel annak a fő célnak, ami a foglalkozás-egészségügy missziója, 

vagyis az aktív lakosság egészségének megőrzése és fejlesztése: a megterhelés ismerete 

mellett meghatározni a lehetséges igénybevételt, megállapítani (mérni) az egyén arra való 

alkalmasságát, hogy tudja-e teljesíteni feladatait önmaga és mások veszélyeztetése nélkül. 

Mivel életünk legnagyobb részét (az alvást kivéve) a munkahelyen töltjük, fontos, hogy a 

foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonsági szakemberek segítsék a munkáltatót a 

megfelelő munkafeltételek biztosításában, a munkavállalók egészségének megőrzésében, 

fejlesztésében, tekintettel arra, hogy a munkahelyi környezet minősége és közvetlen/közvetett 

hatásai alapvetően meghatározzák és befolyásolják az egészségüket és jóllétüket. 

 

II. Kérdőív a munkabiztonsági szakembereknek a foglalkozás-egészségügy és 

munkabiztonság helyzetéről 

 

A munkahelyi egészség és biztonság vizsgálata a nagykereskedelem ágazatban azért kiemelt 

jelentőségű, mert ebben az ágazatban a foglalkoztatottak a speciális kockázatok miatt 

fokozottan ki vannak téve mind az ergonómiai, mind a pszichoszociális kockázatoknak, 

továbbá a munkabalesetek száma sem elhanyagolható a hazai és nemzetközi irodalmi adatok 

alapján.  

A most vizsgált területen a foglalkozás jellege: ülő és álló, alkalmanként 

kényszertesthelyzetben, épületen belül és kívül végzett szellemi és közepesen nehéz fizikai 

munka, így a munkavállalók egészségének megőrzésében/fejlesztésében a foglalkozás-

egészségügyi szolgálatok mellett rendkívül fontos szerepe van a munkabiztonsági 

szakembereknek, mert ennek a két területnek az együttműködése a prevenció területén 

alapvető követelmény.  

Akárcsak a foglalkozás-egészségügyi szakorvosoknál, a munkabiztonsági szakemberek 

esetében is a feltett kérdéseknek az volt a célja, hogy felmérjük a munkabiztonsági ellátást és 

a benne dolgozók helyzetét, nehézségeit, lehetőségeit a nagykereskedelemben tevékenykedők 

esetében. 



194 

 

Arra kérdésre, hogy a munkabiztonsági szakemberek milyen formában nyújtanak 

munkabiztonsági ellátást a szervezeteknek/cégeknek, a válaszok alapján 28%-ban az adott cég 

alkalmazottjaként, 36%-ban a céggel más munkabiztonsági vállalkozáson keresztül, 

alkalmazottként, 36%-ban a céggel más munkabiztonsági vállalkozáson keresztül, 

alvállalkozóként: 22. sz. grafikon. Ez annak is tulajdonítható, hogy a munkabiztonsági 

szakemberek foglalkoztatásáról a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. melléklet 3. 

pontjának I/e) és II/e) alpontja rendelkezik. A végrehajtási rendelet tartalmazza azt is, hogy a 

munkáltatók besorolása, valamint a munkavállalók létszáma alapján hány felsőfokú és hány 

középfokú munkabiztonsági szakembert kell foglalkoztatnia. A nagykereskedelmet a III. 

veszélyességi osztályba sorolták. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk 

foglalkoztatott munkavállalók – beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett 

munkavállalókat is – állományi létszáma alapján is kell csoportosítani, ami a kérdőíves 

felmérések alapján a „c” (50-500 munkavállaló között) kategóriába kell sorolni, ami azt 

jelenti, hogy a „III/c” egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű szakembert kell 

foglalkoztatnia napi négy órában.  

 

 

22. sz. grafikon 

 

Az ellátott munkáltatók számát tekintve a megkérdezett munkabiztonsági szakemberek 13 

mikrovállalkozást (1–9 fő) és 159 kisvállalkozást (10–49 fő) látnak el. Kisvállalkozások 

esetében a munkáltatók száma 159, ez átlagosan 40, min. 12, max. 80: 23. sz. grafikon. 
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     23. sz. grafikon 

 

Közepes vállalkozások esetében az ellátott munkáltatók száma 765, és ez átlagosan 150, min. 

52, max. 225 munkáltatót jelent: 24. sz. grafikon 

 

 

  24. sz. grafikon 
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Nagyvállalkozások esetében az ellátott munkáltatók száma 3450, ez átlagosan 1150, min. 800, 

max. 1650, lásd 25. sz. grafikon. 

 

 

 25. sz. grafikon 

 

Mint fent már utaltunk rá, a végrehajtási rendelet tartalmazza azt is, hogy a munkáltatók 

besorolása, valamint a munkavállalók létszáma alapján hány felsőfokú és hány középfokú 

munkabiztonsági szakembert kell foglalkoztatni. A nagykereskedelmet az III. veszélyességi 

osztályba sorolták. Az ellátott munkáltatók 100%-ban III. veszélyességi osztályba sorolhatók: 

26. sz. grafikon. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott 

munkavállalók - beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is – 

állományi létszáma alapján is kell csoportosítani, ami a kérdőíves felmérések alapján, ami azt 

jelenti, hogy az „III” kategóriában egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű 

szakembert kell foglalkoztatnia napi egy, ill. két órában.  
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 26. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy a munkáltatók a munkavédelmi törvény végrehajtási rendeletének 2. 

számú melléklete alapján előírt óraszámban és szakképesítéssel foglalkoztatják-e a 

munkabiztonsági szakembereket, az esetek 58%-ában kaptuk azt a választ, hogy „pont az 

előírásnak megfelelően”, míg 42%-ban úgy vélekedtek, hogy több óraszámban 

foglalkoztatják az előírtnál (27. sz. grafikon). Ezt magyarázná az a besorolási eltérés, ami az 

ellátott munkáltatók tevékenysége alapján történt, és csaknem 67%-ban nem a rendeletben 

meghatározottak szerint alkalmazták azt, így a munkabiztonsági szakemberek az I-es 

veszélyességi osztályba történt besorolás alapján az „III/c”-ben előírtak alapján egy fő 

középfokú munkavédelmi szakképesítésű szakembert kell foglalkoztatnia napi egy órában, 

míg „II/c” besorolásnál ugyanez napi két órában kell megtörténjen, ami valószínűleg 

szükséges is a munka elvégzésére. Rákérdeztünk arra is, hogy rendelkeznek-e az előírásnak 

megfelelő képesítéssel, amire sajnos nem kaptunk választ a kérdőíveket kitöltőktől. 

A munkáltatók a munkavédelmi törvény végrehajtási rendeletének 2. számú melléklete alapján 

előírt óraszámban és szakképesítéssel foglalkoztatják? (több válasz is lehetséges) 
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 27. sz. grafikon 

 

Arra is rákérdeztünk, hogy az általuk ellátott munkáltatók összesen hány munkavállalót 

foglalkoztatnak, amire a válasz: az ellátott munkavállalók száma összesen 309, átlagosan 38, 

min. 8, max. 110, lásd 28. sz. grafikon. 

 

 

 28. sz. grafikon 

 

A munkabiztonsági szakemberek 100%-ban részt vesznek a munkavédelmi 

előzetes/időszakos vizsgálatokban (létesítmény, munkahely, technológia), 38%-ban soron 

kívüli ellenőrzésekben, 15%-ban munkabaleset vagy foglalkozási betegség miatti 

vizsgálatokban, 15%-ban kockázatértékelésben: 29. sz. grafikon 
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    29. sz. grafikon 

 

A munkabiztonsági szakemberek a fenti feladatokat 58%-ban a munkáltatóval közösen, 8%-

ban a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal közösen, 79%-ban egyedül végzik: 30. sz. 

grafikon 

 

 

30. sz. grafikon 
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A kockázatértékelésben 92%-ban nem térnek ki a munkavállalók egészségi állapotára is, 8%-

ban kitérnek: 31. sz. grafikon 

 

 

  31. sz. grafikon 

 

Az Mvt. 54. §-a kimondja, hogy a munkáltatóknak minden munkahelyen általános 

kötelességük, hogy a munka minden fázisában biztosítsák a munkavállalók biztonságát és 

egészségét. A kockázatértékelés elvégzésének célja, hogy lehetővé tegye a munkáltatók 

számára a munkavállalók biztonságának és egészségének védelméhez szükséges intézkedések 

megtételét.  A kockázatértékelés felelőssége mindig a munkáltatóé, amihez szakmai 

közreműködőként be kell vonnia a munkabiztonsági szakembert, valamint a foglalkozás-

egészségügyi szakorvost. A hatályos törvényi előírás szerint a munkáltatónak 

kockázatelemzést kell végezni a tevékenység megkezdése előtt, ezt követen minden indokolt 

esetben (technológia, munkaeszköz, tevékenység, munkavégzés módjának megváltozása,) de 

legalább 3 évente, soron kívül akkor, ha az előbb felsoroltakkal összefüggésben 

munkabaleset, fokozott expozíció, foglalkozási megbetegedés következett be. Ettől eltérő 

gyakorisággal akkor kell elvégezni a kockázatelemzést, ha a munkavállalók rezgés 

expozíciónak vannak kitéve, ilyenkor évente kell kockázatelemzést elvégezni, illetve a 

foglalkozási eredetű rákkeltő anyagokkal exponált munkavállalók esetében 2 évente. 

Természetesen, a fentieknél gyakoribb kockázatelemzés megengedett, de annál hosszabb idő 

nem! 

Kockázatértékelést 14%-ban évente, 22%-ban kétévente, 14%-ban háromévente, egyéb 

módon 42%-ban végeznek.  8% nem adott választ: 32. sz. grafikon 
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     32. sz. grafikon 

 

A munkabiztonság egyértelmű erőssége az a hitelesség, amit a munkabiztonsági szakemberek 

szakmai képzettsége jelent, de sajnos a vizsgált nagykereskedelmi munkáltatók tanácsaikat 

csak 58%-ban veszik mindig, 15%-ban néha figyelembe, 28% csak akkor hallgat rájuk, ha baj 

van: 33. sz. grafikon.  

 

 

   33. sz. grafikon 

 

A munkabiztonsági szakemberek által képviselt munkáltatóknál a munkabalesetek nem 

gyakoriak, heti rendszerességgel nem következnek be, de az esetek 42%-ában körülbelül 2 

havonta, 58%-ban ritkák, évente max. egy következik be: 34. sz. grafikon 
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   34. sz. grafikon 

 

A munkabiztonsági szakemberek által képviselt munkáltatóknál a fokozott expozíciók száma 

átlagosan 13, min. 5, max. 30, lásd 35a. sz. grafikon. 

 

 

  35a. sz. grafikon 

 

A munkabiztonsági szakemberek által képviselt munkáltatóknál a foglalkozási 

megbetegedések száma átlagosan 13, min. 10, max.  15, lásd 35b. sz. grafikon 
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35b. sz. grafikon 

 

A munkabiztonsági szakemberek által képviselt munkáltatóknál 35%-ban volt, 65%-ban nem 

volt súlyos munkabaleset: 36. sz. grafikon 

 

 

36. sz. grafikon 
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13 esetből 5 volt súlyos munkabaleset: 37. sz. grafikon 

 

 

37. sz. grafikon 

 

A válaszok alapján halálos kimenetelű munkabaleset nem történt. 

A munkabiztonsági szakemberek által képviselt munkáltatók 35%-ban nem kaptak 

munkavédelmi bírságot, 65%-ban nem kaptak, de nem is volt ezalatt munkavédelmi hatósági 

ellenőrzésük: 38. sz. grafikon 

 

 

38. sz. grafikon 
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Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő rovatba, nem került be semmilyen megjegyzés, 

észrevétel, így a szakma javaslataira nem tudunk reagálni, támaszkodni. 

 Elemezve a válaszokat, a munkabiztonság erősségének tekinthető, hogy a primer prevenciót 

hatékonyan képviseli a foglalkozás-egészségüggyel történő együttműködéssel, mert ezáltal 

megvalósulhat mind a technika, technológia, mind pedig a humán kockázatból adódó 

egészségkárosító kockázatoknak a csökkentése/megszüntetése. Ugyancsak erősség az a 

szakmai felkészültség és hitelesség, amivel primer prevenciós feladatait ellátta és a 

munkáltatóval és a foglalkozás-egészségüggyel együtt hatékonyan tevékenykedik a 

munkavállalók egészségének megőrzésében. Alátámasztja ezt az a tény is, hogy az ellenőrzött 

estekben nem kaptak munkavédelmi bírságot, és a munkabalesetek száma is alacsony hazai és 

nemzetközi viszonylatban egyaránt. A gyengeségek között említhető, hogy a 

kockázatelemzéskor nem veszik figyelembe a humán faktor kockázatait, valamint azt a 

függőséget, amely a finanszírozás miatt a munkabiztonsági szakembereknek a munkáltatóktól 

való függősége jelenti. Bár a munkavédelmi törvény előírja, hogy a munkaáltató csupán 

finanszírozója a munkavédelemnek, szakmai utasítást nem adhat, mégis valószínű, hogy az 

iparágban használatos gépek (pl. a darálók, szeletelőgépek, emelők, targoncák stb.) 

szabálytalan működtetése fennállhat.  Ezek a gyengeségek egyben lehetőségek is mivel 

bármilyen munkahelyi baleset egyben egy jelzés a vezetésnek arról, hogy valami rosszul 

ment. Ezért nem elég a biztonságot csak fenntartani, hanem állandóan javítani kell. Ez képezi 

egy vállalat biztonsági kultúráját. Egy jó biztonsági kultúra pozitív hatással van a minőségre, 

a megbízhatóságra, valamint a cég kompetenciájára és termelékenységére. Ennek érdekében, 

fontos a szemléletváltás ezen a területen is, melynek egyik eszköze az oktatás, mely ki kell 

terjedjen a munka világának minden szereplőjére. Valamennyi érintett (munkáltató és 

munkavállaló) rendkívül erős elkötelezettsége, a feladatok rendszerbe foglalása és a 

teljesítések igazolhatósága hozhat és tarthat fenn igazi eredményt. A biztonsági kultúra azokra 

a módokra utal, amelyekkel a szervezet informális tényezői pozitív vagy negatív módon 

befolyásolhatják a munkahelyi biztonságot és egészséget. Így a munkabiztonság célja is 

megvalósul, azaz a balesetek megelőzése és az egészség megőrzése. A biztonsági kultúra jó 

eszköz arra, hogy a megelőzésre ne csak egy baleset bekövetkezte után gondoljunk, hanem 

egy úgynevezett „majdnem baleset”-kor is, illetve a balesetek lehetőségének elemzése még a 

bekövetkezés előtt megtörténjen, így változhat a munkabiztonság egy proaktív szemléletű 

tevékenységgé.  
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III. Kérdőív a munkáltatóknak a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről 

 

A kutatás célja felmérni a jelenlegi helyzetet (kompetenciák, hozzárendelt eszközök, 

hatékonyság, minőség), különös tekintettel a kockázatbecslést, a munkaköri alkalmassági 

vizsgálatokat és a munkahelyi egészségfejlesztést illetően a nagykereskedelem ágazatban.  

A kutatás célja továbbá, hogy a felmérések alapján feltárjuk azokat a fejlesztési lehetőségeket, 

amelyek ezen a területen kínálkoznak, és jelentősen növelhetik az adott cég a 

munkatermelékenységét, a munkavégzés hatékonyságát, tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók egészsége alapvető gazdasági tényező. 

 

A szervezet jellege 

A munkáltató szervezetek jellegét tekintve azok 12,5%-a mikro-, 37,5%-a középvállalkozás, 

50% nagyvállalat: 39. sz. grafikon  

  

 

39. sz. grafikon 
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A szervezetek 75%-ának magyar, 25%-ának külföldi tulajdonosa van: 40. sz. grafikon 

 

 

40. sz. grafikon 

 

A nagykereskedelemben a megkérdezett munkáltatók 37,5%-a biztosítja a munkavállalói 

részére a foglalkozás-egészségügyi ellátást, 62,5% nem biztosítja azt: 41. sz. grafikon. 

 

 

  41. sz. grafikon 

 

A munkáltatók fenti 37,5%-a (akik biztosítják a foglalkozás-egészségügyi ellátást, 

egyöntetűen külső vállalkozástól veszi azt igénybe, maradék 62,5% értelemszerűen nem 

válaszolt a kérdésre: 42. sz. grafikon 
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    42. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy ha saját foglalkozás-egészségügyi szolgálatot működtetnek, az milyen 

formában működik közre, értelemszerűen nem érkezett válasz, mivel nem volt ilyen eset. 

 

A foglalkozás-egészségügyi rendelő 12,5%-ban a szervezetük telephelyén/telephelyein, 

87,5%-ban külső területen helyezkedik el (43. sz. grafikon). A kérdés feltevése arra irányult, 

hogy képet kapjunk arról, milyen a rendelő megközelítési lehetősége a munkavállaló 

szempontjából, másfelől pedig arra akartunk választ kapni, hogy az ellátás mennyire elérhető 

a munkavégzés ideje alatt.  

 

  

43. sz. grafikon 
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Az előző kérdés feltevése arra irányult, hogy képet kapjunk arról, milyen a rendelő 

megközelítési lehetősége a munkavállaló szempontjából, a település megkérdezésével pedig 

arra akartunk választ kapni, hogy az ellátás mennyire elérhető a munkavégzés ideje alatt, 

amennyiben nem a szervezet telephelyén van a foglalkozás-egészségügyi szolgálat rendelője. 

Úgy tűnik, az esetek 57%-ában az ellátás elérhetősége megfelel annak a szellemiségnek, 

amelyet a jogalkotók elképzeltek, és a szervezet településén belül van, és 43%-ban 

megközelíti azt, mert ugyan a településen kívül van, de 30 km-en belül (44a. sz. grafikon).  

 

 

   44a. sz. grafikon 

 

Ha a szervezet településén kívül helyezkedik el a foglalkozás-egészségügyi rendelő, 75%-ban 

1–10 km-en belül, 25%-ban 11–30 km-en belül: 44b. sz. grafikon, ez megfelel a 33/1998. (VI. 

24.) NM rendeletben előírtaknak, amely szerint a rendelőnek 50 km-es távolságon belül kell 

elhelyezkednie.  
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   44b. sz. grafikon 

   

A szervezetek 75%-a foglalkoztat valamilyen formában munkabiztonsági szakembert, 25%-

ban nemleges a válasz: 45. sz. grafikon 

 

 

45. sz. grafikon 

 

Az érintett szervezetek által foglalkoztatott munkabiztonsági szakember 83%-ban középfokú, 

17%-ban felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik: 46. sz. grafikon 
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46. sz. grafikon 

 

Komplex munkavédelmi kockázatértékeléssel a munkáltatók egyáltalán nem rendelkeznek, 

37%-uk még nem is foglalkozott vele, a maradék 63%, már tervezi, hogy napirendre veszik a 

kérdést. A munkáltatók ezen a téren nem felelnek meg a jogszabályi elvárásoknak (47. sz. 

grafikon). Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkavédelem ezekben az esetekben esetleges, és 

ezért nem is tud minden esetben megvalósulni az egészséges munkavégzés technikai, műszaki 

és szervezési feltételrendszere. 

 

 

47. sz. grafikon 
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A szervezetekben a kockázatértékelésben tevőlegesen részt vesz 100%-ban a munkáltató, 

22%-ban a munkabiztonsági szakember, de nem vonják be a foglalkozás-egészségügyi 

szakorvost és a munkavállalók érdekképviseletét: 48. sz. grafikon 

 

 

48. sz. grafikon 

 

Fontos részét képezi a kockázatértékelésnek a humán faktor jelenléte, így rákérdeztünk arra, 

hogy a kockázatértékelések kitérnek-e a munkatársak egészségi állapotára is. Igen válasz 

sajnos nem volt, 38%-ban még nem foglalkoztak a munkatársak egészségi állapotával, 62 %-

ban már tervezik, hogy napirendre veszik: 49. sz. grafikon. Ez sajnos azt jelenti, hogy az 

esetek 100%-ában a kockázatelemzés nem felel meg a szakmai kritériumoknak, vagyis az 

ember mint kockázati tényező nem jelenik meg a kockázatértékelésekben, azaz, maga a 

kockázatértékelés nem éri el a kitűzött célját! 

 

 

 49. sz. grafikon 
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A munkáltatók egyetlen esetben sem készítettek átfogó megelőzési stratégiához illeszkedő 

munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát. A szervezetek 37,5%-a egyértelmű nemleges válasz 

adott („Nem, még nem foglalkoztunk vele”), 62,5%-a már tervezi, hogy napirendre veszik: 

50. sz. grafikon. Ez megerősíti a foglalkozás-egészségügyi és a munkabiztonsági 

szakembereknél fellelhető válaszokat, ahol ugyancsak azt válaszolták, hogy nincs munkahelyi 

egészségfejlesztés. Ezzel a primer prevenció nagy lehetőségét veszíti el a munka világa, ez a 

tény mind népegészségügyi, mind nemzetgazdasági következményekkel jár.  

 

 

   50. sz. grafikon 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés fontos lehetőséget jelent, mégsem ösztönzik a szervezetek 

foglalkozás-egészségügyi orvosukat erre. 25%-ban nem tartanak rendszeresen életmóddal 

összefüggő előadásokat. 75%-ban nem tartanak ilyet, de már tervezik, hogy napirendre 

veszik: 51. sz. grafikon 

 

 

51. sz. grafikon 
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Arra a kérdésre, hogy a foglalkozás-egészségügyi orvos által tartott életmóddal összefüggő 

előadásokra a vállalat vezetése támogató segítséget nyújt, nem érkezett válasz: 52. sz. 

grafikon 

 

 

 52. sz. grafikon 

 

Megjegyzések, észrevételek nem voltak. 

A munkáltató szempontjából a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság erőssége a 

foglalkozás-egészségügy és munkabiztonsági szakemberek szakmai felkészültsége, ami a 

munkavállalók egészsége megőrzésének biztosítéka, legyen az egyénileg végzett tevékenység 

(pl. munkaköri alkalmassági vizsgálatok), vagy közreműködői szaktevékenységben nyújtott 

tanácsadás (pl. kockázatelemzés). Ugyancsak erőssége a munkavédelmi rendszer 

szervezettsége, a foglalkozás-egészségügyi ellátás elérhetősége, a munkabiztonsági 

szakemberek rendelkezésre állása. A gyengeségek közül elsősorban azt emelnénk ki, hogy bár 

törvény kötelezi a munkáltatót a szervezett munkavégzés esetén a foglalkozás-egészségügyi 

ellátás biztosítására, ez csak az esetek 37,5%-ában valósul meg (egyéb felmérések 

országosan is igazolják ennek a hiányosságát, ha nem is ilyen mértékben!) és 

munkabiztonsági szakember is 25%-ban hiányzik. A külföldi cégek jelenléte a globalizációból 

adódó pszichés kockázatot növeli. Az a tény, hogy a nagykereskedelemben a megkérdezett 

munkáltatók nagyobbik része, (62,5%) nem biztosítja a foglalkozás-egészségügyi ellátást a 

munkavállalói részére: 41. sz. grafikon, nem csak a törvényesség betartásának a hiányaként 

jelent problémát, hanem azért is, mert az ezekhez a munkáltatókhoz tartozó munkavállalók 
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egészséghez való joga jelentősen csorbul, ami a lehetséges veszélyek közül az egyik 

legfontosabb. A gyengeségek közé kell sorolni, hogy bár a kockázatértékelésben tevőlegesen 

részt vesz 100%-ban a munkáltató, az esetek 50%-ában a munkabiztonsági szakember is, és 

25%-ban a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, de nem vonják be a munkavállalók 

érdekképviseletét, így a munkáltatónak ezen a téren lévő ismerethiánya (ti. nem ismerik, így 

nem vehetik figyelembe a munkavállalók szempontjait) nem teszi lehetővé, hogy minden 

esetben megvalósuljon az egészséges munkavégzés technikai, műszaki és szervezési 

feltételrendszere, valamint a foglalkozás-egészségügyi szakorvos által észlelt humán 

kockázatok értékelése, és az ebből adódó egészségkárosító kockázatok 

csökkentése/megszüntetése. Gyengeségnek, veszélynek kell minősíteni azt is, hogy Komplex 

munkavédelmi kockázatértékeléssel a nagykereskedelemben a munkáltatók nem rendelkeznek, 

37%-uk még csak nem is foglalkozott vele, a maradék 63% nem rendelkezik ilyen 

kockázatértékeléssel, de tervezi, hogy napirendre veszik a kérdést. A munkáltatók ezen a téren 

nem felelnek meg a jogszabályi elvárásoknak (50. sz. grafikon), és ugyanez a helyzet az 

egészségfejlesztő előadások terén is (51. sz. grafikon).   Ezt tapasztaltuk a foglalkozás-

egészségügyi szakorvosok kérdőíveinek elemzése alapján is. Azonban ez a gyengeség a 

munka világának erősségévé és lehetőségévé válhat, ha a foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

a munkáltató azon szándékát, hogy tervezik napirendre venni ezt a témát, megerősítve 

kidolgozná azt az átfogó megelőzési stratégiát, melynek része lenne a munkahelyi 

egészségfejlesztési stratégia. Ennek része kell, hogy legyen a munkahelyi egészségfejlesztő 

programokon túl az oktatás minden formája, mellyel jelentősen lehetne növelni a primer 

prevenció hatékonyságát. A munkahelyi egészségfejlesztés elterjedését azonban nemcsak a 

szándék, hanem „az anyagi lehetőségek hiánya” is okozza, hiszen ez a tevékenység 

adóköteles, s bár ennek hasznából egyértelműen profitál a társadalom is, ezt a tevékenységet 

nem támogatja a jogalkotó. Ezen a téren is mélyreható változtatásokra lenne szükség, mert ez 

olyan ereje/erőssége a megelőző orvoslásnak, amit nélkülözni alapvető hiba, ezért a 

jogalkotónak újra kell gondolnia a finanszírozás kérdésének ezt a területét is.  

  

IV. Kérdőív a munkavállalóknak a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről 

 

Az Alaptörvény XVII. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy „Minden munkavállalónak 

joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez”. Az 

Mvt. 2. § (2) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy „A munkáltató felelős az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért”. Ugyanitt 
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külön kitér arra is, hogy „A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a 

munkáltató felelősségét”, vagyis, függetlenül attól, hogy a munkavállalónak is megvan a 

maguk felelőssége ezen a téren, ezeknek a be nem tartása is a munkáltató felelőssége. Ebben 

alapvető feladata és felelőssége a munkáltatónak, hogy „minden munkavállaló az általa értett 

nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá 

vonatkozó szabályait” [2. § (4) bekezdés]. 

Az Mvt. 6. §-a szerint a „munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami 

szerveknek e törvényben és a munkavédelemre vonatkozó más szabályokban meghatározott 

jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük”. Ennek 

érdekében „A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a 

munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi szállításnak 

megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és 

munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse” 

[Mvt. 60. § (1) bekezdés]. Az Mvt. 54. § (1) bekezdés d) pontja leszögezi, hogy fontos az 

emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 

munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű 

munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő 

beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel 

elkerülésére. 

A kérdéseink megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy a munkavállalók szemszögéből 

elemezzük a munkavédelem (foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság) jelenlegi helyzetét 

a nagykereskedelemben.  

A munkavállalók körében végzett kutatás szerint munkahelyük jellegét tekintve 2%-ban 

mikrovállalkozás, 2%-ban kisvállalkozás és 96%-ban nagyvállalat volt: 53. sz. grafikon. 

Ennek fényében úgy tűnik, hogy a nagyvállalkozások bedolgozóként foglalkoztathatják a 

mikro- és kisvállalkozás munkavállalóit. 
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   53. sz. grafikon 

 

A munkáltató 78%-ban biztosítja a munkavállalóik részére a foglalkozás-egészségügyi 

ellátást, 15%-ban nem, 7%-ban nem érkezett válasz: 54. sz. grafikon 

 

 

   54. sz. grafikon 

 

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet kimondja, hogy munkaköri alkalmassági vizsgálatok csak 

az arra kijelölt és akkreditált rendelőkben végezhetők, mobil formában ez a tevékenység nem 

látható el, mert így nem teljesülnek azok a szakmai kritériumok, amelyeket e feladat 

elvégzéséhez előírtak. Mobil rendelőben csaknem adminisztratív tevékenységgé silányul az 

alkalmassági vizsgálat, ami végső soron a munkavállalót is megfosztja attól a lehetőségtől, 
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hogy az esetleges foglalkozási, vagy sorsszerű megbetegedéseit időben tudják 

diagnosztizálni! 

A munkaköri alkalmassági vizsgálatok a nagykereskedelemben 80%-ban a rendelőben, 5%-

ban a munkahely valamelyik helységében, egyéb helyen történnek 8%-ban, 7 % nincs válasz: 

55. sz. grafikon  

 

 

55. sz. grafikon 

 

Ott, ahol a munkaköri alkalmassági vizsgálatok a rendelőben történnek, a foglalkozás-

egészségügyi rendelő 12%-ban a munkahely székhelyén, 28%-ban a munkahely telephelyein, 

50%-ban külső területen helyezkedik el, 10% nem válaszolt: 56. sz. grafikon 

 

 

   56. sz. grafikon 
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Ha külső területen van a foglalkozás-egészségügyi rendelő, 75%-ban a szervezet településén 

belül, 20%-ban azon kívül helyezkedik el, 5% nem válaszolt: 57. sz. grafikon 

 

 

  57. sz. grafikon 

 

Ha a szervezet településén kívül van a rendelő, az 62%-ban 1–10 km, 10%-ban 11–30 km, 

20%-ban 51–100 km távolságra található, 8% nem válaszolt: 58. sz. grafikon. Ez az 

előírásoknak csak 80%-ban felel meg, mivel a többi esetben 30 km-nél nagyobb a távolság.  

 

 

58. sz. grafikon 
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A nagykereskedelemben a megkérdezett munkavállalók 37%-a fizikai munkát, 28%-a 

állómunkát, 62%-a ülőmunkát, 68%-a szellemi munkát végez, 32%-a kényszertesttartásban 

végez munkát: 59. sz. grafikon. Nyilván a munkavállalók többféle munkát végezhetnek.   

 

 

   59. sz. grafikon 

 

 Arra is rákérdeztünk, hogy a munkavállaló szerint veszélyes-e az a munkafolyamatot, melyet 

ellát. Így tájékozódtunk arról, hogy a munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi szakorvos a 

törvényben előírtaknak megfelelően tájékoztatja-e a munkavállalókat a munkafolyamatból 

vagy munkakörnyezetből adódó egészségkárosító kockázatokról. A megkérdezett 

munkavállalók 23%-a veszélyesnek tartja a végzett munkafolyamatot, 73%-a nem, 4% nem 

válaszolt: 60. sz. grafikon. 

 

 

  60. sz. grafikon 
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A fokozott pszichés megterhelés, illetve a figyelem fenntartása szempontjából lényeges 

kérdés, hogy a munkavállalók milyen munkarendben dolgoznak. 45%-uk délelőtti, 5%-a 

délutáni, 12%-a éjszakai, 20%-a váltó műszakban, 12%-a rugalmas munkaidőben dolgozik. 

6% nem válaszolt: 61. sz. grafikon 

 

 

 61. sz. grafikon 

 

A munkavállalók 52%-a évente, 40%-a kétévente, 1%-a háromévente vesz részt munkaköri 

alkalmassági vizsgálatokon. 7% nem válaszolt: 62. sz. grafikon 

 

 

 62. sz. grafikon 
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Arra is választ vártunk, hogy a munkavállalók szerint van-e a munkahelyüknek egészségügyi 

stratégiája? 9%-a úgy gondolja, van, 37% szerint nincs, 47% nem tud ilyenről, 7% nem 

válaszolt: 63. sz. grafikon. Ez azt jelenti, hogy több mint 80%-a a munkavállalóknak 

semmilyen egészségügyi stratégiáról nem tud. Ha az előző kérdőívekben lévő hasonló 

kérdésekre adott válaszokat is figyelembe vesszük, ahol a munkáltató és a foglalkozás-

egészségügyi szakorvos is nem-létezőnek mondja az egészségügyi stratégiát, akkor a 

foglalkozás-egészségügy és a munkáltatók egy olyan erősségét veszítik el a primer, szekunder 

és tercier prevenciónak, ami jelentősen javíthatná a munkavállalók egészségmegőrzését.  

 

 

   63. sz. grafikon 

 

Az Mvt. 70. §
 
(1) bekezdése kimondja, hogy „a munkáltató az egészséges és biztonságos 

munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel 

tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre 

és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes 

megvitatásában.” Ezért is kérdeztünk rá, hogy a munkavállalók képviseletét bevonják-e a 

munkahelyi kockázatelemzésbe? A munkavállalók 5%-a úgy gondolja, hogy bevonják, 30% 

szerint nem, 50% nem tud erről, 15% nem válaszolt: 64. sz. grafikon. A válaszok alapján 

sajnos az derül ki, hogy a munkavállalók közel 95%-a nem tud róla, és nem érzi úgy, hogy 

beleszólhatna a munkavégzés, és munkakörnyezet alakításába, tehát nem is érzi magáénak ezt 

a feladatot! 
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 64. sz. grafikon 

 

Az Mvt. 55. § (1) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a munkavállalóknak, illetve a 

munkavédelmi képviselőknek milyen gyakorisággal kell munkavédelmi oktatásban 

részesülniük.  

„A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló 

a) munkába álláskor, 

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, 

d) új technológia bevezetésekor 

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a 

szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.”  

 

A munkavállalók 2%-a még nem, 25%-a csak munkába álláskor részesült munkavédelmi 

oktatásban, 18%-nak 2-3 évente egyszer, 45%-nak évente egy alkalommal volt ilyen oktatása, 

10% nem válaszolt: 65. sz. grafikon. Bár közel 96%-a részesül az előírásnak megfelelő 

oktatásban, a munkavállalók több mint 2%-a úgy végez munkát, hogy ilyen oktatásban nem 

részesült, noha az Mvt. szerint, az „előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan 

nem foglalkoztatható”. 
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  65. sz. grafikon 

 

Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdése szerint a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk 

közül képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani. 

Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók 

létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató 

kötelezettsége. Ezért kérdeztük meg a munkavállalókat, hogy náluk ez a jog/kötelezettség 

mennyire érvényesül, azaz a munkahelyén választottak-e munkavédelmi képviselőt. A 

munkavállalók 6%-a szerint választottak, 22% szerint nem választottak munkavédelmi 

képviselőt, 62 % nem tudja, 10% nem válaszolt: 66. sz. grafikon 

 

 

    66. sz. grafikon 
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Fontos volt tudni, hogy a munkavédelmi képviselők tevékenysége csupán egy formalitás, 

vagy a tevékenyen foglalkoznak-e a munkavállalók munkavédelmi érdekeinek képviseletével. 

A megkérdezettek 4%-a válaszolt igennel, 20%-a nemmel, 43%-a pedig nem tud róla, a 

többiek (33%) nem is válaszoltak (67. sz. grafikon). Látható, hogy mindkét utóbbi kérdésben 

nagy a bizonytalan válaszok száma. 

 

 

 67. sz. grafikon 

 

 

Az Mvt. 54. § (1) bekezdés d) pontja kötelezi a munkáltatót, hogy az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében vegye figyelembe az emberi tényezőt a 

munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös 

tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros 

hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális 

kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére. Ennek felmérésnek a munkaköri alkalmassági 

vizsgálat részeként évente meg kell történnie meg a rendelet értelmében. Erre a felmérésére is 

rákérdeztünk. A munkavállalók 2%-a szerint volt felmérés a munkahelyi fokozott pszichés 

megterhelésről, 55%-a szerint nem történt ilyen, 33%-a nem tudja, 10% nem válaszolt: 68. sz. 

grafikon. 

Tekintettel arra, hogy ezek a felmérések a munkavállaló közreműködése nélkül nem 

valósulhatnak meg, így a „nem tudja” válaszokat is tekinthetjük nemleges válasznak, azaz 

98%-ban a munkavállalók munkahelyi fokozott pszichés megterhelésének felmérése nem 

történik meg. Még aggasztóbb a kép, ha figyelembe vesszük, hogy a munkahelyi balesetek fő 
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okának a munkavállaló figyelmetlenségét jelölték meg, így még inkább vizsgálni kellene, 

hogy a „figyelmetlenség” nem a fokozott pszichés terhelés következménye-e! 

 

 

68. sz. grafikon 

 

A munkahelyi egészségfejlesztési stratégia a munkavállalók egészségének megőrzésére, 

fejlesztésére irányul, ezért a munkáltató köteles erről tájékoztatni a munkavállalókat is, vagyis 

ennek meglétéről (ha van ilyen) a munkavállalónak is értesülnie kell. A munkavállalók 5%-a 

szerint munkahelye rendelkezik ilyennel, 38% szerint nem, 45%-a nem tudja, 12% nem 

válaszolt: 69. sz. grafikon. 

       

 

69. sz. grafikon 
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A munkavállalók válaszaiból az is kiderült, hogy 1%-uk szerint foglalkozás-egészségügyi 

orvosuk rendszeresen tart életmóddal összefüggő előadásokat, szervez programokat, 62% 

szerint nem, 21% nem tudja, 16% nem válaszolt: 70. sz. grafikon. 

 

 

     70. sz. grafikon 

 

A munkavállalók szerint az életmóddal összefüggő előadások alábbi témákra terjednek ki: 

2.7% fizikai aktivitásra, 1,1% táplálkozási tanácsadásra, 1,6% életmódi tanácsadásra, 1,1% 

stresszkezelésre, 0,5% dohányzásról való leszoktatásra: 71. sz. grafikon.  

 

 

   71. sz. grafikon 
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A primer prevenció hatékonyságának mutatója lehet a munkavállalók táppénzes napjainak 

száma. Ezért is kérdeztünk rá arra a munkavállalóknál, hogy voltak-e betegállományban az 

elmúlt évben. A munkavállalók 65%-a volt, 34%-a nem volt, 1% nem válaszolt: 72. sz. 

grafikon.  

 

 

72. sz. grafikon 

 

A munkavállalók 10%-ának volt, 78%-ának nem volt munkabalesete az elmúlt 2 évben, 12% 

nem válaszolt: 73. sz. grafikon 

 

 

  73. sz. grafikon 
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Bár, a fentiek alapján számos javítandó feladata van a megelőzésnek, „Megjegyzés, javaslat, 

egyéb közlendő” rovatba azonban semmilyen észrevétel, javaslat nem került bejegyzésre. 

Ennek egyik valószínű oka, hogy a munkavállalók nem hisznek abban, hogy javaslataik 

felhasználásra kerülnének. 

 

Összegezve és elemezve a munkavállalóknak a munkavédelemmel kapcsolatosan feltett 

kérdésekre adott válaszait, erősségnek tekinthető, hogy a munkavállalók több mint 90%-a 

hozzájut mind a foglalkozás-egészségügyi, mind a munkabiztonsági ellátáshoz. Fontos az is, 

hogy a munkavállaló, a foglalkozás-egészségügyi ellátást viszonylag könnyen érheti el, mind 

rendelkezésre állás, mind a rendelő távolságát illetően. Erősségnek tekinthető az is, hogy a 

munkavállalók érdekképviselete jelen van a munkavédelemben, így a munkavállalók 

közvetlenül juthatnak információhoz, és hallathatják a véleményüket ezen a területen is. A 

gyengeségek között, elsősorban kell említeni azt a tényt, hogy a munkavállalók munkaköri 

alkalmassági vizsgálata nem az arra akkreditált rendelőkben, hanem a munkahelyek 

valamelyik helységében történik. Ez nem csak a rendelet megszegését jelenti, hanem fontos a 

szakmai kritériumok miatt is, hiszen a megfelelő eszközök hiányában a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok nem érik el a céljukat, sem az alkalmasság megfelelő elbírálása, sem 

pedig a betegségek, vagy az azt megelőző állapotoknak korai kimutathatósága szempontjából. 

Nagy az aránya azoknak, akik még ezeken a munkaköri alkalmassági vizsgálatokon sem 

vettek részt soha. A cégeknél nem készül egyáltalán egészségfejlesztési stratégia, így a 

prevenció ezeken a munkahelyeken esetlegessé válik, vagy egyáltalán nincs jelen. Sajnos a 

munkavédelmi oktatás is sok esetben teljesen elmarad, vagy csak formális. Az Mvt. 70/A. § 

(1) bekezdése szerint a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül 

képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani. Ez sajnos 

nagyon kis mértékben valósult meg a nagykereskedelemben. A gyengeségeket azonban sok 

esetben lehetőségnek lehet tekinteni és így erősséggé alakítható át. Így a munkavédelmi 

oktatás javítása növeli a munkahelyi kockázatok elkerülésének/csökkentésének, a munkahelyi 

balesetek és táppénzes napok csökkentésének esélyét. A munkavállalók és a munkavállalók 

érdekképviseletének bevonásával a munkavédelem hatékonyabbá válhat, mert ha a 

munkavállaló ismeri az egészségkárosító kockázatokat, tudatosan tud fellépni ellenük, 

közrehathat azok csökkentésében és/vagy megszüntetésében. A munkahelyi 
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egészségfejlesztés célja a primer prevenció, hatékonyságának mutatója lehet a munkavállalók 

táppénzes napjainak száma. A munkavállalók 65%-a volt betegállományban az elmúlt évben, 

ami jelzés lehet a munkáltatónak, hogy tennie kell valamit a munkavállalói egészsége 

érdekében. 

 

4.2.2. Ergonómia kérdőívek kiértékelése 

 

V. Kérdőív foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak az ergonómiai kockázatok felmérésére 

 

Az ergonómiát a munka tudományának nevezzük, vagyis az emberi erők és képességek 

tudományának. Az ergonómia célja, hogy az ember–gép–környezet rendszer annak 

meghatározó eleme, az ember igényei szerint működjék, az ember kényelmét, biztonságát, 

egészségének megőrzését biztosítsa. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos feladata 

kiválasztani és alkalmassá tenni a dolgozó embert meghatározott munkára, s ezáltal emelni a 

gazdasági munkateljesítményeket, ugyanakkor vizsgálja az emberi teljesítőképességeket 

kedvezően és kedvezőtlenül befolyásoló tényezők szerepét, hogy meghatározza e 

tényezőknek hatástani törvényszerűségeit és balesettani szerepét. A kérdésekkel az volt a 

célunk, hogy felmérjük a jelenlegi helyzetet, különös tekintettel az ergonómiai 

kockázatbecslést, a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat és a munkahelyi egészségfejlesztést 

illetően a nagykereskedelem ágazatban.  

A kutatás célja továbbá, hogy a felmérések alapján feltárjuk azokat a fejlesztési lehetőségeket, 

amelyek ezen a területen kínálkoznak.  

Ebben a vonatkozásban alapvető, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvos ismerje az 

ergonómiai kockázatokat. Ezért is kérdeztük meg, hogy közreműködik-e a munkáltató 

felkérésére a kockázatelemzésben. A foglalkozás-egészségügyi orvosok 55%-a igennel, 45%-

a nemmel válaszolt: 74. sz. grafikon 
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     74. sz. grafikon 

 

Arra is rákérdeztünk, hogy ezekben a kockázatelemzésekben kitérnek-e az ergonómiai 

kockázatokra, ami igen fontos, hiszen ezek a pszichoszociális kockázatokkal együtt mind a 

munkahelyi balesetek, mind az egészségkárosodások gyakori okát jelentik. A 

kockázatelemzés során a foglalkozás-egészségügyi orvosok 60%-a szerint kitérnek, 40% 

szerint nem térnek ki az ergonómiai kockázatok elemzésére: 75. sz. grafikon. 

 

 

 75. sz. grafikon 
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Az ergonómiai kockázatok a válaszolók véleménye szerint az alábbi tevékenységekből 

erednek: irodai jellegű tevékenység (100%), ipari jellegű tevékenység (100%), 

járművezetéshez kapcsolódó (100%): 76. sz. grafikon 

 

 

 76. sz. grafikon 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok tapasztalata szerint ergonómiai kockázatok közül a 

fizikai állapotromlást előidéző tényezők a leggyakoribbak (100%): 77. sz. grafikon 

 

 

77. sz. grafikon 
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A foglalkozás-egészségügyi orvosok 78%-a szerint történt, 22% szerint nem történt 

munkahelyi baleset fizikai állapotromlást előidéző ergonómiai tényezők miatt: 78. sz. 

grafikon 

 

 

    78. sz. grafikon 

 

A munkahelyi balesetek 100%-át egyéni tényezők (fáradtság, betegség, figyelmetlenség, nem, 

kor, antropometriai adottságok) okozták: 79. sz. grafikon. 

 

 

  79. sz. grafikon 
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 A foglalkozás-egészségügyi orvosok 100%-a észlelte ergonómiai kockázat okozta, túlzott 

megterhelés miatt foglalkozási megbetegedés gyanúját az elmúlt 2 évben: 80. sz. grafikon. 

 

 

80. sz. grafikon 

 

Az elmúlt két évben a szolgálatok 41%-ában történt túlzott megterhelés miatt kialakult 

foglalkozási megbetegedés bejelentés, összesen 13, min. 1, max. 5 esetben: 81. sz. grafikon. 

 

 

 81. sz. grafikon 

 

 

A preventív munka hatékonyságára lehet következtetni a táppénzes napok száma alapján is. 

Ezért kérdeztünk rá, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvos ismeri-e ezeket a számokat, 
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azaz tudja-e, hogy a munkavállalók hány %-a volt betegállományban, és milyen hosszan. A 

vizsgált periódusban a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknál 135 munkavállaló 

betegállományáról szereztek tudomást, szolgáltatónként min. 5, max. 20 fő, általában egy 

hétig, a többi munkavállaló 1-2 napig, 30 napon túli nem volt: 82. sz. grafikon. 

  

 

  82. sz. grafikon 

 

Az Mtv. 40. § (1) bekezdése és 44. § (1) bekezdése, valamint az Eütv. a munkáltatók 

kötelezettségévé teszi, hogy tájékoztassa a munkavállalókat az őket érhető egészségkárosító 

kockázatokról. Ugyanez a kötelezettség hárul a foglalkozás-egészségügyi szakorvosokra is, 

azaz, hogy tájékoztatassák a munkavállalókat az őket érő munkahelyi ergonómiai 

kockázatokról. A foglalkozás-egészségügyi orvosok 78%-a e tájékoztatási kötelezettségének 

eleget tesz, 22 %-a nem: 83. sz. grafikon. 
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  83. sz. grafikon 

 

A munkavállaló munkavégzése során kényszerülhet olyan ergonómiai kockázatból adódó 

megterhelést elszenvedni, amely hosszú távon károsíthatja az egészségét. Időben észlelt ilyen 

irányú kockázatok megszüntethetők, vagy különböző intézkedésekkel csökkenthetők. A 

foglalkozás-egészségügyi orvosok a munkavállaló munkavégzése során az alábbi ergonómiai 

kockázatokat észlelték: kényszer testtartásban végzett munka (90%), ismétlődő mozgásokkal 

végzett munka (90%), erőteljes erőfeszítés mellett végzett munka (78%), a test bizonyos 

részét erőteljes nyomásnak kitéve végzett munka (67%), hosszú ideig azonos pozícióban állva 

végzett munka (90%): 84. sz. grafikon. 

 

 

  84. sz. grafikon 
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A foglalkozás-egészségügyi orvosok alábbi javaslatokat tették a munkáltatónak az ergonómiai 

kockázatok csökkentésére: munkaszervezésre vonatkozóan (gyakoribb szünetek beiktatása, 

rotáció, stb.) 85%, technológia módosítására vonatkozóan (eszközök, gépek módosítása stb.) 

100%: 85. sz. grafikon. 

 

 

85. sz. grafikon 

 

A munkavállalók alábbi egészségi problémákról tájékoztatták a foglalkozás-egészségügyi 

orvost: fáradékonyság, diszkomfortérzés (58%), ismétlődő fájdalmak (100%), bizonyos 

testrészek mozgásának beszűkülése (100%), növekvő számú munkahelyi hiányzások (80%): 

86. sz. grafikon. 

 

 

  86. sz. grafikon 
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Fontos, hogy azok a munkavállalók, akik fokozott ergonómiai kockázatnak vannak kitéve, 

akár a munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében, akár spontán, jelezzék a foglalkozás-

egészségügyi szakorvosoknak, ha ezzel kapcsolatos egészségre vonatkozó panaszai lennének. 

A panaszok korai kiszűrése egyfelől hatékonyabb gyógyítást tesz lehetővé, másfelől pedig a 

megelőzéshez szükséges intézkedések, javaslatok megtételének nyit utat a munkáltató felé, 

akinek intézkedései nyomán az újabb ergonómiai kockázatból adódó egészségkárosodások 

lesznek elkerülhetők. A foglalkozás-egészségügyi orvosok az észlelt egészségi problémák 

megszüntetése érdekében alábbi javaslatot tették a munkavállalónak: hosszabb pihenés 

(100%), munkaszervezési intézkedések (35%), technológia megváltoztatását (80%): 87. sz. 

grafikon. 

 

 

87. sz. grafikon 

 

 Az ergonómiai kockázatok közül rákérdeztünk a fokozott pszichés terhelés felmérésére is. A 

foglalkozás-egészségügyi orvosok 78%-a kitér erre, 22%-a nem: 88. sz. grafikon. 

 

 

 88. sz. grafikon 
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Az ergonómiai kockázatnak kitett munkavállalók körében a leggyakoribb 

panaszok/betegségek a látásromlást előidéző tényezők esetén az alábbiak: fejfájás (100%), 

hányinger (10%), szédülés (90%): 89. sz. grafikon. 

 

 

89. sz. grafikon 

 

Az ergonómiai kockázatnak kitett munkavállalók körében a leggyakoribb 

panaszok/betegségek a pszichés megterhelést előidéző tényezők esetén az alábbiak: 

depresszió (100%), szorongás (20%), magas vérnyomás (100%), agyi keringési betegségek 

(35%), anyagcsere betegségek – cukorbetegség (20%), emésztőszervi megbetegedések – 

reflux oesophagitis, gyomorfekély (100%): 90. sz. grafikon. 
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90. sz. grafikon 

     

Az ergonómiai kockázatnak kitett munkavállalók körében a leggyakoribb 

panaszok/betegségek a fizikai állapotromlást előidéző tényezők esetén az alábbiak: 

degeneratív mozgásszervi betegségek, discopathia, spondylosis, nyaki myalgia (100%), 

alagútszindrómák (100%): 91. sz. grafikon. 

 

 

91. sz. grafikon 
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A fentiek miatt is fontos kérdés, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvos készít-e 

munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát. Sajnos a foglalkozás-egészségügyi orvosok 100%-a 

nem készít ilyet: 92. sz. grafikon. 

 

 

   92. sz. grafikon 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés része az életmóddal összefüggő előadások, programok 

szervezése. Ez a primer prevenció egyik elektív helye, ezért is van nagy jelentősége ennek. A 

megkérdezettek 100%-a válaszolta, hogy életmóddal összefüggő előadásokat, valamint 

programokat nem szerveznek: 93. sz. grafikon. 

 

 

93. sz. grafikon 
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Ennek ellenére a foglalkozás-egészségügyi orvosok úgy válaszoltak, hogy 20%-ban végeznek 

oktatást a munkavállalók körében, ezek lehetnek nem az életmóddal összefüggő előadások: 

94. sz. grafikon. 

 

 

94. sz. grafikon 

 

A megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő rovatból kiderült, hogy szükség lenne 

egészségfejlesztő programokra. Úgy tűnik, a szakma is érzi azt a hiányosságot, ami a 

munkahelyi egészségfejlesztés jelent a primer prevenció vonatkozásában.  

 

A foglalkozás-egészségügyi ellátás erőssége az ergonómiai kockázatoknak kitett 

munkavállalók esetében, hogy részt vesz a kockázatelemzésben, amiben külön kitérnek az 

ergonómiai kockázatok felmérésére, illetve a munkáltatónak olyan intézkedéseket javasolnak, 

melyek segítségével jelentősen lehet csökkenteni/megszüntetni az ergonómiai 

egészségkárosító kockázatokat. Ez lehet az oka, hogy ergonómiai kockázati okból munkahelyi 

baleset nem következett be. Gyengesége a rendszernek, hogy a foglalkozás-egészségügy 

egyáltalán nem készít egészségügyi stratégiát, így a primer prevenció lehetőségei jelentősen 

beszűkül. Ez a gyengeség egyben erősséggé alakítható, kihasználva azokat a lehetőségeket, 

melyek ezen a területen jelen vannak, így jelentősen lehetne emelni a primer prevenció 

hatékonyságát. 
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VI. Kérdőív a munkabiztonsági szakembernek az ergonómiai kockázatok felmérésére 

  

Az NGM 2017. évi jelentése a munkavédelemről kitér arra, hogy a használatos gépek 

esetében a szembeforgó hengerpárok közé nyúlás, illetve a veszélyes gépszerkezetek 

védőburkolatainak, vészleállítóinak hiányossága, vagy nem megfelelő kialakítása, a keverő 

berendezésekbe üzemelés közbeni benyúlás lehetősége a legjellemzőbb szabálytalanság. A 

technológiához kapcsolható kisegítő gépek esetében is gyakori probléma a törött burkolatú, 

elhanyagolt állapotú gépek és kéziszerszámok használata. A karbantartás jellemzően csak az 

üzemképességre szorítkozik, a biztonsági szempontok sok esetben, háttérben maradnak. Az 

egyéni védőeszközök nem megfelelő állapota, a munkáltató általi biztosításának hiánya is 

előfordul. 

Ez főleg munkabiztonsági kérdés, természetesen elsősorban a munkáltató felelőssége, hogy 

mennyire tartja/tartatja be a munkabiztonsági előírásokat, de egyben jelzi a munkabiztonsági 

szakemberek szakmai érdekérvényesítő képességét/lehetőségét.   

Természetesen, ezt a képességet befolyásolja, a munkabiztonsági szakember leterheltsége is, 

ezért is kérdeztünk rá az ellátott munkáltatók számára. Mikrovállalkozásban (1–9 fő) 

összesen 96 munkáltatót, és kisvállalkozásokban (10–49 fő) összesen 310 munkáltatót látnak 

el. Úgy tűnik a válaszadók félreértelmezték a kérdést, tekintettel arra, hogy ha csak napi 2 óra 

elfoglaltságot jelent egy-egy munkáltató, akkor sem valószínű, hogy ellátható lenne ennyi 

munkáltató. Talán a munkavállalók számát jelölték itt meg.    

A felmérés eredménye szerint mikrovállalkozásokat 8 szakember lát el, összesen 96 

munkáltató esetén, átlagban 12, min. 6, max. 45 munkáltatót jeleztek: 95. sz. grafikon.  

 

 

   95. sz. grafikon  
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Kisvállalkozásokat 11 munkavédelmi szakember lát el, összesen 340 munkáltató esetén. Itt az 

átlag 32 munkáltató, min. 12, max. 45, lásd 96. sz. grafikon. 

 

 

  96. sz. grafikon 

  

A megkérdezett munkabiztonsági szakemberek szerint az ellátott munkáltatók 100%-a III. 

veszélyességi osztályba sorolhatók: 97. sz. grafikon 

 

 

97. sz. grafikon 
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A munkabiztonsági szakemberek 47,5%-a közreműködik, 52,5%-a nem működik közre a 

kockázatelemzésben: 98. sz. grafikon. 

 

 

    98. sz. grafikon 

 

A munkabiztonsági szakemberek, amennyiben közreműködnek a kockázatelemzésben, 100%-

ban kitérnek az ergonómiai kockázatokra: 99. sz. grafikon. 

 

 

99. sz. grafikon 

 

Igen válasz esetén arra is rákérdeztünk, hogy, milyen tevékenységből erednek ezek a 

kockázatok (több válasz is lehetséges). Az ergonómiai kockázatok az alábbi tevékenységből 
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erednek: 78%-ban irodai jellegű tevékenységből, 90%-ban ipari jellegű tevékenységből, 45%-

ban járművezetéshez kapcsolódóból: 100. sz. grafikon 

 

 

100. sz. grafikon 

 

A leggyakoribb terhelési tényezők az alábbiak: 22% látásromlást előidéző tényező, 52% 

pszichés megterhelés, 27% fizikai állapotromlást előidéző tényező: 101. sz. grafikon. 

 

 

101. sz. grafikon 

 

A fenti kockázati okokból a megkérdezett munkabiztonsági szakemberek 32%-a szerint 

történt, 68%-a szerint nem történt munkahelyi baleset az elmúlt 2 évben: 102. sz. grafikon  
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 102. sz. grafikon 

 

A munkahelyi balesetek fő okaként 100%-ban egyéni tényezőket jelöltek meg (fáradtság, 

betegség, figyelmetlenség, nem, kor, antropometriai adottságok): 103. sz. grafikon 

 

 

  103. sz. grafikon 

 

A munkabiztonsági szakemberek 32%-a kioktatta, 63%-a nem oktatta ki a munkavállalókat az 

őket érő munkahelyi ergonómiai kockázatokról, 5% nem válaszolt: 104. sz. grafikon 
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104. sz. grafikon 

 

A megkérdezett munkabiztonsági szakemberek a munkavállalók munkavégzése során 

észlelték, hogy kényszertesttartásban (80%), ismétlődő mozgásokkal (30%), erőteljes 

erőfeszítés mellett (42%), a test bizonyos részét erőteljes nyomásnak kitéve (10%), hosszú 

ideig azonos pozícióban állva (27%), jogszabályban leírtaknak nem megfelelő képernyő előtt 

dolgoznak (80%): 105. sz. grafikon.  

 

    105. sz. grafikon 
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Az ergonómiai kockázatok felmérésekor alapvető fontosságú, hogy a munkabiztonsági 

szakember ismerje a munkafolyamatokat, észlelje azokat, és erről tájékoztassa a munkáltató 

mellett a munkavállalót is, valamint tegyen javaslatot ezek megszüntetésére/csökkentésére. 

Hivatásuk szabályainak eleget téve az alábbiakat tanácsolták: technológia módosítása (85%), 

a mozgatott teher útjának csökkentése (15%), a nagyobb terhek megbontása (5%), 

munkakörnyezetre vonatkozó módosító javaslatok (85%): 106. sz. grafikon. 

        

 

106. sz. grafikon 

 

Megjegyzések, javaslatok nem voltak. 

Erősségként értékelhető az, hogy a munkabiztonsági szakemberek, amennyiben 

közreműködnek a kockázatelemzésben, 100%-ban kitérnek az ergonómiai kockázatokra és 

fontos, hogy a munkabiztonsági szakemberek a technológia módosítása (85%), 

munkakörnyezetre vonatkozó módosító javaslatokat tettek (85%). 

Sajnos az elemzés rávilágít a tevékenység gyengeségeire is, így pl. a munkabiztonsági 

szakembereknek csak 47,5%-a működik közre a munkáltató felkérésre a kockázatelemzésben, 

de 52,5%-a nem működik közre, ennek okait ki kellene deríteni – lehet, hogy nem kapnak 

ilyen felkérést. A munkaszervezés gyengeségeire mutat rá az, hogy az ergonómiai kockázatok 

78%-ban irodai jellegű tevékenységből és 90%-ban ipari jellegű tevékenységből erednek. A 

magas pszichés megterhelés (52%) nyilván összefügg azzal, hogy a munkahelyi balesetek fő 

okaként 100%-ban egyéni tényezőket állapítottak meg (fáradtság, betegség, figyelmetlenség, 

nem, kor, antropometriai adottságok).  
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A munkabiztonsági szakemberek tevékenységük során lehetőséget tártak fel azzal, hogy a 

technológia módosítása (85%), munkakörnyezetre vonatkozó módosító javaslatokat tettek 

(85%), és ha nagyobb arányban vonnák be őket a kockázatelemzésbe, valószínűleg javulna a 

munkabaleseti mutató. Fontos lenne tehát a munkabiztonsági szakemberek véleményét, 

megállapításait szélesebb körben figyelembe, hiszen a jelzéseik rámutatnak a magasabb 

kockázati tényezőkre legyenek azok a munkavégzés módjára (kényszer testtartás), vagy 

munkaeszközökre vonatkozók (nem megfelelő képernyők).  

A munkabiztonsági szakemberek 32%-a kioktatta, 63%-a nem oktatta ki a munkavállalókat az 

őket érő munkahelyi ergonómiai kockázatokról, 5% nem is válaszolt a kérdésre. A 

megkérdezett munkabiztonsági szakemberek a munkavállalók munkavégzése során észlelték, 

hogy az esetek 80%-ában kényszer testtartásban és a jogszabályban leírtaknak nem megfelelő 

képernyő előtt dolgoznak. Az ipari jellegű tevékenységből (90%) és irodai jellegű 

tevékenységből (78%) eredő magas kockázati okokból a megkérdezett munkabiztonsági 

szakemberek szerint az esetek 32% -ában történt munkahelyi baleset az elmúlt 2 évben. 

 

VII. Kérdőív a munkáltatónak az ergonómiai kockázatok felmérésére 

 

Bár a kockázatok, ezen belül az ergonómiai kockázatok felmérése szaktevékenységnek 

minősül, az ezzel kapcsolatos intézkedések felelőssége a munkáltatót terheli. Ezért is 

kérdeztük meg a munkáltatókat, hogy miként látják ezt a kérdést.  

Elsősorban a kockázatelemzés problémakörét vizsgáltuk meg 

 A megkérdezett munkáltatók 20%-a készít, 80%-a nem készít kockázatelemzést a vezetése 

alatt álló munkahelyen: 107. sz. grafikon. 
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     107. sz. grafikon 

 

 Az elvégzett kockázatelemzések 100%-ban kitérnek az ergonómiai kockázatokra is: 108. sz. 

grafikon. 

 

 

108. sz. grafikon 

 

 

A munkáltatók szerint az elvégzett kockázatelemzések 20%-a tér ki a munkavállalók 

egészségi állapotára is, 80% nem válaszolt: 109. sz. grafikon. 
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 109. sz. grafikon 

 

A munkáltatók 20%-a szerint a kockázatok ismeretében készül átfogó megelőzési stratégia az 

ergonómiai kockázatok csökkentésére, 80% nem válaszolt: 110. sz. grafikon.  

 

 

 110. sz. grafikon 
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A megkérdezett és igennel válaszoló munkáltatók 100%-a szerint biztosítják a munkavállalók 

részére a munka-pihenés rendeletben meghatározott arányát: 111. sz. grafikon. 

 

 

 111. sz. grafikon 

 

A munkáltatók az ergonómiai kockázatok ismeretében 60%-ban csökkentik, 40%-ban nem 

csökkentik a távolságot a tárgyak felemelési és lerakási helye között: 112. sz. grafikon. 

 

 

112. sz. grafikon 
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A munkáltatók 40%-a szerint nehéz tárgyak emelésekor megbontják, 60%-a szerint nem 

bontják meg kisebb egységekre a mozgatott terhet: 113. sz. grafikon. 

 

 

  113. sz. grafikon 

 

A munkáltatók 100%-a szerint biztosítanak emelő eszközöket a nehéz tárgyak emeléséhez a 

munkavállalók részére: 114. sz. grafikon. 

 

 

   114. sz. grafikon 
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A munkáltatók 60%-a szerint a munkagépek, berendezések beállításánál figyelembe veszik, 

40%-a szerint nem veszik figyelembe a munkavállaló testméreteit: 115. sz. grafikon. 

 

 

115. sz. grafikon 

 

A munkáltatók 20%-a szerint van, 80%-a szerint nincs lehetőség arra, hogy a munkavállalók 

váltogatni tudják az állva vagy ülve történő munkavégzést: 116. sz. grafikon. 

 

 

  116. sz. grafikon 
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A munkáltatók 20%-a szerint kikérik, 80%-a szerint nem kérik ki a munkavállalók 

véleményét a munkaidő beosztás ésszerűsítéséről: 117. sz. grafikon 

 

 

   117. sz. grafikon 

 

Ha a feladat gyakori és nagy fizikai erőfeszítést igényel, 20%-ban használnak, 80%-ban nem 

használnak motoros szerszámokat: 118. sz. grafikon. 

 

 

  118. sz. grafikon 
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Nehéz munka végzésekor a munkáltatók az alábbi intézkedéseket teszik: 20%-ban a 

munkavállalóknak hosszabb szünetet biztosítanak, 80%-ban rotálják a munkavállalókat, 60%-

ban a nehéz terhek emelgetését váltogatják fizikailag könnyebb feladatokkal: 119. sz. grafikon  

 

 

   119. sz. grafikon 

 

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet szigorúan szabályozza, a munkavállalók egészségkárosító 

kockázatainak megszüntetését/csökkentését. A megkérdezett munkáltatók 100%-a szerint 

betartják a munkavállalók a képernyős munkahelyeken a munkavégzés közben az 50 perc 

után kötelező, össze nem vonható 10 perc szünetet: 120. sz. grafikon. 

 

 

120. sz. grafikon 
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A megkérdezett munkáltatók 100% szerint biztosítják a munkavállalók részére az 50/1999. 

(XI. 3.) EüM rendeletben meghatározottak szerint a képernyős munkahelyek tárgyi 

minimumfeltételeit: 121. sz. grafikon. 

 

 

  121. sz. grafikon 

 

A munkáltatók 20%-a tájékoztatja, 80%-a nem tájékoztatja a munkavállalókat az őket érő 

munkahelyi kockázatokról: 122. sz. grafikon. 

 

 

122. sz. grafikon 
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A munkáltatók 100%-a szerint megtörténik a jogszabályban meghatározott módon és 

gyakorisággal a munkavállalók munkavédelmi oktatása: 123. sz. grafikon. 

 

 

     123. sz. grafikon 

 

A munkáltatók 100%-a szerint biztosítják a munkavállalónak a munkaköri alkalmassági 

vizsgálatot a fogl.-eü. szakorvos által meghatározott gyakorisággal: 124. sz. grafikon. 

 

 

  124. sz. grafikon 
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A tercier prevenció kérdéskörében rákérdeztünk arra, hogy van-e lehetőség a munkavállaló 

munkahelyi rehabilitációjára.  

A munkáltatók 20%-a szerint van, 80%-a szerint nincs lehetőség erre: 125. sz. grafikon 

 

 

125. sz. grafikon 

 

A munkáltatók az alábbi lehetőségeket biztosítják a munkavállalók munkahelyi 

egészségfejlesztésére: táplálkozás (20%), oktatás (100%): 126. sz. grafikon. 

 

 

 126. sz. grafikon 
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Megjegyzések, észrevételek nem voltak.      

Összegezve és elemezve a munkáltatóknak az ergonómiai kockázatokra vonatkozó kérdésekre 

adott válaszait úgy tűnik, hogy a nagykereskedelemben a munkáltató nem minden estben 

használja ki, tudja kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek ezen a téren a rendelkezésére 

állnak/állhatnak. A rendszer gyengesége, hogy a munkáltató, a kockázatelemzések alkalmával, 

nem tér ki külön az ergonómiai kockázatokra. Nem készít a szakemberek bevonásával 

egészségügyi stratégiát sem, ami így esetlegessé teszi a megelőzésre hozott intézkedéseket. A 

munkavállalókat/munkavállalói érdekképviseleteket nem vonja be minden esetben az 

ergonómiai kockázatok csökkentésére/megszüntetésére irányuló tevékenységekbe. A 

munkahelyi egészségfejlesztés egyáltalán nincs jelen, ami nagymértékben lecsökkenti a 

megelőzés minden formájának hatékonyságát. Ezeket a gyengeségeket azonban erősséggé 

lehet változtatni. Ennek már vannak mutatkozó jelei, így például a munkáltató intézkedett 

arról, hogy képernyős munkahelyeken az ergonómiai kockázatok csökkentésére tartsák be a 

munkavállalóknak az előírt pihenési idejét. Az elkészített egészségügyi stratégiába beemelve 

a fent említett gyengeségeket, mint pl. a kockázatelemzések kiterjesztése az ergonómiai 

kockázatokra, a megszűntetésére/csökkentésére irányuló tevékenységek sokkal átfogóbbak és 

hatékonyabbak lesznek. A munkahelyi egészségfejlesztés bevezetése, eszközeinek 

felhasználása jelentősen javíthatja a megelőzés minden formáját, egyben egy új lehetőség a 

munkavállalók egészségének megőrzésében/fejlesztésében. Fontos lenne ezen a téren, a 

munkáltatók rendszerszerű támogatása. 

 

VIII. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (műszak, álló) felmérésére 

 

Az egyik speciális területe a most vizsgált ergonómiai kockázatoknak az álló testhelyzetben 

végzett munkára vonatkozik, amelyek felmérése lehetőséget nyújt arra, hogy 

megfogalmazzuk azokat a fejlődési lehetőségeket, melyek biztosíthatják, hogy az ember–-

gép–környezet rendszer annak meghatározó eleme, az ember igényei szerint működjék, az 

ember kényelmét, biztonságát, egészségének megőrzését biztosítsa.  

A nagykereskedelemre jellemző adatokat a munkavállalók nemére, életkorára és 

munkakörére, valamint az abban eltöltött időre, a munkatapasztalatra vonatkozó kérdésekkel 

kezdtük.  
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A megkérdezett munkavállalók 86,21%-a nő, 13,79%-a férfi: 127. sz. grafikon. 

 

 

 127. sz. grafikon 

 

A nemek mellett az életkor is meghatározó az ergonómiai kockázatok csökkentésének 

hatékonyságában.  A kor szerinti megoszlás a következő: 18–35 év 50%, 36–45 év 17%, 46–

58 év 23%, 59–65 év 7%, lásd 128. sz. grafikon.  

 

 

128. sz. grafikon 
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Az ülő- és állómunkát végzők arányát tekintve a megkérdezett munkavállalók 4%-a ülő, 96%-

a álló munkát végez: 129. sz. grafikon. 

 

 

     129. sz. grafikon 

 

Az állómunkát végző munkavállalók alábbi tevékenységeket végzik: tartós állómunka (65%), 

állás, ülés váltakozva (18%), nehéz, nagyméretű terhek cipelése (25%), veszélyes tárgy 

emelése (10%), teher emelése a testtől eltartva (42%), kényszer testtartás (30%), függőleges 

emelés több mint egy méter magasra (32%), felemelt tárgy tartása több mint egy percig(18%), 

tárgyak tolása-húzása több mint 30 mp-ig (35%), tárgyak emelése súlypont eltolódás 

mellett(35%), nehezen megfogható tárgyak emelése (30%), csúszás-botlás veszély melletti 

munka (32%), időkényszer alatt végzett munka (15%), gyakran ismételt monoton mozdulatok 

(32%), munka kézi vezérlésű gépen (30%), automatizált rendszerek irányítása (8%), 

folyamatosan féloldali megterhelés (20%), munka vállra és felső végtagokra nehezedő 

nyomás mellett (25%): 130. sz. grafikon. Mint a fentiekből kitűnik, többszörös ergonómiai 

kockázat éri a munkavállalókat, amelyek együttesen csak felerősítik azok egészségkárosító 

hatásait, ezért az erre irányuló intézkedéseknek is szerteágazónak kell lennie. 
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 130. sz. grafikon 

 

A halmozott ergonómiai kockázatok rövidebb idő alatt intenzívebb egészségkárosodást 

okozhat, ezért is fontos, hogy a munkavállaló munkája során előfordul-e, hogy érzi: 

képességein felül kell teljesítenie (30%), a munka végzése veszélyes az egészségre (25%), a 

munka végzése veszélyezteti a terhes nőket (35%), a munka végzéséhez több információra  

vagy képzésre lenne szüksége (25%), munkáját monotonnak érzi (30%), a munka folyamaton 

nem változtathat (35%), nincs beleszólása a munkavégzés folyamatába (25%), nincs 

megfelelő kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között (45%): 131. sz. grafikon. 

        

 

  131. sz. grafikon 

 



265 

 

A munkavégzés során használt segédeszközök megfelelőségére kérdeztünk rá (több válasz 

lehetséges), hogy felmérjük az ergonómiai kockázatok ilyen irányú jelenlétét is. A 

munkavállalók szerint: a munkavégzés során használt segédeszközök megfelelőek az adott 

munkafeladat ellátásához (42%), az eszközök műszaki állapota megfelelő (30%), az eszköz 

könnyen elmozdítható a talajon (32%), az eszköz fogantyúi derék és váll közötti magasságban 

vannak (17%), az eszköz fogantyúi kényelmesek, jó műszaki állapotban vannak (24%), az 

eszköz mozgás közben fékezhető/rögzíthető (35%): 132. sz. grafikon. 

 

 

  132. sz. grafikon 

 

A munkahely megvilágítása is alapvető ergonómiai kockázatot jelenthet a munkavégzés 

közben. Ezért tettük fel a kérdést, hogy a munkavállaló megfelelőnek ítéli-e meg a munkahelyi 

világítást a munkavégzés közben. A munkavállalók 20%-a szerint teljes mértékben megfelelő, 

35%-a szerint megfelelő, 28%-a szerint részben megfelelő, 7% szerint inkább nem felel meg, 

10% szerint egyáltalán nem felel meg: 133. sz. grafikon. 
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133. sz. grafikon 

 

Arra kérdésre, hogy megfelelőnek ítéli-e meg a munkahelyi hőmérsékletet a munkavégzés 

közben, a megkérdezett munkavállalók 10%-a szerint teljesen mértékben megfelelő, 24%-a 

szerint megfelelő, 58%-a szerint részben megfelelő, 6%-a szerint inkább nem felel meg a 

munkahelyi hőmérséklet a munkavégzés közben: 134. sz. grafikon.  

 

 

 134. sz. grafikon 

 

A megkérdezett munkavállalók munkavégzés közben tapasztalt alábbi panaszokat említik: fej, 

szem, nyak, hát, derék, felső végtag fájdalom (80%), hamarabb elfárad (30%), ingerlékeny, 

feszült lesz (35%), elálmosodik, szétszórttá válik (35%), lábfájdalom, lábdagadás jelentkezett 

(75%): 135. sz. grafikon.  
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 135. sz. grafikon 

 

Az ergonómiai kockázatok egészségkárosító hatásait kutattuk a morbiditási mutatók alakulása 

alapján. Megkérdeztük, hogy az utóbbi 3 évben milyen kezelték a megkérdezett 

munkavállalókat. A betegséggyakoriságok az alábbiak voltak: depresszió, szorongás, 

alvászavar (10%), magas vérnyomás (20%), koszorúér-betegségek (0%), agyi keringési 

betegségek, stroke (0%), alsó végtag visszeres megbetegedése (3%), cukorbetegség (3%), 

emésztőszervi megbetegedések, reflux oesophagitis, gyomorfekély stb. (3%), mozgásszervi 

betegségek, gerincbetegség, nyakizomfájdalom, (42%): 136. sz. grafikon. Sajnos mind a 

felsorolt tünetek, mind a morbiditási mutatók azt jelzik, hogy bár történnek intézkedések a 

kockázatok csökkentésére, ezek mégsem tűnik teljesen hatékonynak, hiszen még mindig sérül 

a munkavállalók egészsége.  
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  136. sz. grafikon 

 

Az elmúlt 2 évben a fenti betegségek miatt igénybe vett táppénzes állományok hosszának 

százalékos megosztása az alábbi: 7 nap alatt 12%, 7–14 nap 8%, 15–21 nap 8%, 21–30 nap 

3%, nem volt táppénzes állományban 61%, nem válaszolt 8%: 137. sz. grafikon. 

 

 

     137. sz. grafikon 
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A munkavállalók 100%-a évente részt vesz munkaköri alkalmassági vizsgálaton: 138. sz. 

grafikon. 

 

 

 138. sz. grafikon 

 

A megkérdezett munkavállalók szerint a munkáltató az alábbi munkahelyi 

egészségfejlesztéseket biztosítja: fizikai aktivitás (14%), a táplálkozással kapcsolatos 

tanácsadás (10%), dohányzásról leszoktató programok (35%), oktatás (17%): 139. sz. 

grafikon. 

 

 

139. sz. grafikon 
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Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő nem került kitöltésre. 

Elemezve a munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (műszak, álló) felmérésére adott 

válaszokat ki kell emelni az erősségek közül a primer és szekunder prevenció keretében a 

munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatának 100%-os meglétét. Bár a 

munkavállalóknál foglalkozási megbetegedést nem diagnosztizáltak, a morbiditási mutatók 

illetve a felsorolt panaszok/tünetek alapján mégis úgy tűnik, hogy az ergonómiai kockázatok 

csökkentésében még vannak lehetőségek. A széles betegség-, panasz- és tünetskála okait 

fontos lenne alaposabban feltárni, hiszen többségükben a kiváltó tényezők egyszerű, nem túl 

költséges intézkedéssel csökkenthetők, a munkafeltételek javíthatók. Mint a fentiekből 

kitűnik, többszörös ergonómiai kockázat éri a munkavállalókat, amelyek együttesen csak 

felerősítik azok egészségkárosító hatásait, ezért az erre irányuló intézkedéseknek is 

szerteágazónak kell lennie. Ez a gyengeség azonban erősségé alakítható, miként egyéb 

ergonómiai kockázatok csökkentésére/megszüntetésére irányuló lehetőségek esetében is. Így 

az ember-gép harmóniájának megteremtése, a munkavállaló szükségleteit figyelembevétele, a 

gépek, munkaeszközök méreteinek állíthatósága (ami a kérdőívek alapján nincs jelen) 

nagymértékben fokozná a primer prevenció hatékonyságát. A megvilágítás javításával 

számottevően lehet növelni a munkavégzés hatékonyságát, így az a tény, hogy a 

munkavállalók 20%-a vallotta azt, hogy a megvilágítást megfelelőnek találja, ennek kijavítása 

ugyancsak erősséggé alakítható, akárcsak a munkahelyi hőmérséklet, amelyet az esetek 

10%-ban találtak a munkavállalók megfelelőnek. A gyengeségek közül az egyik 

legjelentősebb és egyben a lehetőség is a munkahelyi egészségfejlesztés szegényessége, itt 

bővüléssel a primer prevenció nagy lehetőséghez jutna és a munkavállalók 

egészségmegőrzése/fejlesztése könnyebben lenne biztosítható. Fontos lenne azonban, hogy, 

akár a jogalkotók segítségével, olyan rendszert hozni létre, mely támogatná a munkáltatót az 

ilyen irányú törekvésében (pl. ezeket a beruházásokat le lehessen írni az adóból, a 

foglalkozás-egészségügy mint a primer, szekunder és tercier prevenció legfőbb helye, 

visszakapja az E Alap terhére történő beutalási lehetőséget).  

 

IX. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (irodai munka) felmérésére 

   

A másik speciális területe az ergonómiai kockázatoknak az irodai környezetben végzett 

munkára vonatkozik, amelyek felmérése lehetőséget nyújt arra, hogy megfogalmazzuk azokat 

a fejlődési irányokat, melyek lehetővé teszik, hogy az ember–gép–környezet rendszer annak 
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meghatározó eleme, az ember igényei szerint működjék, az ember kényelmét, biztonságát, 

egészségének megőrzését biztosítsa.  

A nagykereskedelemre jellemző adatokat a munkavállalók nemére, életkorára és 

munkakörére, valamint az abban eltöltött időre, a munkatapasztalatra vonatkozó kérdésekkel 

kezdtük.  

A munkavállalók nem szerinti megosztása ebben az ergonómiai kockázat (irodai munka) 

felmérésben: 18% férfi, 82% nő: 140. sz. grafikon 

 

 

 140. sz. grafikon 

 

A munkavállalók kor szerinti megosztása az ergonómiai kockázatok felmérésben: 18–35 év 

28%, 36–45 év 37%, 46–58 év 32%, 59–65 év 3%: 141. sz. grafikon. 

 

 

141. sz. grafikon 
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Az összes megkérdezett munkavállaló az ergonómiai kockázatok felmérésben ülő munkát 

végez: 142. sz. grafikon.  

 

 

 142. sz. grafikon 

 

Az ülő munkát végző dolgozók 90%-a irodai jellegű, 8% járművezetéshez kapcsolódó munkát 

végez, 2% nem válaszolt: 143. sz. grafikon.  

 

 

143. sz. grafikon 
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Az irodai jellegű tevékenységet végző munkavállalók 5%-a 4–6 órát, 82%-a 6–8 órát, 12% 

ennél többet tölt a számítógép előtt: 144. sz. grafikon. Ezek a válaszok is mutatják, hogy a 

munkáltatók nagyobb része nem tartja/tartatja be a képernyő előtti munkavégzés minimális 

egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 4. § (1) 

bekezdésében rögzítetteket: „a képernyő előtti munkavégzés összes ideje ne haladja meg a 

napi 6 órát”. 

 

 

     144. sz. grafikon 

 

A megkérdezett munkavállalók 32%-a betartja, 68%-a nem tartja be a munkavégzés közben 

az 50 perc után kötelező, össze nem vonható 10 perc szünetet: 145. sz. grafikon. Ezek a 

válaszok is mutatják, hogy a munkáltatók nagyobb része nem tartja/tartatja be a képernyő 

előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. 

(XI. 3.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdésében rögzített követelményeket: „a képernyő előtti 

munkavégzést óránként legalább 10 perces – a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével – 

össze nem vonható szünetek szakítsák meg”; a kivétel akkor alkalmazható, ha a képernyő 

előtti munkavégzés az (1) bekezdés szerinti megszakítás a munkavégzés céljára tekintettel 

más életét, testi épségét, valamint egyes vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti, de ebben az 

esetben sem haladhatja meg a képernyő előtti munkavégzés a napi munkaidő 75%-át. 

Az adatok súlyosságát még az a tény is növeli, hogy bár a rendelet hatálya nem terjed a 

munkahelyi számítógép-használaton túl, a munkavállaló munkaidőn kívül is használhat 

informatikai eszközöket, sőt a legtöbb esetben használ is számítógépet, tabletet, okostelefont, 

esteleg televíziót néz stb. és mindez a kockázatot növeli. 
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  145. sz. grafikon 

 

Akik nem tartják be a kötelező 10 perces szünetet képernyős munkavégzés közben, az alábbi 

okokat jelölték meg: a munkáltató nem teszi lehetővé (10%), nem tartja szükségesnek (5%), 

nem tudták, hogy erre szükség van (20%), egyéb ok (65%): 146. sz. grafikon  

 

 

    146. sz. grafikon 
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A számítógépes munkahelyek, számítógép-használat műszaki paraméterei is fontosak, ezért 

ezekre is rákérdeztünk.  

Az irodai, képernyős munkát végzők szerint a képernyő teteje a szemmel egy magasságban 

van (65%), a képernyő és a szem közötti távolság 50-70 cm (60%), a képernyő 

tükröződésmentes (35%), a képernyő villódzásmentes (45%): 147. sz. grafikon, tehát az előírt 

feltételeknek változó mértékben felelnek meg. 

 

 

 147. sz. grafikon 

 

Az irodai, képernyős munkát végzők szerint a számítógép melletti szék magassága állítható 

(90%), kartámasszal ellátott (70%), a széktámla állítható (55%), a törzs és a comb 90 fokos 

szöget zár be (45%), a comb üléskor vízszintes (45%), a talp leér a földre és van lábtámasz 

(55%): 148. sz. grafikon. Ezek a feltételek is változó mértékben – de kissé magasabb szinten – 

felelnek meg a követelményeknek, legkevésbé az alsó végtagokra eső teher esetében. 

 

 

  148. sz. grafikon 
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A billentyűzet használatakor az irodai, képernyős munkát végző munkavállalók 5%-a használ 

csuklótámaszt, 80% kezét vízszintesen tartja: 149. sz. grafikon. Ebben az esetben a 

billentyűzet és az egér használatakor is hasznos a csuklótámasz, ami egyszerű és 

költséghatékony megoldás a megelőzés szempontjából.  

 

 

    149. sz. grafikon 

 

Az irodai, képernyős munkát végző munkavállalók 48%-a az egér használatakor kezét 

vízszintesen, 15%-a kezét oldalirányban tartja, 60% esetében az egér egy szinten van a 

billentyűzettel: 150. sz. grafikon 

 

 

 150. sz. grafikon 
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Az irodai, képernyős munkahelyeken megkérdezett munkavállalók szerint a gyakran használt 

tárgyak könnyen elérhetők (85%), a dokumentumok részére irattartó biztosított (70%), a 

munkavégzés közben a telefonáláskor fejhallgatót használ (5%), a munkavégzés közben 

telefonáláskor kihangosítót használ (20%), a helyi megvilágítás biztosított (10%): 151. sz. 

grafikon. 

 

 

 151. sz. grafikon 

 

A megkérdezett képernyős munkát végző munkavállalók 62%-a szerint van lehetősége a 

munkahelyet testre szabni és ott személyes jellegű teret kialakítani, 28% szerint nincs erre 

lehetősége, 10% nem válaszolt: 152. sz. grafikon. 

 

 

152. sz. grafikon 
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Az irodai, képernyős munkahelyeken a munkahelyi világítás 93%-ban természetes és 

mesterséges világítást egyaránt biztosít, 2%-ban csak mesterséges világítást biztosít, 3%-ban 

az általános megvilágosítás mellett helyi megvilágítást is biztosít, 2% nem válaszolt: 153. sz. 

grafikon.  

 

 

     153. sz. grafikon 

 

Az irodai, képernyős munkát végző munkavállalók 20%-a teljes mértékben megfelelőnek, 

35%-a megfelelőnek, 27%-a részben megfelelőnek, 12%-a inkább nem megfelelőnek, 3% 

egyáltalán nem megfelelőnek ítélte meg a munkahelyi világítást, 3% nem válaszolt: 154. sz. 

grafikon 

 

 

154. sz. grafikon 
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Az irodai, képernyős munkát végző munkavállalók 6%-a szerint teljes mértékben megfelelő, 

35%-a szerint megfelelő, 45% szerint részben megfelelő, 8% szerint inkább nem megfelelő, 

4% szerint egyáltalán nem megfelelő a munkahelyi hőmérséklet munkavégzés közben: 155. 

sz. grafikon 

 

 

  155. sz. grafikon 

 

Az irodai, képernyős munkát végző munkavállalók alábbi panaszokat észlelték munkavégzés 

közben: fej, szem, nyak, hát, derék, felső végtag fájdalma (80%), hamarabb elfárad (45%), 

ingerlékeny, feszült lesz (40%), elálmosodik (60%), kettőslátás (2%): 156. sz. grafikon 

 

 

156. sz. grafikon 
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Az utóbbi 3 évben alábbi betegségek miatt kezelték az irodai, képernyős munkát végző 

munkavállalókat: depresszió, szorongás, alvászavar (18%), magas vérnyomás (20%), agyi 

keringési betegségek (1%), cukorbetegség (8%), emésztőszervi betegségek, reflux 

oesophagitis, gyomorfekély (15%), mozgásszervi betegségek, dicopathia, spondylosis, nyaki 

myalgia stb. (32%): 157. sz. grafikon. 

 

 

  157. sz. grafikon 

 

Az irodai, képernyős munkát végző munkavállalók esetében az elmúlt 2 évben fenti 

betegségek miatt töltött táppénzes napok gyakorisága az alábbi: 7 nap alatt 22%, 7–14 nap 

18%, 15–21 nap 8%, 30 nap felett 2%. 50% nem volt táppénzes állományban: 158. sz. 

grafikon. 

 

 

158. sz. grafikon 
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Az irodai, képernyős végző munkavállalók 38%-a évente, 62%-a ritkábban vesz részt 

munkaköri alkalmassági vizsgálaton: 159. sz. grafikon 

 

 

 159. sz. grafikon 

 

Az irodai, képernyős munkát végző munkavállalók szerint a munkáltató az alábbi 

egészségfejlesztéseket biztosítja: fizikai aktivitás (1%), stresszkezelés (1%), táplálkozás (2%), 

dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról leszoktatás (15%), oktatás (36%), nem válaszolt 

(43%): 160. sz. grafikon. 

 

 

    160. sz. grafikon 
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Megjegyzések, észrevételek nem voltak. 

Összegezve a nagykereskedelemben dolgozó munkavállalók által szolgáltatott adatok szerint 

a következők állapíthatók meg: 

Az iparág erősségének tekinthető, hogy a képernyős munkahelyek műszaki felszereltsége 

többnyire megfelelő, pl. az irodai, képernyős munkát végzők szerint a képernyő teteje a 

szemmel egy magasságban van (65%), a képernyő és a szem közötti távolság 50-70 cm 

(60%), a képernyő tükröződésmentes (35%), a képernyő villódzásmentes (45%),  a gyakran 

használt tárgyak könnyen elérhetők (85%), a dokumentumok részére irattartó biztosított 

(70%). Az irodai, képernyős munkát végzők szerint a számítógép melletti szék magassága 

állítható (90%), kartámasszal ellátott (70%). 

Gyengeségnek tekinthető, hogy akik nem tartják be a kötelező 10 perces szünetet képernyős 

munkavégzés közben, az alábbi okokat jelölték meg: a munkáltató nem teszi lehetővé (10%), 

nem tartja szükségesnek (5%), nem tudták, hogy erre szükség van (20%), egyéb ok (65%). Ez 

a válasz további elemzés tárgya lehet, mert fontos lenne tudni, mi az oka az ilyen nagy 

százalékban eltérő válaszoknak? Félelem a következményektől, vagy van valós oka, pl. 

nincsenek megfelelő időközökben szünetek, pl. pénztári, portási, raktárosi munka.  

Az irodai, képernyős munkahelyeken megkérdezett munkavállalók a munkavégzés közben 

kevés eszközt használnak a munkakörülmények javítására: munkavégzés közben 

telefonáláskor fejhallgatót 5%-a, kihangosítót 20%-a használ, a helyi megvilágítás is alig 

biztosított (10%).  

Az irodai, képernyős végző munkavállalók 38%-a évente, 62%-a ritkábban vesz részt 

munkaköri alkalmassági vizsgálaton, a munkáltató az alábbi egészségfejlesztéseket biztosítja: 

fizikai aktivitás (1%), stresszkezelés (1%), táplálkozás (2%), dohányzásról, túlzott 

alkoholfogyasztásról leszoktatás (15%), oktatás (36%), nem válaszolt (43%) Ez utóbbi adat 

egyben lehetőségre mutat, hiszen a nem válaszok mögötti bizonytalanság egy várakozást is 

kifejezhet, lehet, hogy a munkavállalók is szívesen részt vennének egy ilyen programban.   

Lehetőségnek tekintjük azt, hogy akik nem tartják be a kötelező 10 perces szünetet képernyős 

munkavégzés közben, az alábbi okokat jelölték meg: a munkáltató nem teszi lehetővé (10%), 

nem tartja szükségesnek (5%), nem tudták, hogy erre szükség van (20%), egyéb ok (65%). 

Látható, hogy a többség nem tudta, vagy más okot jelöl meg, ebben az esetben a megfelelő 

oktatás, munkavédelmi és munkahelyi egészségfejlesztés rendszeressé tétele megoldást 

jelenthet az esetek egy részére. 

Ugyanez a helyzet azoknál a válaszoknál, amelyek szerint a munkáltató az alábbi 

egészségfejlesztéseket biztosítja: fizikai aktivitás (1%), stresszkezelés (1%), táplálkozás (2%), 
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dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról leszoktatás (15%), oktatás (36%), nem válaszolt 

(43%). Az oktatás és a nem válaszol magas aránya lehetőséggé alakítható megfelelő 

odafigyeléssel.  

Fenyegetésként kell értékelnünk azt, hogy az irodai jellegű tevékenységet végző 

munkavállalók csak 5%-a tesz eleget a rendeletben szabályozott feltételeknek, és 4–6 órát tölt 

a számítógép előtt, ugyanakkor a nagy többség, (82%) 6–8 órát, és további 12% ennél is 

többet. A válaszok is mutatják, hogy a munkáltatók nagyobb része nem tartja/tartatja be a 

képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdésében rögzített „a képernyő előtti 

munkavégzés összes ideje ne haladja meg a napi 6 órát”. 

A megkérdezett munkavállalók 32%-a betartja, 68%-a nem tartja be a munkavégzés közben 

az 50 perc után kötelező, össze nem vonható 10 perc szünetet, ezek a válaszok is mutatják, 

hogy a munkáltatók nagyobb része nem tartja/tartatja be a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 

4. § (1) bekezdésben rögzített rendelkezést, miszerint „a képernyő előtti munkavégzést 

óránként legalább 10 perces, a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével- össze nem vonható 

szünetek szakítsák meg”. 

A primer prevenció sem teljesül, hiszen a képernyős munkát végző munkavállalók alábbi 

panaszokat észlelték munkavégzés közben: fej, szem, nyak, hát, derék, felső végtag fájdalma 

(80%), hamarabb elfárad (45%), ingerlékeny, feszült lesz (40%), elálmosodik (60%), kettős 

látás (2%). 

 

4.2.3. Pszichoszociális kérdőív kiértékelése 

 

X. Pszichoszociális kockázatok felmérése a nagykereskedelemben 

 

Az egyes munkahelyek egészségkárosító kockázatait vizsgálva jelentős szerepe van a 

pszichoszociális kockázatoknak. Az egyes munkakörök elemzéséből kitűnik, hogy minden 

munkakörben jelentős a fokozott pszichés megterhelés. A pszichoszociális kockázatok 

ismerete, ezek csökkentése/megszüntetése alapvető feladat a munka világában, nem csak 

azért, mert következményeként sok megbetegedés alakulhat ki, esetleg már létező 

megbetegedések tüneteinek súlyosbodását, más megbetegedések kialakulásának siettetését 

okozzák, hanem azért is, mert ennek a kockázatnak a jelenléte jelentősen növelheti a 

munkabalesetek kialakulását. A munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében fontos az adott 
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kockázatnak kitett munkavállalók körében elvégezni ezeket a vizsgálatokat is.  A vizsgálat 

eredményeinek összesítése jelzi az adott iparágban, jelen esetben a nagykereskedelemben 

dolgozók körében a pszichoszociális kockázatok mértékét. A bevezetőben kategóriánként 

néhány jellemzőt kértük megadni: beosztás, régiség/tapasztalat az adott munkakörben, 

életkor, nem. Öt-öt kérdéssel mértük fel a témaköröket, és végül egy tizenegy kérdésből álló 

rész található, mintegy összegzésként. Az egészségkárosító kockázatok hatása az expozíciós 

idő függvénye is. Ezért kérdeztünk rá arra, hogy a megkérdezett hány éve dolgozik ebben a 

beosztásban, ennek eloszlását szemlélteti a 161. sz. grafikon. 

 

Munkavállalók körében végzett felmérés 

 

 

  161. sz. grafikon 

 

A nemeket tekintve 68,63% nő, 31,37%-a férfi (162. sz. grafikon). 

férfi (A1) 16 

nő (A2) 35 
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    162. sz. grafikon 

 

Életkor: 18–35 között 45%,  36–45 között 31%-a,  46–58 között 20%-a, 59–65 között 2%,  

66–74 közötti életkor 0%-a (163. sz. grafikon) 

  

 

     163. sz. grafikon 
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Feladatkör – szerepzavar (1–5.) 

1. Tisztában van azzal, mit várnak el öntől a munkahelyén? 

Ennek hiányában a döntések meghozatala elnehezül, ami distresszt okoz, mint ahogy az a 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, felsorolva azokat a 

tevékenységeket, amelyek a fokozott pszichés terheléssel járnak, vagyis a döntés 

szükségessége nehezen áttekinthető helyzetben: 164. sz. grafikon. 

 

 

   164. sz. grafikon 

 

2. Tudja, hogyan végezze el a munkáját? 

A különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért, valamint a döntés 

szükségessége bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján nagy körültekintést 

igényelnek (165. sz. grafikon). 

 

 

165. sz. grafikon 
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3. Tisztában van-e a kötelességeivel és a felelősségeivel? 

Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben [33/1998. (VI. 24.) 

NM rendelet 6. számú melléklete: a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett 

munkavállalókat, mint a gazdálkodó szervezet hierarchizáltságából, belső 

kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk érintettjeit, fokozott pszichés kockázat 

terheli] (166. sz. grafikon). 

 

 

 166. sz. grafikon 

 

4. Világosak-e az ön számára munkahelyi részlegének feladatai és céljai? 

A döntés szükségessége nehezen áttekinthető helyzetben vagy új helyzetekben, egymást 

gyorsan követő problémákban a fokozott pszichés megterhelés jelenléte, ha nem látja át a 

munkahelyi részlegének feladatait és céljait (167. sz. grafikon). 
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167. sz. grafikon 

 

5. Érti-e, hogy a munkája hogyan illeszkedik bele a szervezet működésébe? 

Majdnem egyöntetű az igen válasz (168. sz. grafikon). 

 

 

     168. sz. grafikon 

 

Feladatkör – szerepzavar (1–5.) pontszámának összesítése (5–6 között) alacsony pszichés 

kockázatot jelent. 
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Pszichés/mentális megterhelés (6–10.) 

6. Általában milyen jellegű, milyen súlyú döntéseket kell hoznia?  

Döntés szükségessége a nehezen áttekinthető helyzetben, új helyzetekben, hiányos és/vagy 

ellentmondó információk, bonyolult szabályok, összefüggések utasítások alapján, egymást 

gyorsan követő problémákban, fokozott kockázatot jelentenek (169. sz. grafikon). 

 

 

  169. sz. grafikon 

 

7. Kell-e olyan feladatot végezni, amikor ismeretei nem elegendőek a probléma 

megoldásához? 

A döntés szükségessége hiányos információk alapján, ellentmondó információk alapján a 

fokozott pszichés kockázatok okozója (170. sz. grafikon).  
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 170. sz. grafikon 

 

8. Milyen mértékben fordulnak elő váratlan munkaütemezések? 

Döntés szükségessége új helyzetekben, egymást gyorsan követő problémákban (171. sz. 

grafikon). 

 

 

 171. sz. grafikon 
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9. Van-e elég információja a munkafeladat zökkenőmentes, megfelelő minőségű 

elvégzéséhez? 

Döntés szükségessége hiányos információk alapján (172. sz. grafikon). 

 

 

     172. sz. grafikon 

 

10. Mennyire érzi munkahelyét megterhelőnek, stresszesnek? (173. sz. grafikon). 

 

 

   173. sz. grafikon 
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Pszichés/mentális megterhelés (6–10.) pontjait összegezve 8–10 közötti értéket jelez, ami az 

alacsony és közepes terhelést jelenti. 

 

Szociális kapcsolatok és vezetés (11–15.) 

11. Kap-e visszajelzést a vezetőjétől munkája minőségéről? (174. sz. grafikon) 

 

 

 174. sz. grafikon 

 

12. Milyen támogatást kap feletteseitől a munkafeladataiból adódó problémák megoldásához? 

(175. sz. grafikon).  

 

 

 175. sz. grafikon 
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13. Milyen támogatást kap kollégáitól a munkafeladataiból adódó problémák megoldásához? 

(176. sz. grafikon). 

 

 

176. sz. grafikon 

 

14. Mennyire jellemzőek az ügyfelekkel, alvállalkozókkal kapcsolatos konfliktusok? (177. sz. 

grafikon) 

 

 

   177. sz. grafikon 
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15. Ki van-e téve rosszindulatú megjegyzéseknek, zaklatásnak? 

Az inzultus leértékelheti a munkateljesítményt, bármivel meg lehet a személyt gyanúsítani, 

véleménynyilvánítását gátolhatják, értelmetlen feladatra kötelezhetik. Legalább fél éven át, 

minimum heti egy inzultus jelent egy személy számára pszichoterrort. Munkahelyi 

előfordulása 5-7% (178. sz. grafikon). 

 

 

   178. sz. grafikon 

 

Szociális kapcsolatok és vezetés (11–15.) pontjait összesítve 8–11 pont között, ami közepes 

kockázatot jelent. 
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Fiziológiás követelmények (16–20.) 

16. Naponta általában hány órát dolgozik? (179. sz. grafikon). 

 

 

    179. sz. grafikon 

 

17. Műszakbeosztása (180. sz. grafikon). 

 

 

180. sz. grafikon 
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18. Kap-e olyan határidőket, amelyeket képtelenség betartani? Időkényszer alatt végzett 

munka (181. sz. grafikon). 

 

 

   181. sz. grafikon 

 

19. Van-e lehetősége, hogy pihenőt tartson munka közben? (182. sz. grafikon). 

 

 

 182. sz. grafikon 

 



297 

20. Gyakran kell-e időhiány miatt túl intenzíven dolgoznia? Rutin szellemi munka az 

időkényszer viszonyai között (183. sz. grafikon). 

 

 

 183. sz. grafikon 

 

Fiziológiás követelmények (16–20.) pontjait összesítve 5–9 között, ami alacsony kockázatot 

jelent. 
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Munkaszervezés – kontroll (21–25.) 

21. Eldöntheti-e mikor tartson szünetet? (184. sz. grafikon). 

 

 

     184. sz. grafikon 

 

22. Mennyire érzi munkája hasznosságát? (185. sz. grafikon) 

 

 

 185. sz. grafikon 
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23. Lehetősége van új dolgokat tanulnia munkája során? (186. sz. grafikon). 

 

 

186. sz. grafikon 

 

24. Megválaszthatja-e hogyan szervezze a munkáját? (187. sz. grafikon). 

 

 

  187. sz. grafikon 
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25. Képességeit milyen mértékben tudja kamatoztatni? (188. sz. grafikon). 

 

 

     188. sz. grafikon 

 

Munkaszervezés – kontroll (21–25.) pontjait összegezve 10–12 pont közötti, ami közepes 

kockázatot jelent. 

 

Munkakörnyezet (26–30.) 

26. Mennyire felelnek meg a munkája ellátásához szükséges technikai feltételek (szerszámok, 

műszerek, számítógép sebessége, szoftverek stb.)? (189. sz. grafikon). 

 

 

     189. sz. grafikon 



301 

 

27. Mennyire komfortos a munkakörnyezet? (pl. zaj, megvilágítás, klíma) (190. sz. grafikon). 

 

 

190. sz. grafikon 

 

28. Milyennek tartja a munkahely kialakítását? (nagycsarnok, kisműhely, szerszámok stb.) 

(191. sz. grafikon). 

 

 

     191. sz. grafikon 
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29. A munkavégzése során nagyobbrészt egyedül, segítség nélkül kell dolgoznia? (192. sz. 

grafikon). 

  

 

 192. sz. grafikon 

 

30. Milyen a munkahelyi pihenő-, étkezőhelyiség kialakítása? (193. sz. grafikon). 

 

 

 193. sz. grafikon 
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A munkakörnyezet (26–30.) pontjait tekintve, 6–8 pont közötti értékeket kaptunk, ami alacsony 

kockázatot jelent. 

  

Milyen mértékben okoznak önnek munkahelyi stresszt, feszültséget az alábbiak? 

(1-es legkevésbé, 5-ös legnagyobb mértékben) 

Súlyponti faktorok (31.1–31.11.) 

 

31.1. Az elvárások túlzott mértéke (194. sz. grafikon). 

 

 

194. sz. grafikon 
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31.2. Megoldhatatlan feladat (195. sz. grafikon). 

 

 

 195. sz. grafikon 

 

31.3. Az elismerés hiánya (196. sz. grafikon). 

 

 

 196. sz. grafikon 
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31.4. Konfliktusok kezelése vezetővel, kollégákkal (197. sz. grafikon). 

 

 

   197. sz. grafikon 

 

31.5. Konfliktusok kezelése ügyfelekkel (198. sz. grafikon). 

 

 

  198. sz. grafikon 
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31.6. Túl hosszú munkaidő (199. sz. grafikon). 

 

 

   199. sz. grafikon 

 

31.7. Csak a minőség rovására lehet a munkát időben befejezni (200. sz. grafikon).   

 

 

  200. sz. grafikon 
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31.8. Nem komfortos munkafeltételek (zaj, klíma, munkaterület, egyéb; aláhúzással lehetett 

nevesíteni) (201. sz. grafikon). 

 

 

201. sz. grafikon 

 

  31.9. Munkája és családi élete nehezen összeegyeztethető (202. sz. grafikon). 

 

 

 202. sz. grafikon 
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31.10. A munkahely bizonytalansága (203. sz. grafikon). 

 

 

203. sz. grafikon 

 

31.11. Egyéb tényező, éspedig: (204. sz. grafikon). 

 

 

204. sz. grafikon 



309 

 

A fentieket összegezve, a pontszámok átlagát tekintve (2,98) a pszichés megterhelés közepes 

fokú a megkérdezettek körében. 

 

32. Véleménye szerint mi az a tényező, amely munkahelyén a legnagyobb stresszt okozza? 

- Vásárlók; 

- Nem tartom stresszesnek; 

- Információáramlás hiánya, szervezetlenség; 

- Információ hiánya, vagy nem megfelelő módon való közlése; 

- Hosszú munkaidő és az emberek viselkedése. 

 

A kiválasztott munkakörök elemzéséből kiderült, hogy minden munkakörben jelen van a 

fokozott pszichés megterhelés, ahogy az az alábbiakból is kitűnik: 

 

- bolti eladó (kizárólag: nagykereskedelmi eladó munkakör): álló- és/vagy 

ülőmunkát egyaránt végezhet. A tárgyak emelése, hajlás, időkényszer miatt, a 

leggyakrabban csúszás, elesés, az emeléssel kapcsolatos hát- és deréksérülések, t a 

munkavégzéshez használt gépek (szeletelő, daráló stb.) balesetveszélyes 

kockázatai, az anyagiakért való felelősség, emberekkel való kapcsolat esetleges 

konfliktus helyzetben. Ez mind az ergonómiai, mind fokozott pszichés 

megterhelést jelent. 

- szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője 

(kiemelten: beszerzési vezető, áruraktár igazgató): ülő, álló és gyakori 

helyzetváltoztatással járó, épületen belül és a szabadban végzett, szellemi, és 

részben könnyű fizikai munka. Baleseti kockázat, kültéri munkavégzés esetén UV-

expozíció, rovarcsípés lehetséges. Képernyős munkahelyek kockázata, ergonómiai, 

pszichoszociális kóroki tényezők és fokozott pszichés megterhelés lehetséges. 

- értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője (kiemelten: 

értékesítési osztályvezető): különösen nagy felelősség viselése emberekért, 

anyagi értékekért, a döntés szükségessége, képernyős munkahely, ergonómiai, 

pszichoszociális kóroki tényezők és fokozott pszichés megterhelés valószínű. 

- egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozásokból az áru-

előkészítő, áru-összekészítő munkakör: állás, járás, emelés, különböző gépek 

(vágó és daráló) használatából adódó balesetveszély, a hát és gerincsérülés, 
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elcsúszás, botlás veszélye mellett. A fokozott pszichés megterhelés az 

időkényszer, hierarchia miatt adódik a jelentős ergonómiai kockázat mellett. 

- kereskedelmi tervező, szervező (kiemelten: kereskedelmi szervező, üzletlánc 

felelős, vevőköri felelős): Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi 

értékekért, emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben, 

képernyős munkahely, egyaránt jelent fokozott pszichés és ergonómiai kockázatot. 

- rakodómunkás (kiemelten: raktáros munkás, raktári árukezelő munkakör): a 

részben kézi árumozgatásból adódó emeléssel kapcsolatos hát- és deréksérülések, 

valamint az emelőgépek és kocsik használatából adódó ergonómiai kockázatok és 

balesetveszélyek, az anyagiakért való felelősség, a gazdálkodó szervezet 

hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk, 

mind a fokozott pszichés megterhelés kockázatát növelik. 

- kereskedelmi ügyintéző: az anyagiakért és emberekért való felelősség, idő- és 

teljesítménykényszer, kapcsolattartás az emberekkel foglalkozás kötelezettsége 

konfliktusveszélyes helyzetben, képernyő előtt végzett munka, egyaránt jelent 

fokozott pszichés megterhelést, valamint ergonómiai kockázatot. 

- targoncavezető: ülő, álló, hajlást igénylő, helyváltoztatással járó, épületen belül és 

kívül, időnként kényszertesthelyzetben végzett, közepesen nehéz fizikai munka, 

ami baleseti kockázatot jelent. Kedvezőtlen klimatikus hatások. Ergonómiai, 

pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés hatása. 

 

Minden munkakör esetén, amennyiben nem magyar kereskedelmi hálózatról van szó, mint 

fokozott pszichés megterhelés, jelen van a globalizáció is. 

A kérdőívekre adott válaszok alapján kialakult pontszámok szerint, ezek a pszichoszociális 

kockázatok a legtöbb esetben alacsony kockázatot jelentenek, de természetesen egyénenként 

eltérő módon, mivel az érzékenység, tűrőképesség, esetleges krónikus megbetegedések stb. is, 

befolyásolják a stressztűrő képességet. Tekintettel arra, hogy egyszerre, mint ahogy a 

felmérésekből kitűnik, több pszichoszociális kockázati tényező is jelen van, ezek 

összegeződve, sztohasztikus hatásúak, így megnövelve az egészségkárosító hatást. A 

kockázatok csökkentésére szolgálhat: a munkaszervezés; a munkahelyi klíma, megvilágítás, 

munkakörnyezet és szociális helységek (WC, étkező stb.) optimálissá tétele; a megfelelő 

információ áramlás vagy azok megfelelő módon való közlése; a hosszú munkaidő 

csökkentése vagy hosszabb szünetek beiktatása; a stresszkezelő tréningek. Mindezek 

segíthetnének a munkavállalóknak az emberek viselkedéséből adódó konfliktusos helyzetek, 
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valamint a globalizáció (külföldi tulajdonos, más munkakultúra, szokás, habitus és 

munkamódszerek stb.) okozta fokozott pszichés megterhelés elviselésében. A munkavégzés 

és munkakörnyezet módosítása jelentősen csökkenthetné ezeket a kockázatokat, akárcsak az 

egyénre szabott kockázatelemzés és a munkahelyi egészségfejlesztés keretein belül a 

stresszoldó tréningek bevezetése, akár egyéni, akár csoportos módon. A munkáltatónak nagy 

felelőssége van ezen kockázatok megszüntetésében/csökkentésében, mert a distressz 

csökkenése növeli a munkavállaló teljesítőképességét, csökkenti a morbiditást valamint a 

táppénzes napok számát, illetve fokozza a termelékenységet és segíti a munkavállaló 

aktivitásának megőrzését.   

 

4.2.4. A kérdezőbiztosok visszajelzése  

 

A kérdezőbiztosok véleménye szerint a megkérdezettek, a munkavállalók, a munkáltatók 

egyaránt együttműködően fogadták mind az általános, mind az ergonómiai kérdőíveket, és a 

megkeresésükre 100%-ban kitöltötték azokat. 

 

5. Összefoglaló a kutatási eredményekről 

 

 A projekt keretében megvalósuló kutatást a projekt konzorciumi tagjai támogatták, 

biztosították a támogató környezet kereteit, mind a négy konzorciumot alkotó szervezet 

jelentős rálátással bír a jelen projekthez kapcsolódó problémakörre. A konzorcium összetétele 

és azok tagszervezeteinek jellege biztosítja emellett, hogy nagykereskedelmi ágazat megfelelő 

súllyal képviselve legyen a projekt megvalósítása során. A pályázók a projekt által érintett 

konvergencia-régiókban (Dél Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország) releváns 

ismeretekkel rendelkeznek a helyi ágazati szereplőket foglalkoztató kérdéseket illetően. 

A konzorciumi tagok közül emellett az ÁFEOSZ és a KASZ informális jelleggel több korábbi 

projekt során működött együtt a szakmai megvalósításban (pl. Jogpont-projektek). 

A fentiekből kitűnik, hogy a kutatás elérte a célját, mert feltárta a munkavédelem, a 

foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság erényeit, amelyre a továbbiakban is támaszkodni 

lehet és kell, ugyanakkor a hiányosságait is, melyek részben a jogszabályok be nem tartásából 

erednek, részben a jogszabályokban meglévő ellentmondásokból, hiányosságokból 

származnak. Ezért a jogszabályok ilyen irányú módosítása nem tűr halasztást, ennek 

elmulasztása veszélyezteti a munkavállalók egészségét, jóllétét. Ugyancsak rávilágított ez a 
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kutatás azokra a lehetőségekre, erőforrásokra, amelyek a rendszer sajátosságából adódnak. Így 

az aktív lakosság primer és szekunder, valamint tercier prevenciója következtében keletkezett 

adatok népegészségügyi és nemzetgazdasági szempontból is jelentős értékeire, melyeket 

veszni hagyni visszafordíthatatlan károkkal jár, sőt erősíteni szükséges a foglalkozás-

egészségügy finanszírozásának megváltoztatásával, a munkáltatók ilyen irányú 

tevékenységének anyagi támogatásával (pl. leírhatja az ilyen anyagi kiadásait az adójából, 

adókedvezmény), valamint az oktatás révén, a társadalomszemlélet változtatásával, hogy az 

egészséget értékként, sőt gazdasági erőforrásként kezelje a munkavállaló, munkáltató és a 

társadalom egyaránt. Az ehhez szükséges változtatások érintik az oktatás minden szintjét az 

óvodától a felsőoktatásig egyaránt, majd a munka világában folyamatosan, mert csak így 

érvényesíthető a munkavállaló alkotmányban is biztosított joga az egészséghez.  

 

6. Javaslatok megfogalmazása 

 

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a nagykereskedelem ágazatban –

kérdőívek SWOT-elemzéseinek összesítése alapján 

 

A nagykereskedelem ágazatban a munka világának összes szereplőjére, a munkáltatókra, 

munkavállalókra, foglalkozás-egészségügyi szolgálatokra és a munkabiztonsági 

szakemberekre külön-külön, az egyedi sajátosságok figyelembe vételével végeztük a 

kérdőíves felméréseket. Kitértünk a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság általános 

helyzetének felmérésére a fent említett szereplők megkérdezésével, valamint vizsgáltuk azokat 

a sajátosságokat (ergonómiai és pszichoszociális kockázatok), amelyek a munkavégzésből, 

illetve a munkakörnyezetből adódhatnak. 

A munkavédelem és benne a foglalkozás-egészségügy célja az aktív lakosság egészségének 

megőrzése, fejlesztése, továbbá megállapítani (mérni) az egyén arra való alkalmasságát, hogy 

tudja-e teljesíteni feladatait önmaga és mások veszélyeztetése nélkül, valamint a megterhelés 

ismerete mellett meghatározni a munkavállaló lehetséges igénybevételt. A munkahelyi 

környezet minősége és közvetlen/közvetett hatásai alapvetően meghatározzák és 

befolyásolják az egészségünket és jóllétünket. A munkahelyen olyan ismereteket, 

módszereket és késztetést lehet és kell terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és 

életmódot segítik megvalósítani.   
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Az egyes kérdőívcsoportok összesítésében szereplő SWOT-elemzéseket is figyelembe véve a 

foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság jelenlegi helyzetét tekintve a 

nagykereskedelemben a foglalkozás-egészségügy nagy erőssége a primer és szekunder 

prevenció az aktív lakosság körében. Ez részben az egészségkárosító kockázatok feltárására, a 

megszüntetés/csökkentés érdekében hozott intézkedésekre (kockázatelemzés, 

kockázatkezelés), a védőoltások alkalmazására (pl. influenza elleni védőoltás), a holisztikus 

szemléletre (mely az egyén, a munka, a környezet összefüggésében vizsgálja a munkavállalók 

megterhelését, igénybevételét jelentősen csökkenti vagy megszünteti az egészségkárosító 

kockázatokat), illetve a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozik. Utóbbi nem csak a 

foglalkozási megbetegedések vagy fokozott expozíciók, hanem a sorsszerű megbetegedések 

korai kiszűrésére is alkalmas (szekunder prevenció), ezért az egészséges populáció ekkor 

történő szűrővizsgálata népegészségügyi szempontból is jelentős, mivel azon munkavállalók  

aránya, akiknek eddig nem ismert, vagy eltitkolt betegségére az alkalmassági vizsgálat során 

derült fény, a nagykereskedelemban 10% (ez az országos felméréseink alapján 21–30% között 

változik). Ezen túl a foglalkozás-egészségügyben felhalmozódott, az aktív lakosságra 

vonatkozó egészségi adatok (vizsgálati eredmények) olyan, az egészségügy más területén fel 

nem lelhető adatok, amelyek népegészségügyi szempontból rendkívül értékesek!  Mivel a Mvt. 

a szervezett munkavégzésben kötelezővé teszi a munkaköri alkalmassági vizsgálatot, az itt 

végzett szűrésekkel a hatékonyság a lakossági szűrőprogramoknál mutatkozó 10-15%-ról, 

csaknem 100%-ra emelhető. Erőssége a foglalkozás-egészségügynek az a magas szintű 

multidiszciplináris szakmai képzés és tudás, amivel mind az orvosok, mind a 

szakasszisztensek a nagykereskedelem területét ellátó foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatoknál rendelkeznek, és a munkavállalók és munkáltatók érdekeit egyaránt szolgálják. 

A munkabiztonság erősségének tekinthető, hogy a primer prevenciót hatékonyan képviseli a 

foglalkozás-egészségüggyel történő együttműködéssel, mert ezáltal megvalósulhat mind a 

technika, technológia, mind pedig a humán kockázatból adódó egészségkárosító 

kockázatoknak a csökkentése/megszüntetése. Ugyancsak a munkabiztonság erőssége az a 

szakmai felkészültség és hitelesség, amivel a primer prevenciós feladatait ellátta/ellátja és a 

munkáltatóval valamint a foglalkozás-egészségüggyel együtt hatékonyan tevékenykedik a 

munkavállalók egészségének megőrzésében. Erősség továbbá a munkavédelmi rendszer 

szervezettsége, a foglalkozás-egészségügyi ellátás elérhetősége, a munkabiztonsági 

szakemberek rendelkezésre állása (a munkavállalók több mint 90%-a hozzájut mind a 

foglalkozás-egészségügyi, mind a munkabiztonsági ellátáshoz). Erősségnek tekinthető az is, 

hogy a munkavállalók érdekképviselete jelen van a munkavédelemben, így a munkavállalók 
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közvetlenül juthatnak információhoz, és hallathatják a véleményüket ezen a területen is. A 

foglalkozás-egészségügyi szakorvos szaktevékenységként részt vesz a munkabiztonsági 

szakemberrel együtt a kockázatelemzésben (ahol az ergonómiai kockázatokra is kitérnek), ez a 

primer prevenció egyik fontos területe. Erőssége a rendszernek az is, hogy a munkavédelmi 

oktatások minden esetben kitérnek az általános kockázatokon túl a speciális, így az életkorból 

adódó kockázatok ismertetésére is. A tercier prevenció is jelen van, tekintettel arra, hogy az 

esetek csaknem 67%-ában nyilatkoztak úgy a válaszadók, hogy munkahelyi rehabilitációra is 

van lehetőség, ami a krónikus betegek, a balesetet szenvedettek, és az idősödő munkavállalók 

esetében kiemelt jelentőséggel bír. A munkahelyi rehabilitáció fontos állomása a 

munkavállaló aktív életbe való visszakerülésének a fokozatosság elve alapján, az egyén 

igénybevételének figyelembevételével (a munkahelyet alakítjuk a munkavállalóhoz és nem 

fordítva!). A tercier prevenció másik fontos területe a gondozás, amely a terhelés és 

igénybevétel függvényében egyénre és „életre” szabott módon végzi azt, ezért is állíthatjuk, 

hogy ez nem párhuzamos ellátás a háziorvossal! Ennek kiterjesztése jelentősen növelhetné a 

munkavállalók aktivitásának megőrzését, amire akkor van lehetőség, ha a foglalkozás-

egészségügy az E Alap terhére történő beutalás jogát visszakapja.  

A gyengeségek között említjük a munkahelyi balesetek (csúszás, vágás, zúzódás) számát. 

Ezek kiváltó tényezőjeként a figyelmetlenséget nevesítik, de jogosan merül fel az a kérdés, 

hogy hányaduk nem adódhat-e a munkavállalók fáradtságából (túl hosszú munkaidő, szünetek 

be nem tartása, konfliktushelyzetek, váltóműszak stb.)? Így a pszichoszociális 

kockázatfelmérés hiánya alapvetően nehezíti ennek megítélését. Ez, úgy gondoljuk, 

megérdemelne egy részletesebb elemzést, így a gyengeséget az okok megszüntetésével 

erősséggé lehetne alakítani, csökkentve a munkahelyi balesetek számát, valamint javítva a 

termelékenységet.  A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok egyik legjelentősebb gyengesége, 

hogy a foglalkozás-egészségügyi ellátást több estben nem biztosítja a munkáltató a 

munkavállalói számára (nincs foglalkozás-egészségügyi ellátás az esetek 62,5%-ban!), de ez 

könnyen erősséggé alakítható, ha a munkáltató betartja a törvényben megfogalmazottakat, és 

biztosítja az ellátást minden munkavállalója részére. Ugyancsak gyengeség a munkahelyi 

egészségfejlesztés hiánya, amely a primer és szekunder prevenció elektív helye és lehetősége.  

A gyengeségek között említhető a munkabiztonsági szakemberek és a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat munkáltatóktól való függősége. Bár a munkavédelmi törvény előírja, 

hogy a munkáltató csupán finanszírozója a munkavédelemnek, szakmai utasítást nem adhat, 

mégis a halálos munkabaleset arra utal: valószínű, hogy a nagykereskedelemben használt 

gépek (pl. a forgó- és vágógépek, targonca, stb.) szabálytalan működtetése (nem előírásszerű 
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eszközhasználat, a védőeszközök hiánya/nem viselése) fennállhat, azért is, mert bár a 

kockázatelemzés során ezt észlelheti a szakember, a munkáltató nem minden esetben 

intézkedik. Feltehetően ennek az is lehet az oka, hogy a biztonsági szempontok sok esetben, 

háttérbe szorulnak, így nem minden esetben tud megvalósulni az egészséges munkavégzés 

technikai, műszaki és szervezési feltételrendszere. Gyengeségnek kell minősíteni azt is, hogy 

a munkáltatók egyetlen esetben sem készítettek átfogó megelőzési stratégiát, ezért a 

munkavállaló egészségmegőrzésének intézkedései esetlegessé, tervezhetetlenné válnak. A 

gyengeségek között kiemelten kell említeni azt, hogy a munkavállalók munkaköri 

alkalmassági vizsgálata nem az arra akkreditált rendelőkben, hanem a munkahelyek 

valamelyik helységében történik. Ez nem csak a rendelet megszegését jelenti, hanem fontos a 

szakmai kritériumok miatt is, hiszen a megfelelő eszközök hiányában a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok nem érik el a céljukat, az alkalmasság megfelelő elbírálása és a 

betegségek, vagy az azt megelőző állapotok korai kimutathatósága szempontjából egyaránt. 

Sajnos a munkavédelmi oktatás is sok esetben teljesen elmarad, vagy csak formális. A 

kockázatelemzés nem tér ki az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatokra és 

több helyen hiányzik a humán tényező a kockázatelemzésből, vagyis a technológiából, a 

gépekből adódó kockázatok mellett nem szerepel az az ember, azaz a munkavállaló 

(antropometriai sajátosságok, életkorból adódó kockázatok, krónikus megbetegedések stb.), 

így az egyik legnagyobb kockázati tényezőt nem ismerve nem is lehet a kezeléséről 

gondoskodni. Az átfogó munkahelyi egészségügyi stratégia hiánya miatt több olyan eszköz 

nem kerül felhasználásra, amely a kockázatkezelést hatékonyabbá tehetné. A foglalkozás-

egészségügyi ellátás egyik alapvető gyengesége, ami sajnos alapjában határozza meg 

működésének lehetőségeit, a munkavállalók beutalásának ellehetetlenítése az E alapból való 

finanszírozás hiánya miatt. Ez jelentősen beszűkíti a diagnosztikai lehetőségeket, pedig a 

betegségek korai észlelésének sokrétű a haszna: munkáltató, munkavállaló, társadalom 

egyaránt haszonélvezője (!).  Az egészségi állapot feltárásának e pénzügyi gátja az 

alkalmassági vizsgálatok elbírálását sok esetben ellehetetleníti, egyben diszkriminatív is, mert 

minden szakterület kap lehetőséget szerződéskötésre a TB-vel, kivéve a foglalkozás-

egészségügyet.   

Mind a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, mind a munkabiztonság közvetlenül függ a 

munkáltatótótól a finanszírozás miatt. Bár a Mvt. kimondja, hogy a munkáltató csupán 

finanszírozója a munkavédelemnek, annak szakmai utasítást nem adhat, a mindennapi 

gyakorlatban sajnos nem ezt tapasztaljuk. A meglévő gyengeségek sok esetben lehetőséggé, 

sőt erősséggé, alakíthatók. A munkahely manapság nem kizárólag gazdasági egységet jelent, 
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hanem egy felelős társadalmi intézményt is. A profitmaximalizáláson kívül egy cég céljai közt 

szükségszerűen meg kell jelennie az egészségfejlesztésnek, mely a foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatnak nem csak egy kihívás, hanem egyben lehetőség is. A munkahelyen olyan 

ismereteket, módszereket és késztetést lehet és kell terjeszteni, amelyek az egészségtudatos 

magatartást és életmódot segítik megvalósítani. Ez a munkahelyi egészségfejlesztésnél az 

oktatásban, valamint azokban az egészségfejlesztő programokban valósulhat meg, amelyek 

szemléletváltást hoznak a munkavállaló egészséghez való viszonyulásában. A munkahelyi 

egészségfejlesztés a munkavállalóra irányul, de előnyei szerteágazóak: csökkennek a 

betegséghez kapcsolódó kiadások, nő a vállalat termelékenysége. Tehát, nem karitatív 

tevékenységként kell erre tekinteni, hanem egy egyértelműen kifizetődő beruházásként, 

melynek hasznából egyaránt részesül a munkáltató, a munkavállaló és végső soron a 

társadalom is. Ez még inkább kihangsúlyozza azt a lehetőséget és felelősséget, ami a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatra ezen a téren hárul. A haszon a munkáltatónál 

megnyilvánul a betegállományi statisztika javulásában, rugalmasabbá válik a vállalkozás és az 

egészséges, képzett és motivált munkaerővel növekszik az innovációs készség és a 

termelékenység is, nem utolsósorban javítja a vállalatok képét az ügyfelek körében és a 

munkaerőpiacon egyaránt. A munkavállalóknál a csökkenő terhelés következtében ritkábbak 

az egészségre vonatkozó panaszok vagy egészségkárosodásra vonatkozó tünetek, így nő a 

munkavállaló aktív életkora. A munkahelyi egészségfejlesztéssel kiteljesedő egészségtudat 

kisugárzik a munkavállaló családi, baráti és lakókörnyezetére is. Természetesen ez kihat a 

társadalomra is: így csökkenek az egészségügyi és rehabilitációs költségek, az aktív életkor 

meghosszabbodásával nő a munkában eltöltött évek száma (eltartottból eltartó lesz!), aminek 

jelentős nemzetgazdasági haszna is van, nem utolsósorban azért, mert a megelőzés költségei 

nagyságrenddel olcsóbbak, mint a gyógyításé, azaz jelentősen csökkenhetnek az 

egészségügyre fordított kiadások.  

Fontos lehetőség lenne, ha a foglalkozás-egészségügy mellé rendelnék a népegészségi 

szűrőprogramokat, melyeknek egy részét ma is ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat a 

munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében, de ezek az adatok, mint említettük, nem 

kerülnek felhasználásra. E beavatkozással a jelenlegi népegészségügyi szűrések 

hatékonyságát 10-15%-ról közel 100%-ra lenne emelhető az aktív lakosság körében. A 

betegségek korai diagnosztizálása pedig amellett, hogy anyagi megtakarítást jelent, jelentősen 

növeli a gyógyulási esélyt, ami egyben az aktív évek meghosszabbítását jelenti.  

A munkabalesetek arra utalnak, hogy valószínűleg a nagykereskedelemben használatos gépek 

(pl. daráló, szeletelő gép, targonca, kéziemelők) szabálytalan működtetése fennáll. Bár a 
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kockázatelemzés során ezt észlelheti a szakember, a munkáltató részéről nem minden esetben 

történik intézkedés Ez a gyengeség egyben egy lehetőség is, mivel bármilyen munkahelyi 

baleset egyben jelzés a vezetésnek arról, hogy valami rosszul ment. Fontos lenne az ún. 

„majdnem balesetek” kivizsgálása is, mert ezzel jelentősen javulhat a biztonság.  Ezért nem 

elég a biztonságot csak fenntartani, hanem állandóan javítani kell. Ez képezi egy vállalat 

biztonsági kultúráját. Egy jó biztonsági kultúra pozitív hatással van a minőségre, a 

megbízhatóságra, valamint a cég kompetenciájára és termelékenységére. Ennek érdekében, 

fontos a szemléletváltás ezen a területen is, aminek egyik eszköze a munka világa minden 

szereplőjére kiterjedő oktatás. Valamennyi érintett (munkáltató és munkavállaló) rendkívül 

erős elköteleződése, a feladatok rendszerbefoglalása és a teljesítések igazolhatósága hozhat és 

tarthat fenn igazi eredményt. A biztonság nem egy stabil érték, nemcsak a fenntartása 

szükséges, hanem állandóan javítani kell azt. A munkavédelmi oktatás javítása növeli a 

munkahelyi kockázatok megszüntetését/csökkentését, a munkahelyi balesetek és táppénzes 

napok számának mérséklődését. A munkavállaló érdekképviseletének bevonásával a 

munkavédelem hatékonyabbá válhat, mert ha a munkavállaló ismeri az egészségkárosító 

kockázatokat, tudatosan tud fellépni ellenük, csökkenteni vagy megszüntetni azokat.   

A lehetséges veszélyek között a nagykereskedelem területén meg kell említeni azt, hogy a 

munkáltató nem minden esetben veszi igénybe a foglalkozás-egészségügyi orvos szakértői 

tevékenységét, így a munkahelyi egészségfejlesztési stratégia elkészítésénél sem, pedig egy 

egységes egészségügyi stratégiának a hiánya megnehezíti a szakmai standardok betartását, és 

ilyen módon is közvetve kiszolgáltatottá teszi a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot. Bár a 

Munkavédelmi törvény előírja, hogy a munkáltató csak finanszírozója a foglalkozás-

egészségügyi szolgálatnak, de szakmai kérdésben utasítást nem adhat, mégis úgy tűnik, hogy 

bizonyos függőségek megszüntetése szükséges lehet a foglalkozás-egészségügyi szakorvos 

szakmai és anyagi függetlenségét biztosításához: biztosítási pénztár létrehozása, rendelet 

módosítása (pl. kötelezően indokolni kelljen a szerződések felbontását!), hiszen a 

„láncravertség” megnehezíti a szakmai standardok betartását. A „szabadverseny” a szakma 

minőségromlását eredményezi (nem a munka minősége, az ár a meghatározó – minél olcsóbb, 

annál biztosabb a szerződés –, de a megajánlott ár nem fedezi a költségeket, azaz, bizonyos 

munkát nem végez el a foglalkozás-egészségügyi szolgálat!). A rendszer, a szükséges 

erőforrásokat tekintve, újabb humán erőforrást nem igényel. Az anyagi erőforrást tekintve jó 

lenne, ha a munkáltató, a munkavállalók egészségére fordított pluszkiadásokat (pl. 

munkahelyi egészségfejlesztési programok költségei) az adójából leírhatná, esetleg 

visszaigényelhetné. A TB finanszírozás átcsoportosításával a foglalkozás-egészségügy 
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beutalásait, szűrőprogramjait finanszírozni kellene, hiszen az általa ellátott tevékenység 

véleményünk szerint közfeladat! Az informatikai háttér kiépítése az alapellátás nagy 

erősségévé emelhetné a foglalkozás-egészségügyi tevékenységet, egyfelől a kapcsolattartás, a 

kommunikáció, másfelől a párhuzamos vizsgálatok megszüntetése van a lehetőségek 

palettáján (adatokhoz hozzáférni!). A jogi szabályozás módosítása tehát elengedhetetlen a 

foglalkozás-egészségügy területén, legyen az a finanszírozás, a működés és működtetés, vagy 

akár az egészségügy területén elfoglalt hely. A finanszírozásnak biztosítania kell a szakma 

függetlenségét, legyen az pénzügyi vagy szakmai, mert a pénzügyi támogatás módja nem csak 

gazdasági kérdés, hanem egyben a szakmai munka színvonalának meghatározását is jelenti 

(az elégtelen finanszírozás nem teszi lehetővé bizonyos feladatok elvégzését!). 

 Ami a működés kérdéseit illeti, újra kell gondolni az A, B, C, D kategóriák szerinti besorolást 

(jelenleg ez túlhaladott!), az orvos által ellátható munkavállalók számát, valamint a 

működtetők személyét is (csak foglalkozás-egészségügyi szakmai képzésben részesült 

személy legyen jogosult foglalkozás-egészségügyi szolgálatot működtetni, mert a szakma 

ismeretének hiánya negatív irányba befolyásolhatja a szakmai tevékenység minőségét).  

A várható eredményeket tekintve hangsúlyozandó: a munkáltató azon törvényi 

kötelezettsége, hogy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást kell biztosítania munkavállalói 

számára, nem kizárólag karitatív, hanem egyértelműen kifizetődő tevékenység. Hasznából 

egyaránt részesül a munkáltató, a munkavállaló és a szociális ellátó rendszer. A 

munkáltatónak a megelőzés egészséges munkavállalókat jelent, az egészség pedig 

biztonságot, és a termelékenység növekedését, ami hasznot jelent. A munkavállalónak az 

egészség érték, tehát tőke, ami egyben haszon is. A társadalomnál az egészség presztízs kell 

legyen, az egészséges ember csökkenő kiadásokat jelent a társadalomnak, és az aktivitás 

meghosszabbításával az eltartottból eltartó lesz, továbbá a prevenció mindig olcsóbb mint a 

curatio. E megállapításokban számos költség-haszon elemzés igazolta, a megtérülési ráta 

nemegyszer 1:6 körüli. 
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Lektori vélemény: 

 

A munkahelyi egészség és biztonság vizsgálata a nagykereskedelmi ágazatban azért 

kiemelt jelentőségű, mert a kiskereskedelem mellett, ebben az ágazatban magas a 

bejelentett munkabalesetek száma, valamint a foglalkoztatottak száma is jelentős. 

         Hazánkban, a munkaegészségügy és a munkabiztonság területén ilyen széleskörű 

kutatás úttörő jellegű, de ehhez hasonlóról máshol sem tudunk. A kutatás a 

munkaegészségügy és a munkabiztonság jelentős szereplőinek (munkavállaló, 

munkáltató, munkabiztonsági szakember, foglalkozás-egészségügyi szakorvos) 

megkérdezését tűzte célul. A kutatás módszertani eszközei közül a keresztmetszeti 

vizsgálati módszert alkalmazta. (általános kockázatok, pszichoszociális kockázatok, 

ergonómiai kockázatok, idősödő munkavállakók kockázatai). A kutatás elérte célját. 

Új adatbázist biztosít a téma iránt érdeklődők és a további kutatások számára  

         A nagykereskedelmi ágazatra vonatkozó foglakozás-egészségügyi és munkabiztonsági 

kutatási beszámoló magas színvonalú, újszerű, változtatás nélkül elfogadható. 

 

 


