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1. Problémafelvetés 

A gazdaság és a termelés növekedése, valamint a megnövekedett 

munkavállalói terhek a munkahelyi egészségkárosodások számának növekedéséhez 

vezetett, ideértve a munkahelyi baleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket is. A 

legtöbb munkahelyi balesetet a feldolgozóipar, a szállítás, a raktározás és a 

kiskereskedelem területén jegyzik. A balesetek fő okai a következők: a mechanikai 

veszélyek megelőzésére használt biztonsági felszerelések nem megfelelő vagy 

működésképtelenné válása; az egyéni védőeszközök viselésének elmulasztása, a 

munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos ismeretek hiánya. (Schmitz-Felten 

és Lieck, 2018) 

Az EU országaiban és így hazánkban is, a munka világában a leggyakrabban 

előforduló megbetegedés a mozgásszervi megbetegedések. 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 kapcsolatban, amelyek a magyar 

jogrendben is fellelhetők. A XCIII/1993 Munkavédelmi törvény, a 33/1998. (VI.24.) 

NM rendelet, a 25/1998 (XII.27.) EÜM rendelet, az 50/1999 EÜM rendelet a képernyő 

előtti munkavégzésről is ezt a célt szabályozza. Noha a jogi és a 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 csökkentése) és 

nemzetgazdasági következményei (eltartottból eltartó lesz, a betegségek gyógyítására 

fordított kiadások csökkennek, termelékenység nő stb.) vannak.  

Bár az elvi támogatottság adott, azonban nem rendelkezünk jelenleg olyan 

jellegű, országos szintű reprezentatív adatokkal a munkabiztonság és a 
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munkaegészségügy témájában a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 

területén, amelyek alapján elindulhatna egy adatokra alapozott, összehangolt, 

területspecikfikus munkahelyi egészségügyi fejlesztési szakpolitika kidolgozása, 

valamint az ehhez szükséges fejlesztési és implementálási terv elkészítése. 

Jelen kutatás egy kombinált paradigma mentén megvalósuló, induktív és 

deduktív kutatási logikára épülő, kvalitatív és kvantitatív kutatási eszközöket is 

magában foglaló munka, melynek fókusza az ergonómiai kockázatnak kitett 

munkavállalók, munkaadók, valamint az őket támogató szakemberi környezet 

(foglalkozás-egészségügyi orvosok, munkabiztonsági szakemberek) felmérése, egy 

keresztmetszeti vizsgálat formájában. 
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2. Elméleti háttér 

A téma szakirodalmi megalapozása során egy többszintű, analitikus elemzést 

végeztünk, amely tartalmazza a hazai és nemzetközi releváns szakirodalmak 

bibliográfiáját, valamint a terület jogi szabályozásához kapcsolódó dokumentumokat. 

Ezt követően a munkaegészségügyi problémakörét vázoltuk fel, a nemzetközi 

tendenciák ismertetésével, valamint a szupranacionális szervezetek (pl. ENSZ-WHO, 

Európai Unió) erre vonatkozó ajánlásait, szabályozási dokumentumait elemezzük. 

2.1 Szakirodalmi háttér 

Antalovits Miklós (1994): Bevezetés az ergonómiába: oktatási segédlet; [közread. a] Budapesti 

Műszaki Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék 

Antalovits Miklós, [et al.]. (2010). Ergonómia. Budapest: Typotex. 

Ádány Róza (szerk) (2007). Megelőző orvostan és népegészségtan. Budapest: Medicina 

Könyvkiadó. 

Árvai, Éva (2017). Biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet mindenkinek - Az Európai 

Unió munkahelyi egészségvédelemre is biztonságra irányuló jogszabályainak és 

politikájának modernizálása. Inn: Munkavédelem és biztonságtechnika (29. évf. 3. 

szám), 13-20. 

Barabás Katalin (szerk.) (2006). Egészségfejlesztés. Budapest: Medicina Könyvkiadó. 

Bálint István, és Murányi Mihály. (1965). A munkabiztonság lélektana. Budapest: Táncsics 

Könyvkiadó. 

Bálint István, és Murányi Mihály. (1969). Munkabiztonság és munkalélektan. Budapest: 

Táncsics Könyvkiadó. 

Bereczky László. (1998). A munkabiztonság pszichológiája. Budapest: Népszava Könyv Kft. 

Bittó Márta. (1988). Munkavédelem és büntetőjog. Budapest: Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó. 

Bognár József, Huszár Anikó (2009): A sport hatása az egészségtudatos magatartás 

kialakítására. In: Bognár József (szerk.): Tanulmányok a kiválasztás és a 

tehetséggondozás köréből. Magyar Sporttudományi Társaság. Budapest. 130–141.  
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2.2 Jogi szabályozás 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

„A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során 

az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni. A munkáltató felelős azért, hogy 

a munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti 

kapcsolatrendszer kialakítása során az ergonómia és az ergonómiai szempontok 

érvényesüljenek.” 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról 

33/1998. (VI.24.) NM rendelet 

„E rendelet írja elő az orvosi alkalmassági vizsgát, amely periodicitását tekintve lehet előzetes, 

időszakos és soron kívüli. Rendelkezik továbbá az alkalmassági vizsga tartalmáról: 

Orvosi nyilvántartásba vétel, Személyi adatok felvétele, Munkaanamnézis felvétele, 

Belgyógyászati vizsgálat, Fizikális vizsgálat, Vérnyomásmérés, Reflex vizsgálat, Látás, 

színlátás vizsgálat, Vizeletvizsgálat (tesztcsíkkal), EKG vizsgálat, Munkakörrel 

kapcsolatos egyéb kiegészítő vizsgálatok. Munkaalkalmassági szakvélemény kiadása.” 

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 

50/99. EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeiről 
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„[…] számítógépes munkahelyeken –a dolgozó és a munkaszervezésért felelős 

munkahelyi vezető közreműködésével –a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy: 

a) a számítógépen történő folyamatos munkavégzés esetén óránként legalább 10 perc 

(össze nem vonható) szünetet kell biztosítani. Ezen időszak alatt az érintett dolgozó a 

más irányú (számítógéphez nem kötött) munkafeladatait köteles ellátni.  

b) a számítógépen történő munkavégzés összes ideje a napi hat óra időtartamot ne 

haladja meg.” 

 E rendelet alkalmazásában 

a) képernyős eszköz: számjegy-, betű-, grafikus képsorokat képernyőn 

megjelenítő készülék, függetlenül az alkalmazott megjelenítési folyamattól, 

b) képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a 

képernyős eszközön kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, 

kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, 

lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó 

szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a 

közvetlen munkakörnyezet, 

c) *  képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi 

munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz 

használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is, 

d) *  képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a 

szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti 

munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű 

használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti 

munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét. 

3. § A munkáltató az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdése szerinti kockázatbecslés, 

értékelés során, valamint a képernyős munkahelyen történő munkavégzés egészségi és 

biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzése alkalmával folyamatosan vizsgálja az 

alábbi kockázatok előfordulását: 

a) látásromlást előidéző tényezők, 

b) pszichés (mentális) megterhelés, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900050.eum#lbj0id4287
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900050.eum#lbj1id4287
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c) fizikai állapotromlást előidéző tényezők. 

4. § *  (1) A munkáltató a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a 

folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces - a (2) 

bekezdésben foglalt esetkör kivételével össze nem vonható - szünetek szakítsák meg, 

továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja 

meg. 

(2) Amennyiben a képernyő előtti munkavégzés (1) bekezdés szerinti 

megszakítása a munkavégzés céljára tekintettel más életét, testi épségét, valamint egyes 

vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti, vagy az adott technológia miatt nem 

lehetséges, a munkáltató úgy szervezi meg a munkahelyen a napi munkavégzést, hogy a 

munkavállalót érő képernyő előtti megterhelés csökkentése érdekében a képernyős 

munkavégzést rendszeres időszakonként - a munka jellegéhez igazodóan a 

veszélyhelyzet kizárásával - szünetekkel szakítsák meg, vagy más tevékenységgel 

cseréljék fel. A munkavégzés megszakításának egyszeri időtartama ebben az esetben sem 

lehet kevesebb, mint tíz perc, és a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje 

nem haladhatja meg a napi munkaidő hetvenöt százalékát. 

5. § (1) *  A munkáltató köteles - a külön jogszabályban *  előírtak 

figyelembevételével - a foglalkozás-egészségügyi orvosnál (a továbbiakban: orvos) 

kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését 

a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt, 

b) ezt követően kétévenként, 

c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával 

hozható összefüggésbe. 

(2) *  A munkavállaló - a külön jogszabály *  szerinti időszakos alkalmassági 

vizsgálatokon túlmenően - köteles az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálaton részt 

venni. A vizsgálatot az orvos végzi el, és indokolt esetben a munkavállalót szemészeti 

szakvizsgálatra utalja be. 

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900050.eum#lbj2id4287
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900050.eum#lbj3id4287
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900050.eum#lbj4id4287
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900050.eum#lbj5id4287
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900050.eum#lbj6id4287
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A munkahelyek minimális követelményeit határozza meg: „a munkaeszköz, a munkahely 

(munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti kapcsolatrendszer kialakítása során az 

ergonómia és az ergonómiai szempontok munkaegészségügyi értelmezésével 

kapcsolatban a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével kell eljárni.” 

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

„2. § (1) E rendelet alkalmazásában védőeszköz minden olyan új készülék, 

felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje 

vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat 

elleni védekezés céljából, így 

a) az olyan több elemből vagy eszközből álló együttes, amelyet a gyártó 

összefüggően épített egybe abból a célból, hogy az egy személyt egy vagy több egyszerre 

ható kockázat ellen megvédjen, 

b) az egy személy által a tevékenység végzése céljából viselt vagy használt, nem 

védőjellegű eszközre eltávolítható vagy eltávolíthatatlan módon erősített készülék vagy 

eszköz, 

c) a védőeszköz cserélhető része vagy eleme, amely annak megfelelő 

működőképességét biztosítja és kizárólag az adott védőeszköznél használható fel, 

d) a védőeszközzel együtt forgalomba hozott csatlakozórendszer, amely azt egy 

másik külső kiegészítő készülékhez kapcsolja, még akkor is, ha ezt a csatlakozórendszert 

a felhasználónak nem kell állandóan viselnie vagy használnia a kockázattal 

(kockázatokkal) járó expozíció teljes időtartama alatt, és amelyre az EK típusvizsgálat 

alapján a tanúsítást végző bejelentett szervezet az 1. számú melléklet követelményei 

szerinti EK-típustanúsítványt kiadta, vagy a gyártó a 2. számú melléklet szerinti EK-

megfelelőségi nyilatkozatot kiállította.” 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról. A rendelet 

nyilatkozik a foglalkozásegészségügyi orvos feladatairól, az egészségkárosító 

kockázatok meghatározásához, és nyomon követeséhez szükséges eszközökről és 

módszerekről. 
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A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos 

személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, 

illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatokellátásához szükséges 

dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében azegészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvényrendelkezéseire figyelemmel – a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító 

szolgáltató részére átadni. 

2.3 A munkaegészségügy szerepe a munkavállalók egészségmegőrzése 

szempontjából 

A munkaerőpiaci statisztikák azt mutatják, hogy világ szinten a gazdaságilag 

aktív állampolgárok a lakosság 75,5%-át teszik ki, akik aktív munkával töltött éveik 

egyharmadát átlagosan a munkahelyen töltik, hetente átlagosan öt napon. (WHO, 2013; 

Public Health England, 2019; Employment Rate, 2018).  

Így talán még inkább érhető, hogy a munkahely az egészségvédelem, az 

egészségfejlesztés és a betegségmegelőzési programok fontos környezete. Kiemelten 

fontossá válik az felismerés, hogy a jó munkahely jó hatással van egészségre, míg a 

rossz munkakörnyezet (pl.: az alacsony presztízsű munkakörök, a szervezeten belüli 

negatív morál, az elismerés hiánya) hozzájárulhat a rossz egészséghez. 

 A munkavégzés minősége nagymértékben függ a jó közérzettől, illetve az 

annak hátterében meghúzódó egészségi állapottól. A foglalkoztatás és a 

munkakörülmények erősen befolyásolják az egészség megőrzésének és aktuális 

állapotának helyzetét. A jó munkakörülmények szociális védelmet és státuszt, 

személyes fejlődési lehetőségeket, valamint a fizikai és pszichoszociális veszélyekkel 

szembeni védelmet nyújthatnak. Javíthatják a munkavállalók társadalmi kapcsolatait és 

önértékelését is, és pozitív egészségügyi hatásokhoz vezethetnek. (WHO, 2013) 

A munkahelyi egészségügy elősegíti a személyzet egészségmegőrzését és 

jólétének biztosítását, amelybe beletartozik a fizikai és pszichés betegségek hiánya és a 

vitális kimerültség1 (presenteeism) elkerülése, valamint kezelése.  

                                                 
1 Azt jelenti a fogalom, hogy a munkavállaló, bár fizikailag jelen van a munkahelyen, de nem produktív, mert 

mentálisan vagy fizikailag a kimerültség állapotában dolgozik. A magyar társadalom minden harmadik tagja a 
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A munkavállalók egészsége társadalmi és gazdasági vetülettel is rendelkezik, 

hiszen ez az alapvető feltétele a háztartások jövedelmének, a termelékenységnek és a 

gazdasági fejlődésnek. (McGinnis, Williams-Russo, Knickman, 2002). Ezért a 

munkaképesség helyreállítása és fenntartása az egészségügyi szolgáltatások fontos 

funkciója. 

A foglalkoztatás tehát az egészség szempontjából fontos tényező, közvetlenül 

és közvetetten befolyásolja az egyént, családját és közösségét. A munkanélküliség a 

megnövekedett halálozási és morbiditási kockázattal jár, ideértve a betegség, a szív- és 

érrendszeri betegségek, a rossz mentális egészséget, az öngyilkosságot és az 

egészségrombolást is (Marmot és mtsai, 2010). A 6 hónapnál hosszabb ideig 

munkanélkülieknél alacsonyabb a jólét, mint a rövidebb ideig munkanélkülieknél 

(Chanfreau, és mtsai, 2008.) 

Ennek financiális vetületét elemezve láthatjuk, hogy a munkával kapcsolatos 

egészségügyi problémák a legtöbb országban a GDP-jének 4–6% -os gazdasági 

veszteséget okoz. A foglalkozási és munkahelyi betegségek megelőzésére szolgáló 

alapvető egészségügyi szolgáltatásokra munkavállalónként átlagosan 18 USD és 60 

USD között kerül kifizetésre. (WHO, 2013) 

A munkával összefüggő betegségnek tekinthetünk „[…] minden olyan 

betegséget, amely elsősorban a munkatevékenységből fakadó kockázati tényezőknek 

való kitettség eredményeként lép fel. A „munkával összefüggő betegségeknek” több oka 

van, ahol a munkakörnyezet tényezői - más kockázati tényezőkkel együtt - szerepet 

játszhatnak az ilyen betegségek kialakulásában.”(WHO, 2019) 

A munkahelyi egészségügyben a külső kockázatok hatása direktebb 

következményekkel jár (pl. hő, zaj, por, veszélyes vegyi anyagok, nem biztonságos 

gépek), valamint ezek jogi környezetben való szabályozása körülhatároltabb, felmérésre 

és az ezek következtében bekövetkező egészségkárosodások, sérülések könnyebben 

tetten érhetőek, valamint ezek felmérésére és prevenciójára kidolgozott megoldások 

állnak rendelkezésre.  

                                                 
vitális kimerültség állapotában van. A munkavégzésre hasonlóan negatív hatást gyakorol, mint a munkahelyről 

való hiányzás (Hr portál, 2019).  
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A különböző foglalkozási sajátosságok, például sérülések, zaj, rákkeltő 

anyagok, levegőben lévő részecskék és ergonómiai kockázatok a krónikus betegségek 

terheinek jelentős részét teszik ki:  

 

1. ábra A munkahelyi kockázatok okozta betegségek megoszlása munkavállalók körében 

előforduló betegségek arányához képest (saját szerkesztésű ábra, forrás: WHO, 2017) 

Ahogyan az 1. ábra is mutatja munkavállalók körében jelentkező egészségügyi 

problémák közül az összes hátfájás több mint harmadát (37%), a hallásvesztések (16%) 

és tüdőbetegségek (13%) közel negyedét, a tüdőrák (9%), a sérülések (8%), és a 

depresszió (8%) majdnem 10%-os előfordulását a közvetlenül a munkahelyi kockázatok 

váltják ki.  
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2. ábra Munkahelyi hiányzások legfőbb okai az Egyesült Királyságban 2017-ben2 (a 

hiányzott napok száma alapján) (Forrás: saját szerkesztésű ábra, forrás: Sickness absence in 

the UK labour market: 2017.)3 

A másodlagos kockázati tényezők, mint a pszichológiai stressz, a 

foglalkoztatás, a foglalkozás feltételei, a munkahelyi hierarchiában betöltött hely szintén 

befolyásolják az egészséget. Azonban ezek nehezebben kerülnek a munkahelyi 

környezetben felszínre, a munkáltatók fókusza sem mindenen esetben terjed ennek 

felmérésére és megelőzésére. Valószínűsíthetjük azonban, hogy a stressz alatt, vagy 

bizonytalan foglalkoztatási körülmények között dolgozók többet dohányoznak, 

kevesebbet sportolnak és egészségtelen étrendet követnek, tehát ezen tényezők szintén 

                                                 
2 Az Egyesült Királyságban nagy hagyománya van az egészségmergőrzésnek, az All Our Health (All Our Health, 

2015;2019) stratégia keretében számos egészségperevenciós ajánlást fogalmaznak meg a társadalom különöző 

alrendszereiben lévők számára, amelynek fontos részét képezi a munkahelyi egészségvédelem is. Nagy hangsúlyt 

fektetnek arra, hogy a foglalkozásegészségügyi szakemberek mellett a munkahelyi vezetők és a stratégiai szerepet 

betöltő alkalmazottak is vegyenek részt a fejlesztési irányok kidolgozásában és megvalósításában 

3 2017-ben az Egyesült Királyságban a magánszektor 1,7%-ban volt érintve a betegség miatti hiányzásokban, míg 

az állami szektor 2,6 %-ban. Csökkent a betegségek miatti hiányzások száma magánszektorban (1,7%), az állami 

szektorral 9ssvetve, de ez a különbség az elmúlt 20 évben csökkenő tendenciát mutat. Megfigyelhető továbbá, 

hogy a magasabb beosztásúak körében kevesebb a megbetegedés miatti hiányzás. (Forrás: Sickness absence in the 

UK labour market: 2017) 

 

26,10%

21%

11,54%

az enyhébb betegségek (például
köhögés és megfázás)

izom-csontrendszeri
megbetegedések (ideértve a

hátfájást, a nyaki és a felső végtagok
problémáit)

a mentális egészséggel kapcsolatos
problémák (ideértve a stresszt, a

depressziót, a szorongást és a súlyos
állapotokat)

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/sicknessabsenceinthelabourmarket
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/sicknessabsenceinthelabourmarket
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foglalkozási megbetegedéseket okozhatnak és súlyosbíthatnak más, esetlegesen már 

meglévő egészségügyi problémákat.  

 

3. ábra Az Egyesült Királyság helyzete a munkaerőpiaci egészségvédelem területén (Forrás: 

Egészség és jólét a munkában: munkavállalói felmérés: 2014. Munkaerő Felmérés 2012 idézi 

Public Health England, 2019) 

Hasonló tendenciát láthatunk az Egyesült Királyságban végzett 2012-es és 

2014-es kutatásokban (3. ábra), amelyek a szigetország munkavállalóinak mentális és 

fizikai egészségét vizsgálja. 

Világszinten kimutatható, hogy a munkavállalók körülbelül 70% -ának nincs 

saját, a kötelező társadalombiztosításon kívüli egészségbiztosítása a foglalkozási 

megbetegedések és sérülések bekövetkezése esteén történő kompenzációra.  

A munkáltatók tehát felelősek a biztonságos és veszélymentes munkahely 

biztosításáért, amely az Egyesült Államokban több mint 159 millió alkalmazottat érint 

az egyéni egészség elősegítése és az egészséges munkakörnyezet kialakítására tett 

törekvések révén. (Accessed US Bureau of Labor Statistics April 12, 2016).  
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A munkaegészségügyi területén megvalósuló intézkedések magukban 

foglalják azokat a tevékenységeket, amelyeket a munkahelyen a munkáltató és a 

támogató környezete végez (pl. munkabiztonsági szakértők, foglalkozás-egészségügyi 

szakemberek) e problémák megelőzése és kezelése érdekében, valamint az 

egészségmegőrzéssel és munkabiztonsággal kapcsolatos intézkedéseket. 

Napjainkban hatékony beavatkozások vannak a foglalkozási megbetegedések 

megelőzésére a munkahelyi környezetben, például a szennyezőanyagok megfelelő 

tárolása, szellőzőrendszerek kiépítése, zajcsökkentés, veszélyes vegyi anyagok cseréje, 

bútorok fejlesztése és a munkaszervezése. 

A speciális foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladata ezen kockázatok 

felmérése és ajánlások kidolgozása a foglalkozási és munkahelyi betegségek 

megelőzésére. A veszélyeztetett munkavállalóknak rendszeres orvosi ellenőrzésre van 

szükségük az esetleges egészségügyi problémák korai szakaszában történő 

felismerésére, amikor a kezelés és a munkahely megváltoztatása segíthet elkerülni az 

állandó veszélyfaktorokat. 

A speciális foglalkozási egészségügyi szolgáltatások a munkavállalóknak csak 

a 15% -ának érhetők el világszerte, elsősorban a nagyvállalatok tudják ezt biztosítani, 

akik különböző egészségbiztosítást és munkahelyi balesetmegelőzést nyújtanak a 

dolgozóknak. 

A kutatások kimutatták, hogy a munkahelyi egészségügyi kezdeményezések 

27% -kal segíthetik a betegszabadság hiányának, a vállalkozások egészségügyi 

költségeinek 26% -kal történő csökkentését. 

Összességében azt látjuk tehát, hogy egy világszinten kiemelt és mindenhol 

kihívásként megjelenő kérdéskörrel nézünk szembe, amelyben jelenleg a versenyszféra 

területén láthatunk jól körülhatárolható, a megelőzést szolgáló intézkedéseket, azonban 

megállapíthatjuk, hogy a közszféra esetében is szükséges lenne a munkaegészségügy 

területén hasonló folyamatok mielőbbi megindulásának, amelyben a prevenció kap 

nagyobb szerepet és nem a már jelentkező egészségügyi problémák kompenzációja.  
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2.4 Nemzetközi szabályozások a munkával kapcsolatos egészségügyi problémák 

prevenciójában 

E tények ismeretében megállapíthatjuk, hogy a munkahelykörnyezet és a 

munkahelyi egészségvédelem szerepe napjainkban felértékelődött, hiszen a foglalkozás-

egészségügyi kérdések kiemelt szerepet töltenek be a munka világában.  

Nemzetközi szinten az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (a továbbiakban 

WHO) a munkahelyi egészségvédelemmel kapcsolatos feladatairól az Alapokmányának 

2. cikkében rendelkezik, különös tekintettel a munkakörülmények és a környezeti 

higiénia javításának előmozdítására. 

A szervezet felismerve, hogy a munkahelyi egészség szorosan kapcsolódik a 

közegészségügyhez és az egészségügyi rendszerek fejlesztéséhez, a kiemelten 

foglalkozik a munkavállalók egészségét befolyásoló összes tényezővel, ideértve a 

munkahelyi környezetben jelentkező betegségek és sérülések kockázatát, a társadalmi 

és egyéni tényezőket, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 Ehhez kapcsolódik a Munkavállalók Egészségügyi Globális Cselekvési Terv 

2008–2017 (WHA 60.26, 2007), amelyet 2007-ben az Egészségügyi Világgyűlés 

(WHA- World Health Assembly 2007-ben jóváhagyott, a következő célokkal: 

 a munkavállalók egészségére vonatkozó politikai szabályozások kidolgozása és 

végrehajtása; 

 az egészség védelme és prevenciója a munkahelyen; 

 a munkaegészségügyi szolgáltatások teljesítményének javítása; 

 bizonyítékok szolgáltatása és közlése cselekvésre és gyakorlatra; 

 a munkavállalók egészségének beépítése más szakpolitikákba (WHA 60.26, 2007. 

pp.6-8.) 

Az Egészségügyi Világgyűlés WHA60.26. Számú, „Munkavállalók egészsége: 

globális cselekvési terv” állásfoglalása arra sürgette a tagállamokat, hogy „törekedjenek 

valamennyi munkavállaló - különösen az informális ágazatban, a mezőgazdaságban, a 

kisvállalkozások és a migráns munkavállalók teljes körű lefedésére - alapvető 

beavatkozással és alapvető foglalkozási egészségügyi szolgáltatások a foglalkozási és 

munkahelyi betegségek és sérülések elsődleges megelőzésére.” (WHA 60.26, 2007. p.9.) 
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Az Európai Unióban az Európa Tanács 1989-ben fogalmazta meg a 

munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 

intézkedések bevezetéséről (89/391/EGK) szóló keretirányelvet. E rendelkezés 

tagállami szinten garantálja a biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó 

minimumkövetelményeket, valamint szavatolja, hogy valamennyi munkavállaló 

számára egyenlő szintű biztonságot és egészségvédelmet teremtsen. (EU-OSHA, 2019) 

A munkáltatók számára kötelező feladatként írja elő a munka biztonságosabbá és 

egészségesebbé tétele érdekében megelőző intézkedések kidolgozását, továbbá 

kulcsfontosságú elemként vezeti be a kockázatértékelés elvét, és meghatározza annak 

fő elemeit (pl. a veszély azonosítása, munkavállalói részvétel, megfelelő intézkedések 

bevezetése a kockázat forrásnál történő megszüntetésének prioritásával, dokumentálás 

és a munkahelyi veszélyek rendszeres, ismételt értékelése). 

A szabályozásban a „munkakörnyezet” fogalmában igazodtak Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (ILO) 155. számú egyezményében leírtakkal, amely értelmében 

a munkakörnyezet alatt a műszaki biztonságot, valamint a megbetegedések általános 

megelőzését figyelembe vevő modern megközelítést értik. (EU-OSHA, 2019) 

A tagországoknak ezt az irányelvet három év alatt, azaz 1992 végéig kellett 

átültetni a tagországi szabályozásba. 

A következő mérföldkő 2004-ben volt e téren, amikor az Európai Bizottság 

kiadott egy közleményt (COM [2004] 62)  az irányelvekben foglalt (a 89/391/EGK 

(keretirányelv), a 89/654/EGK (munkahelyek), a 89/655/EGK (munkaeszközök), a 

89/656/EGK (egyéni védőeszközök), a 90/269/EGK (kézi tehermozgatás) és a 

90/270/EGK (képernyő előtti munkavégzés)) rendelkezések gyakorlati végrehajtásáról. 

A közlemény szerint, hogy az európai uniós szabályozás kedvező hatást gyakorolt a 

munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, elvi és gyakorlati 

impelemtációra, ugyanis elősegítik a prevenció kultúrájának kialakítását, valamint a 

nemzeti jogrendszerek racionalizálását és egyszerűsítését. (EU-OSHA, 2019) 

Az EU munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–

2020-as stratégiájának kiemelt célja a nemzeti stratégiák kialakított nemzeti stratégiák 

megszilárdítása és koordinálása. Jelenleg is zajlik az Európai Bizottság felkérése alapján 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0062:EN:NOT
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a tagállamokat a nemzeti stratégiáinak felülvizsgálata4 az illetékes, témában érdekelt 

felek között, beleértve szociális hálózatot is. (EU-OSHA, 2019) 

A munkabiztonság, munkaegészségügy szabályozása a magyar jogrendbe is 

átültetésre került. A XCIII/1993 Munkavédelmi törvény, a 33/1998. (VI.24.) NM 

rendelet, a 25/1998 (XII.27.) EÜM rendelet, az 50/1999 EÜM rendelet a képernyő előtti 

munkavégzésről is ezt a célt szabályozza.  

A hazánkban jelenleg érvényes erre vonatkozó stratégia a Munkavédelem 

Nemzeti Politikája 2016-2022, amely a korábbi OGY határozat a munkavédelem 

országos programjáról c. szabályozási dokumentumot váltotta fel. 

2.5 A munkahelyi egészségvédelem lehetőségei az ergonómiai kockázatot jelentő 

munkahelyek esetében 

A hatékony munkahelyi programok és szakpolitikák lehetnek a kulcsai az 

egészségmegőrzés munkahelyi problémájának, hiszen ezek alkalmazása a nemzetközi 

példák alapján (Egyesült Államok, Egyedült Királyság) csökkenthetik az egészségügyi 

kockázatokat és javíthatják a munkavállalók életminőségét, különös tekintette az 

ergonómiai kockázatnak kitett munkavállaókét. 

Az egészségesebb munkaerő fenntartása csökkentheti a közvetlen költségeket, 

például a biztosítási díjakat és a munkavállalók kártérítési igényei alapján kumulálódó 

kifizetéseket. Emellett pozitív hatást gyakorol számos közvetett költségre is, mint 

például a távolmaradás és a munkavállalók termelékenysége. (Sorensen és mtsai, 2002; 

2005) 

Az általános egészségügyi ellátáson kívül minden munkavállalónak - és 

különösen a magas kockázattal járó munkakörben foglalkoztatottaknak-, olyan 

egészségügyi szolgáltatásokra van szükségük, amelyek a foglalkozási kockázatoknak 

való kitettségesük felméréséhez és csökkentéséhez járul hozzá, valamint foglalkozási 

megbetegedés és munkahelyi balesetek korai felismeréséhez és kezeléséhez. 

                                                 
4 Az erről szóló jelentés az alábbiakban olvasható: 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/National_strategies_in_the%20field_of_OSH_EU.pdf  

https://osha.europa.eu/sites/default/files/National_strategies_in_the%20field_of_OSH_EU.pdf
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Nagy jelentősége van a prevenciós tevékenységnek, hiszen kutatások 

kimutatták, hogy a munkahelyi egészségügyi kezdeményezések 27% -kal segíthetik a 

betegszabadság hiányának, a vállalkozások egészségügyi költségeinek 26% -kal történő 

csökkentését. (WHO, 2017) 

Ehhez azonban először meg kell ismernünk az adott ország adott munkavállalói 

szegmenségek helyzetét e területen, és a felmért hiányosságok ismeretében egy országos 

és regionális, adott szakterületen adekvát prevenciós stratégia kidolgozására van 

szükség, amelynek hatékonyságát folyamatos kontrollmérések elvégzésével kell 

ellenőrizni. Ennek kulcsa lehet a munkahelyi egészségprogramok összehangolt 

megvalósítása: 

A munkahelyi egészségügyi programok (CDC, 2016) olyan összehangolt és 

átfogó stratégiákra vonatkoznak, amelyek tartalmaznak programokat, politikákat, 

előnyöket, környezetvédelmi támogatásokat és a környező közösséghez fűződő 

kapcsolatokat, amelyek célja az alkalmazottak egészségi és biztonsági igényeinek 

kielégítése. 

A program a jelenlegi helyzet felmérésével és értékelésével kezdődik, amely 

kiterjed az egyén, a szervezet és a közösség szintjeire. A valós helyzetkép ismeretében 

kerülhet sor a folyamat megtervezésére és megvalósításra, amely a vezetőség 

érzékenyítését, a munkahelyi egészségfejlesztési terv megalkotását és működtetését 

jelenti, a megfelelő források biztosításával, a szervezeten belüli kommunikáció és a 

partnerekkel történő folyamatos disszemináció és tapasztalatcsere formájában. 

A folyamatban nagy szerepet kap a folyamatos értékelés, amely kiterjed a 

munkavállalók hatékonyságára, az egészségügyi kiadások megtérülésének mértékére, 

valamint a szervezeti változásra az egészség kultúrája irányába.  

A negyedik lépés az implementáció, amikor a szervezet részévé válik az 

egészségmegőrzési tevékenység, a szabályozó dokumentumok, policyk, a szakpoltika, 

és a környezeti támogatás révén, a folyamatos programok biztosítása mellett. 

A teljes folyamat tervezése esetében figyelembe kell venni a környezeti 

tényezőt (pl. szervezet mérete, kapacitása, földrajzi elhelyezkedése)
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4. ábra A munkahelyi egészség modellje (a szerző saját fordítása, Forrás: 

/https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/pdf/WorkplaceHealth-model-update.pdf)(CDC, 2016) 

• munkavállalók hatékonysága (pl.:kiégés)

• egészségügyi kiadások (pl.: ellátás minősége, 
teljesítménymutató)

• jobb egészségügyi eredmények (pl.: csökkent 
a megbetegedések, balesetek száma)

• szervezeti változás "az egészség kultúrája" 
(pl.: morál, egészség értékelése és üzleti 
célok)

• programok (pl.: oktatás és konzultáció)

• szabályozó dokumentumok megalkotása (pl.: 
szervezeti szabályozás, szakpolitkák (policyk)

• előnyök (pl: biztosítás)

• a környezet támogatása (pl. előnyök, 
egszségpontok)

• vezetés támogatása (pl: ösztönzők, 
szerepmodellek, versenyek)

• menedzsment (pl.: munkahelyi 
egészségkoordinátor, egészségvédelmi 
szervezet)

• munkahelyi egészsfejlesztési terv 
megalkotása (pl.:célok és stratégia)

• dedikált forrás a megvalósításhoz (pl.: 
költségek, személyzet)

• kommunikáció (pl:marketing, üzenetek, 
rendszer)

• egyéni (pl.: demográfiai jellemzők, 
egészségügyi kockázatok

• szervezeti (pl.: jelenlegi gyakorlat, 
munkakörnyezet, infrastruktúra)

• közösségi (pl.: közlekedés, étkezési, 
rekreációs szolgáltatások)

1. Felmérés és 
értékelés

2. Tervezés és 
menedzsment

3. Értékelés4.Implementáció
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Összefoglalva tehát az mondhatjuk, hogy az alábbi lépések ciklikus és 

folyamatos megvalósítása hozzájárulhat a munkavállalók egészségének megőrzéséhez 

és az ergonómiai kockázatok csökkentéséhez, egy prevenciós program révén: 

. 

A szervezet esetében a dedikált lépések a következők lehetnek: 

A fejlesztések lehetséges irányai: 

 

rendszeres felmérések a munkavállalók körében 

az eredmények ismeretében rendszeres munkáltatói együttműködés a foglalkozás-
egészségügyi szakorvossal

az eredmények ismeretében rendszeres munkáltatói együttműködés a 
foglalkozás.egészségügyi szakemberekkel

folyamatos, célirányos munkahelyi fejlesztések 

a munkával kapcsolatos egészségügyi problémák korai felismerése és kezelése;

a munkaközösségek oktatása és bevonása egészségük védelmébe

Képzés: a munkavállalók képzése az egészségvédelem területén

Hozzáférés biztosítása: helyi fitnesz létesítményekhez, rekerációs 
solgáltatásokhoz

Prevenció: Az egészséges megőrzést elősegítő szervezeti szabályozások 
megalkotása: a dohányfüstmentes munkahelyek

Szűrések: Munkavállalói egészségbiztosítás a megfelelő megelőző 
szűrésekre

Ergonomikus és biztonságos munkakörnyezet
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A munkahelyi egészségügyi programok változásokhoz vezethetnek mind az 

egyén (azaz a munkavállaló), mind pedig a szervezeti szinten. Az egyének számára a 

munkahelyi egészségügyi programok befolyásolhatják a munkavállalók egészségét, 

például egészségmegőrzéssel kapcsolatos viselkedésüket; a betegség egészségügyi 

kockázatának reális felmérését; és a jelenlegi egészségi állapot megőrzését. 

A szervezetek számára a munkahelyi egészségügyi programok hatással 

lehetnek olyan területekre, mint az egészségügyi ellátás költségei, távolmaradás, 

termelékenység, toborzás / megtartás, kultúra és a munkavállalói morál. Ennek 

eredményeként a munkáltatók jelentős költségcsökkenést tapasztalhatnak, a 

munkavállaóik kondíciója javul. 

A munkaadók, munkavállalók, családtagjaik és közösségeik mindegyike 

részesül az előnyökben, a betegségek és sérülések megelőzésében, valamint a tartós 

egészséggel járó pozitívumokkal. (5. ábra) 

 

5. ábra A munkahelyi egészségfejlesztés hozadékai  

(Az ábra forrása: http://foundationscounselingcenter.com/wp-

content/uploads/2016/06/workplace-wellness.jpg) 

A hazai a munka-, és egészségvédelemi politikát vizsgáló nemzetközi tanulmány a 

korábbiakban ismertetett nemzetközi irányelvek alapján az alábbi kulcsterületek fejlesztését 

tartaja hazánkban prioritásnak, a munkahelyi biztonság fokozása, a balesetek számának 

http://foundationscounselingcenter.com/wp-content/uploads/2016/06/workplace-wellness.jpg
http://foundationscounselingcenter.com/wp-content/uploads/2016/06/workplace-wellness.jpg


Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése  

a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében 

foglalkoztatottak részére 

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 
 

29 

 

csökkentése, a foglalkozási megbetegedések megelőzése, valamint a magyar versenyképesség 

megőrzése és növelése érdekében:  

 A vállalkozások versenyképességének fejlesztése  

 A munkavállalók munkaképességének megőrzése  

 Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi képzés és oktatás  

 Információ, kommunikáció  

 Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kutatás és fejlesztés  
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3. A kutatás célja 

Jelen kutatás a nemzetközi modellekben ismertetett módszertan első 

lépésekeként a felmérés és az értékelés, majd a tervezés lépéseit segíti elő, amelynek 

keretében az egyének, a szervezet és a támogató környezet vizsgálatát valósítja meg, az 

alábbiak célok mentén: 

 

 

  

1. Felmérni a közigazgatás, védelem, kötelező 
társadalombiztosítás ágazatban ergonómiai 
kockázatnak kitett foglalkoztatottak jelenlegi helyzetét.

2. Feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek ezen a 
területen elérhetőek vagy szükségesek lennének.

3. A vizsgálatok jó lehetőségeket nyújtanak a 
foglalkozás-egészségügynek, hogy újabb, kockázat-
csökkentő és megelőző módszereket dolgozzanak ki.
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4. A kutatás hipotézisei 

Az alábbiakban a kutatás előfeltevéseit fogalmazzuk meg, alapozva a szakirodalomra, és 

figyelembe véve azt, hogy hazánkban kutatásunk alapkutatás jelleggel valósul meg. 

Munkáltatók: 

H1: Azt feltételezzük, hogy a munkáltatók döntő többsége (legalább 70%) készít 

kockázatelemzési felmérést. 

H2: Hipotézisünk szerint az ergonómiai kockázatok felmérése a vizsgálat munkahelyek felénél 

(legalább 50%) megtörténik. 

H3: Feltételezzük, hogy az ergonómiai kockázatokra a munkahelyek legalább felében nem 

készül az az ergonómiai kockázatok csökkentésére átfogó stratégia. 

H4: A munkahelyek negyede (legalább 25%) biztosít rehabilitációs lehetőséget. 

H5: A munkavállalók munkavédelmi oktatása a vizsgált intézményekben maradéktalanul 

megvalósul. 

Munkavállalók: 

H6: A megkérdezettek legalább fele számítógép előtt töltött munkát végez. 

H7: A vizsgált minta legalább fele (50%) már tapasztalt fizikai (főleg végtagfájdalom) és 

pszichés tünetet (főként kimerültség) a munkavégzés során. 

H8: A válaszadók döntő többsége volt táppénzen az elmúlt két évben több 7 napon át. 

H9: A munkavállalók negyede gondolja azt, hogy a munkavállalók és a munkáltatók 

rendszeresen kommunikálnak az ergonómiai, egészségvédelmi kérdésekről. 

H10: A megkérdezettek legalább fele úgy gondolja, hogy a munkahelyi ergonómiai 

kockázatokról megfelelő felvilágosítást kapott. 

H11: A munkavállalók szerint a munkáltatók többsége (legalább 70%) biztosít 

egészségfejlesztést. 

Támogató környezet 
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H12: Feltételezzük, hogy a munkavállalók legalább fele a foglalkozás-egészségügyi 

szakorvosuknak többségében (legalább 70%) fáradékonyságról, diszkomfort érzésről, 

ismétlődő fájdalmakról (nyak, hát, végtagok, derék, fej stb.), számoltak be. 

H13: Hipotézisünk szerint a munkabiztonsági szakemberek szerint az ergonómiai kockázatok 

kezelésével kapcsolatos tevékenység nem élvez prioritást a vizsgált szervezeteknél. 

H14: A megkérdezett foglalkozás-egészségügyi orvosok legalább fele rendszeresen 

közreműködik a munkáltató kérésére az ergonómiai kockázatelemzésben. 

H15: A szakorvosok válaszai alapján a munkavállalók legalább fele volt betegállományban az 

elmúlt két évben. 
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5. Vizsgált populáció jellemzése 

A vizsgálatba bevont populáció 4 részmintára osztható, amely egy holisztikus 

kép kialakítását segíti elő, az alábbi szereplők felmérésével: 

 

Úgy gondoljuk, hogy a téma közvetlen célpopulációja mellett, szükséges azon 

támogató környezet szerepelőinek felmérése is, akik a munkabiztonsági terület 

helyzetét, annak komplex fejlesztési lehetőségeit holisztikus megközelítésben látják. 

munkavállalók munkáltató foglalkozás-
egészségügyi orvos

munkabiztonsági 
szakértő
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6. Vizsgált szervezetek 

A vizsgálati hatókör négy szervezetre terjedt ki, amelyek mindegyike a Nemzeti Védelmi 

Szolgálat védett szervezetei közé tartoznak, és a felmérések szerint fokozottan érintettek a 

munkabiztonág, munkaegészségügy és ergonómiai kockázatok okozta következményekben. 5 

6 

                                                 
5 A Nemzeti Védelmi Szolgálatról részletesebben: https://nvsz.hu/vedett-szervek 

6 A képek forrása: https://nvsz.hu/vedett-szervek 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Büntetés-Végrehajtási Szervezet

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Rendőrség

https://nvsz.hu/vedett-szervek
https://nvsz.hu/vedett-szervek
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7. A kutatás fázisai 

A kutatás lépéseinek megtervezése során a klasszikus kutatásmódszertanban alkalmazott 

megoldásokat követtük, amelyek során az induktív és deduktív kutatási logika egyaránt 

érvényesült. 

 

1. Szakirodalmi kutatás. 
Konceptualizálás.

2. Állapotfelmérés, 
környezetelemzés

3. Kvalitatív és kvantitatív 
módszerekkel a 

helyzetelemzések adatainak 
visszaigazolása, a fejlesztési 

területek kiválasztása

4. A kutatás operacionalizálása.

5. A mintakiválasztás 
módszertanának kidolgozása 
(munkakörök darabszámának 

meghatározása különböző 
szempontok alapján)

6. Az adatgyűjtéshez szükséges 
informatikai rendszer 

kidolgozása

7. Adatgyűjtés 8. Az adatsorok kiértékelése
9 Az eredmények alapján a 

kutatási beszámoló elkészítése

10. Konklúziók levonása. 
Javaslatok megtétele
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8. Az adatfelvétel módja 

A kidolgozott mérőeszközöket a számítógépes adatfelvételhez szükséges konverzióknak 

vetettük alá, és így juttattuk el a felméri kívánt alanyokhoz. 

A konvertálás folyamata a következő lépések segítségével valósult meg: 

 

1. A papír alapú (PP) 
mérőeszköz 
kérdéseinek 

számítógépes 
rendszerbe történő 

felvitele.

2. Kérdéstípusok 
finomhangolása.

3. A kérdésekben 
található elágazások 

beállítása.

4. A kitöltést korlátozó 
beállítások elvégzése 
(pl. egy személy-egy 

kitöltés)

5. Az űrlalapok 
adatainak statisztkai 

feldolgozásához 
szükséges adatkeretek 

elkészítése.

6. Pilot vizsgálat -az 
internetes űrlapok 

tesztelése

7. A megosztáshoz 
szükséges beállítások 

elvégzése

8. Kitöltési útmutató 
elkészítése.

9. Adatfelvétel

10. A nyers adatok 
kinyerése az 
adatbázisból.

11. Kódolások, 
adatkonverziók 
elvégzése (pl. 

skálabeállítások)

12. Adattisztítás.
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9. Mérőeszközök7 

Saját fejlesztésű, kvantitatív kérdőív, amely zárt és nyitott kérdéseket tartalmaz 

a célpopulációk sajátosságainak megfelelően. 

Az alábbiakban a mérőeszközük részletes bemutatására kerül sor egy 

strukturált változórendszer formájában, valamint a kérdőívek holisztikus bemutatása 

által. 

1.  Munkáltatóknak szóló kérdőív bemutatása 

A kérdőív 30 kérdést tartalmaz, amely nyolc nagyobb témakör köré 

csoportosítható (lásd 1. táblázat). 

Kérdőív rész Vizsgált változók 
Vonatkozó 

 kérdések 

Kumulált 

kérdésszá

m 

Szociometriai 

kérdések 

nem, életkor, iskolai 

végzettség 
1.2.3 3 

Munkahelyre 

vonatkozó kérdések 

szervezet neve, 

szervezeten belül 

eltöltött évek száma, 

vezetői tapasztalat 

4.5.6. 3 

Munkahelyi 

kockázatelemzés 

helyzete és érintett 

területei 

kockázatelemzési 

gyakorlat megléte, 

ergonómiai kockázat 

felmérése és 

területei, megelőző 

stratégia helyzete 

7.8.9.10. 4  

                                                 
7 A mérőeszközök egyes kérdései az alábbi két hazai megalapozó tanulmányból kerültek adaptálásra:  

Felszeghi Sára (2018): Kutatási jelentés kiskereskedelem specifikus beszámoló. GINOP-5.3.4-16-2017-

00028. 244. oldal; Hidvégi Péter (2015) A munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám-és 

Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata 

alapján. PhD-értekezés. Szegedi Tudományegyetem. 208. oldal URL: http://doktori.bibl.u-

szeged.hu/2787/1/Hidvegi%20Peter-Disszertacio.pdf (Utolsó hozzáférés: 2019. 12.01.) 

 

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2787/1/Hidvegi%20Peter-Disszertacio.pdf
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2787/1/Hidvegi%20Peter-Disszertacio.pdf
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Az ergonómiai 

munkakörülmények 

hatóköre és 

szabályozása 

a 

munkakörülményekr

e vonatkozó 

sajátosságok helyzete 

a szervezet 

ergonómiai 

szabályozásainak 

helyzete 

11.12.13.14.15.16.17.18.19.2

0 
11 

A munkavégzéssel 

járó kockázatok 

kommunikálása 

munkavédelmi 

oktatás és 

kommunikáció 

21.22. 2 

Prevenciós politika 

helyzete 

rehabilitációs 

lehetőségek, 

egészségfejlesztés 

23.24.25 3 

Ágazati helyzetkép  

az ágazatról alkotott 

kép az ergonómiai 

kockázatok tükrében 

27.28 2 

Javaslatok az 

ergonómiai 

kockázattal járó 

munkahelyek 

helyzeténekjavításár

a 

 29. 1 

1. táblázat A Munkáltatóknak kérdőív strukturált változórendszere 

A kérdések megoszlása tekintetében a nyílt, zárt típusokba sorolható kérdések 

az alábbi arányban jelentek meg: 

Kérdéstípus 
 Kumulált kérdésszám (db) Megoszlás (%) 

Zárt kérdések Egyválasztásos 20 68% 

Többválasztásos 1 4% 
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Likert skála 1 4% 

Nyitott kérdés  7 24% 

2. táblázat A kérdéstípusok megoszlása 

Munkáltatóknak szóló kérdőív  

A kutatásunk célja felmérni a közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás ágazatban ergonómiai kockázatnak kitett foglalkoztatottak és 

munkáltatóik jelenlegi helyzetét, és feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek ezen a 

területen elérhetőek vagy szükségesek lennének.  

A kutatás hozadéka, hogy a felmérések alapján, olyan ajánlásokat 

fogalmazzunk meg, amelyek jelenleg még kiaknázatlanok e területen és munkavégzése 

során az munkavállalók egészségének védelmét és fejlesztését támogatják. 

A kutatásban való részvétel név nélküli, anonim módon történik, a személyes 

felismerhetőség jegyeinek titokban tartásával. Adatait harmadik fél számára nem adjuk 

ki, azok feldolgozását kizárólag a fenti kutatás keretében végezzük az etikai 

irányelvekkel összhangban. Az adatok biztonságos tárolását a kutatók garantálják. 

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a vizsgálati eredményekről nincs módunk személyes 

visszajelzést adni, hiszen a kérdőívek az Ön személyét azonosító adatokat nem 

tartalmazzák. 

Megértő támogatásukat, segítségüket, együttműködésüket előre is köszönjük! 

1. Neme: 1-Férfi   2-Nő 

2. Életkora:______ év  

3. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 

a. általános iskola   

b. középiskola (szakiskola, gimnázium, szakközépiskola)   

c. felsőfokú szakképzés (diplomát nem adó felsőoktatási képzés) 

d. főiskolai vagy egyetemi diploma     

e. PhD (doktori fokozat) 

4. Melyik szervezetnél dolgozik az alábbiak közül?  

a. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
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b. Büntetés-Végrehajtási Szervezet 

c. Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

d. Rendőrség 

5. Hány éve dolgozik ennél a szervezetnél? (Írja be a vonalra a hónapok és/vagy az 

évek számát!) 

______ éve        ______ hónapja 

6. Hány éve dolgozik ebben a szervezetnél vezető beosztásban? (Írja be a vonalra a 

hónapok és/vagy az évek számát!) 

______ éve        ______ hónapja 

7. Készít-e Ön a vezetése alatt álló munkahelyen kockázatelemzést? 

a. igen              

b. nem                

8. Ha igen, a kockázatelemzés magában foglalja-e az ergonómiai kockázatok 

kérdéskörét? 

a. igen              

b. nem               

9.  A kockázatelemzés kitér-e a munkavállalók egészségi állapotára?  

a. Igen.  

b. Nem, még nem foglalkoztunk vele.   

c. Nem, de tervezzük, hogy napirendre vesszük.    

10.  A kockázatok ismeretében készül-e az ergonómiai kockázatok csökkentésére 

átfogó megelőzési stratégia? 

a. igen                 

b. nem                

11.  Ha igen, biztosítja-e a munkavállalók részére a rendeletben meghatározott 

munka-pihenés arányát? 

a. igen  

b. nem 

12. Betartják-e a képernyős munkahelyeken a munkavállalók a munkavégzés közben 

az 50 perc után kötelező, össze nem vonható 10 perc szünetet? 
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a. igen                 

b. nem  

13.  A nehéz munkavégzés esetén (Több választ is megjelölhet.) 

a. A munkavállalónak hosszabb szünetet biztosítunk        

b. Rotáljuk a munkavállalókat             

c. A nehéz terhek emelgetését váltogatjuk fizikailag könnyebb feladatokkal 

  

d.  Nincs ilyen jellegű tevékenység a szervezetben.                 

14. Megbontják-e kisebb egységekre a mozgatott terhet nehéz tárgyak emelésekor? 

a. Igen.                 

b. Nem.  

c. Nincs ilyen jellegű tevékenység a szervezetben.  

15.  Biztosítanak-e emelő eszközöket/célszerszámokat a munkavállalók részére a 

nehéz tárgyak emeléséhez (pl. kocsikat, kézikocsikat, kerekes eszközöket, kézi 

emelőket stb.)? 

a. Igen.  

b. Nem. 

c. Nincs ilyen jellegű tevékenység a szervezetben.  

16. Figyelembe veszik-e a munkavállaló testméreteit a munkagépek, a berendezés 

(munkaasztal, munkaszék), a kezelő elemek helyének megválasztásánál/ 

beállításánál? 

a. Igen.                 

b. Nem.  

c. Nincs ilyen jellegű tevékenység a szervezetben.                

17. Van arra lehetőség, hogy a munkavállalók váltogatni tudják az állva vagy ülve 

történő munkavégzést? 

a. igen                

b. nem                 

18.  Kikérik-e a munkavállalók véleményét a munkaidő vagy a beosztás 

ésszerűsítéséről? 

a. igen                 

b. nem                 
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19.  Használnak-e motoros szerszámokat, ha a feladat gyakori és nagy fizikai 

erőfeszítést igényel? 

a. Igen.                 

b. Nem.  

c. Nincs ilyen jellegű tevékenység a szervezetben.                

20.  Biztosítja-e a munkavállalók részére a képernyős munkahelyek tárgyi 

minimumfeltételeit az 50./1999. (XI.3.) Eü.M rendeletben meghatározottak 

szerint? 

a. igen                 

b. nem               

21.  Tájékoztatja-e a munkavállalókat az őket érő munkahelyi kockázatokról? 

a. igen                 

b. nem  

22. Megtörténik-e a munkavállalók munkavédelmi oktatása a jogszabályban 

meghatározott módon és gyakorisággal? 

a. igen                 

b. nem                 

23. Biztosítják-e a munkavállalónak a fogl. eü. szakorvos által meghatározott 

gyakorisággal a munkaköri alkalmassági vizsgálatot? 

a. igen                 

b. nem                  

24. Van-e lehetőség a munkavállaló munkahelyi rehabilitációjára? 

a. igen                 

b. nem                  

25. Milyen lehetőséget biztosít a munkavállalók munkahelyi egészségfejlesztésére? 

(Több választ is megjelölhet.) 

a. Fizikai aktivitás             

b. Stresszkezelés              

c. Táplálkozás              

d. Dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról leszoktató programok    

e. Oktatás 

f. Egyéb, mégpedig: ……………………...   
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26. Az alábbi állítások a munkahelyének szabályozásokra vonatkozik az ergonómiai 

kockázatok kapcsán.  

Kérjük, a soronkénti állításokhoz tegyen X-et ahhoz, amely kijelentés a leginkább 

jellemző az Ön szervezetére. 

 

  Nem 

értek 

egyet. 

Egyet is 

értek 

meg 

nem is. 

 

Egyetértek. Nem tudom 

megítélni. 

Mindenki megkapja a szükséges 

munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 

képzést egy új munkakörbe lépéskor, a 

munkahelyének megváltoztatásakor vagy 

új technikák bevezetésekor. 

       

A munkavállalók és a munkáltatók 

rendszeresen kommunikálnak az 

ergonómiai, egészségvédelmi kérdésekről. 

       

A munkahelyen fontos szerepet szánunk 

be az ergonómiai kockázatok csökkentése. 

       

A munkavállalók munkavégzéssel 

kapcsolatos kérdéseinek eleget teszünk. 

       

Rendszeresen tartunk tájékoztatókat a 

munkahelyi ergonómiai kockázatokról. 

       

A munkahelyi egészségvédelmet és az 

ergonomikus munkavégzést legalább 

annyira fontosnak tekintjük, mint a 

teljesítményt és a minőséget. 

       

A munkahelyi ergonómiai kockázatokról 

felvilágosítást adunk. 
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27. Hogyan látja az ágazat ergonómiai kockázatokkal kezelésével kapcsolatos 

tevékenységét? 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

28. Hogyan látja a szervezet ergonómiai kockázatokkal kezelésével kapcsolatos 

tevékenységét? 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

29. Milyen javaslatai lennének az ergonómiai kockázatokkal kezelésével 

hatékonyabbá tételével kapcsolatban? 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

30. A kutatással, kérdőívvel kapcsolatos véleményét, javaslatait, megjegyzéseit az 

alábbiakban oszthatja meg velünk: 
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…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………… 

A kérdőív végéhez érkeztünk. Köszönjük az együttműködést!  
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2. Munkavállalói kérdőív  

A kérdőív 51 kérdést tartalmaz, amely kilenc nagyobb témakör köré 

csoportosítható (lásd 3. táblázat). 

Kérdőívrész Vizsgált változók 
Vonatkozó 

 kérdések 

Kumulált 

kérdésszám 

Szociometriai kérdések 

nem, életkor, iskolai 

végzettség, sportolási 

szokások, munkahely 

1.2.3.4.6. 5 

Munkahelyre 

vonatkozó kérdések 

adott szervezetnél 

eltöltött idejére és 

beosztása, munkaidő 

7.8.9.10.11.12. 6 

Munkavégzés 

körülményei 
munka típusa, pihenőidő 13. 14. 15. 2 

Az ergonómiai 

munkakörülmények 

fizikai jellemzői 

fizikai berendezések 

jellemzői 

16.17.18.19.20.21.22. 

.23.24.25.26.27.28. 

30.31. 

15 

Az ergonómiai 

munkakörülmények 

pszichés jellemzői 

pszichés tényezők, stressz 

fogalma, stresszkezelés 

29.32.45. 46. 48. 

49.50. 
2 

A munkavégzés 

egészségre gyakorolt 

hatása 

betegségek, munkától 

való távolmaradás okai 
33.34. 35. 36.  4 

A munkaalkalmasság 

felmérésének helyzete  

munkaalkalmasság, 

tájékoztatások formája, 

gyakorisága 

37. 38.  2 

A munkahelyi 

ergonómia 

kompetencia 

tudatosság, attitűd, 

képesség a munkahelyi 

ergonómia kapcsán, 

munkahelyi autonómia 

39. 40. 41. 3 
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Munkahelyi 

egészségfejlesztés 

helyzete 

a munkahelyi 

egészségfejlesztés 

helyzete és eszközei 

42. 43. 47.  3 

3. táblázat A Munkavállóknak szóló kérdőív strukturált változórendszere 

A kérdések megoszlása tekintetében a nyílt, zárt típusokba sorolható kérdések 

az alábbi arányban jelentek meg: 

Kérdéstípus 
 Kumulált kérdésszám (db) Megoszlás (%) 

Zárt kérdések Egyválasztásos 30 60% 

Többválasztásos 12 24% 

Likert skála 3 6% 

Nyitott kérdés  5 10% 

4. táblázat A kérdéstípusok megoszlása 
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Munkavállalói kérdőív  

A kutatásunk célja felmérni a közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás ágazatban ergonómiai kockázatnak kitett foglalkoztatottak 

jelenlegi helyzetét, és feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek ezen a területen 

elérhetőek vagy szükségesek lennének.  

A kutatás hozadéka, hogy a felmérések alapján, olyan ajánlásokat 

fogalmazzunk meg, amelyek jelenleg még kiaknázatlanok e területen és munkavégzése 

során az Ön egészségének védelmét és fejlesztését támogatják. 

A kutatásban való részvétel név nélküli, anonim módon történik, a személyes 

felismerhetőség jegyeinek titokban tartásával. Adatait harmadik fél számára nem adjuk 

ki, azok feldolgozását kizárólag a fenti kutatás keretében végezzük az etikai 

irányelvekkel összhangban. Az adatok biztonságos tárolását a kutatók garantálják.  

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a vizsgálati eredményekről nincs módunk 

személyes visszajelzést adni, hiszen a kérdőívek az Ön személyét azonosító adatokat 

nem tartalmazzák. 

Megértő támogatásukat, segítségüket, együttműködésüket előre is köszönjük! 

I. rész Szociometriai alapadatok 

A kérdőív első része szociometriai adatokra kérdez rá, valamint végzettségével, 

szokásaival, munkahelyével kapcsolatban tesz fel kérdéseket, úgy, mint az adott 

szervezetnél eltöltött idejére és beosztása. 

1. Neme: 1-Férfi  2-Nő 

2. Életkora:______ év  

3. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 

a. általános iskola  

b. középiskola (szakiskola, gimnázium, szakközépiskola)   

c. felsőfokú szakképzés (diplomát nem adó felsőoktatási képzés) 

d. főiskolai vagy egyetemi diploma    

e. PhD (doktori fokozat) 

4. Családi állapota  

a. egyedülálló 
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b. házas 

c. elvált 

d. élettársi kapcsolatban élő 

e. özvegy 

5. Vannak gyermekei?  

a. igen 

b. nem 

6. Ön milyen rendszerességgel sportol?  

a. naponta 

b. hetente többször 

c. hetente egyszer 

d. kéthetente 

e. két hétnél ritkábban 

f. havonta 

g. ritkábban 

h. nem sportolok rendszeresen 

7. Melyik magyarországi régióban dolgozik?  

a. Észak-Magyarország 

b. Észak-Alföld 

c. Dél-Alföld 

d. Közép-Dunántúl 

e. Nyugat-Dunántúl 

f. Dél-Dunántúl 

8. Melyik szervezetnél dolgozik az alábbiak közül?  

a. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  

b. Büntetés-Végrehajtási Szervezet 

c. Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

d. Rendőrség 

9. Hány éve dolgozik ennél a szervezetnél? (Írja be a vonalra a hónapok és/vagy az 

évek számát!) 

______ éve      ______ hónapja 
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10. Milyen beosztásban van jelenleg?  

a. Járőr 

b. Nyomozó 

c. Szerparancsnok 

d. Beosztott tűzoltó 

e. Felügyelő 

f. Körletfőfelügyelő 

g. Adóellenőr 

h. Adóügyi szakügyintéző 

11. Hány éve dolgozik ebben a szervezetnél ebben beosztásban? (Írja be a vonalra a 

hónapok és/vagy az évek számát!) 

______ éve      ______ hónapja 

12. Melyik állítás igaz Önre, az alábbiak közül? A napi munkaidőm nem haladja 

meg a…. 

a) 8 órát           

b) 10 órát          

c) 12 órát  

d) más munkarendben dolgozom, mégpedig: ...................... óra 

II. rész Munkavégzés fizikai körülményeinek ergonómiai jellemzői 

Az alábbi kérdőív rész a munkavégzésének időtartamára, fizikai teréhez kapcsolódó 

körülményeire vonatkoznak, különös tekintettel annak ergonómiai helyzetére, 

13. Betartja-e a munkavégzés közben az 50 perc után kötelező, össze nem vonható 10 

perc szünetet? 

a) Igen           

b) Nem            

14. Ha nem, miért? 

a) A munkáltató nem teszi lehetővé.  

b) Nem tartom szükségesnek.  

c) Nem tudtam, hogy erre szükség van.  

d) Egyéb, mégpedig:.........................      
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15. Milyen munkát végez Ön munkaideje döntő részében? 

a) Ülő munkát végzek.  

b) Álló munkát végzek. 

c) Váltakozva végzek ülő és álló munkát (50-50%-ban.)    

    

16. Ha irodai jellegű tevékenységet végez, napi hány órát tölt a számítógép előtt? 

a) nem végzek számítógépes munkát (Ha ezt az állítást választja kérem, ugorjon 

a 23. kérdésre!) 

b) Kevesebb, mint 2 órát  

c) 2-4 óra között   

d) 4-6 óra között  

e) 6-8 óra között  

f) 8 óránál többet 

17. Használ-e a számítógépes munkavégzés során monitorszűrő szemüveget? 

a) igen 

b) nem  

18. A számítógép képernyője: (több válasz is lehetséges) 

a) A képernyő teteje a szemmel egy magasságban van/valamivel az alatt  

b) A képernyő és a szem közötti távolság 50-70 cm    

c) A képernyő tükröződés mentes (ablak, fényforrás stb.)     

d) A képernyő villódzás mentes    

19. A számítógép melletti szék: (több válasz is lehetséges) 

a) Magassága állítható      

   

b) Kartámasszal ellátott         

c) A széktámla állítható         

d) A törzs és a comb 90 fokos szöget zár be      

e) A comb üléskor vízszintes      

f) A talp leér a földre és van lábtámasz  

20. A billentyűzet használatakor: (több válasz is lehetséges) 

a) Használ csuklótámaszt.      

b) Kezét vízszintesen tartja .  
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21. Az egér használatakor: (több válasz is lehetséges) 

a) Kezét vízszintesen tartja    

b) Kezét oldalirányban tartja    

22. A számítógépes asztalon: (több válasz is lehetséges) 

a) A gyakran használt tárgyak könnyen elérhetőek.  

b) A dokumentumok részére irattartó biztosított. 

c) A munkavégzés közben a telefonáláskor fejhallgatót használ. 

d) A munkavégzés közben a telefonáláskor kihangosítót használ. 

e) A helyi megvilágítás biztosított. 

23. A munkahelyén van-e lehetősége állandó munkakörnyezetét testre szabni? 

a) Igen. 

b) nem. 

24. Munkahelyén van-e lehetősége, személyes jellegű teret kialakítani (1,2 m vagy 

ennél nagyobb területen.)  

a) Igen. 

b) Nem. 

25. A munkahelyi világítás: 

a) Természetes és mesterséges világítást egyaránt biztosít.  

b) Csak mesterséges világítás van.  

c) Az általános megvilágítás mellett, helyi megvilágítást is biztosít.  

26. Megfelelőnek ítéli-e meg a munkahelyi világítást a munkavégzés közben? 

a) Teljes mértékben megfelelő.   

b) Megfelelő.      

c) Részben megfelelő.         

d) Inkább nem felel meg.       

  

e) Egyáltalán nem felel meg.        

27. Megfelelőnek ítéli-e meg a munkahelyi hőmérsékletet a munkavégzés közben? 

a) Teljes mértékben megfelelő.       

b) Megfelelő.         

c) Részben megfelelő.        
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d) Inkább nem felel meg.       

  

e) Egyáltalán nem felel meg. 

III. rész A munkavégzés jellemzői és ergonómiai kockázatai 

Az alábbi kérdések során azt mérjük fel, hogy a munkavégzés körülményei milyen 

jellemzőkkel bírnak és ezek milyen hatással vannak az Ön egészségére. 

28. Az alábbi állítások a munkavégzés közbeni fizikai tényezőkre vonatkoznak.  

Kérjük, a soronkénti állításokhoz tegyen X-et ahhoz, amely kijelentés a leginkább 

jellemző az Ön környezetére. 

  Nem 

jellemző  

Jellemző 

Ülőmunkát végzek.   

Nehéz fizikai munkát végzek   

Tartós álló munkát végzek.   

20 kg-nál könnyebb tárgyakat emelek, szállítok vagy tolok kézi 

erővel. 

  

20 kg-nál nehezebb tárgyakat emelek, szállítok vagy tolok kézi 

erővel. 

  

Rendszeres tolás, húzás.   

A tárgyak tolása/húzása 30 másodpercnél hosszabb ideig tart.   

Nehéz/nagyméretű terheket emelek.   

Nehezen megfogható tárgyakat emelek.   

Teher emelése a testtől eltartva.   

Veszélyes (éles, forró stb.) tárgy emelése.   

A felemelt tárgyat 1 percnél hosszabban kell tartanom.   

A tárgyak emelése súlypont eltolódás mellett.   

Függőleges emeléskor, 1 m-nél magasabbra kell emelni a tárgyakat   

Csúszás- és botlás veszély (egyenlőtlen, csúszós felszín) jellemző.   

A féloldali megterhelés folyamatosan jellemző.   

Gyakran ismételt monoton mozdulatok huzamosabb ideig.   



Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése  

a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében 

foglalkoztatottak részére 

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 
 

54 

 

Jellemző a vállra és felső végtagokra nehezedő nyomás.   

Kényszertesttartás (guggolás, térdepelés, előre, oldalra hajlás stb.) 

huzamosabb ideig. 

  

Kölcsönhatásba kerülök veszélyes anyagokkal, például vegyi 

anyagokkal, gyúlékony folyadékokkal és gázokkal. 

  

Legalább 2 méter magasban dolgozom.   

Magas zajszintben dolgozom.   

Járművezetési feladatokat látok el.   

29.  Az alábbi állítások a munkavégzés közbeni pszichés megterheléssel kapcsolatosak. 

Kérjük, a soronkénti állításokhoz tegyen X-et ahhoz, amely kijelentés a leginkább 

jellemző az Ön környezetére. 

  Nem 

jellemző 

Jellemző 

Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi 

értékekért. 

    

Döntés szükségessége.     

Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes 

helyzetben. 

    

Váltóműszakban végzett munka.     

Családtól távol, országon belül vagy kívül tartósan munkát 

végzés. 

    

Esetenkénti túlóra.     

Rendszertelen étkezési, komfortot nélkülöző pihenési lehetőség.     

Az időkényszer keretei között végzett tevékenység.     

Tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel.     

Automatizált rendszerek irányítása.     

A vizuális, az akusztikus indikátorok vagy ezek kombinációinak 

a működtetése. 

    

Időkényszer alatt végzett munka.     

Automatizált rendszerek irányítása.     

Kézi vezérlésű gépen való munka.     
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30. A munkavégzés során használt segédeszközök Ön szerint:(több válasz lehetséges) 

a) Nem használok munkám során segédeszközöket. 

b) Megfelelőek az adott munkafeladat ellátásához (méret, állíthatóság,stb.)   

c) Nem megfelelőek az adott feladatok ellátásához. 

31. Az eszközök műszaki állapota/karbantartása megfelelő-e ?   

a) Nem használok munkám során segédeszközöket. 

b) Igen, megfelelő. 

c) Nem megfelelő. 

32. A munkája során előfordul-e, hogy úgy érzi: (több válasz lehetséges) 

a) A képességein felül kell teljesítenie. 

b) Nagy erőkifejtés, vagy kivételes ügyesség szükséges a munkavégzéshez.  

c) A munka végzése veszélyes az egészségére, szellemi/fizikai állapotára.  

d) A munka végzése veszélyezteti a terhes nőket.     

e) A munka végzéséhez több információra vagy képzésre lenne szüksége.  

f) Munkáját monotonnak érzi.        

g) A munka folyamatán nem változtathat.     

h) Nincs beleszólása a munkavégzés folyamatába     

i) Nem megfelelő a kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között.  

j) Egyik sem jellemző rám 

33. Tapasztalta-e, hogy munkavégzés közben az alábbi testi tünetek jelentkeztek Önnél? 

(több válasz lehetséges) 

a) Nem tapasztaltam semmilyen testi tünetet. 

b) nyak-, hát-és derék-, és felső végtag fájdalom 

c) fejfájás 

d) alvási zavarok 

e) mellkasi fájdalom, szívdobogás érzés 

f) gyomorégés 

g) fulladás, köhögés 

h) végtagzsibbadás 

i) szédülés 

j) bőrproblémák 

k) székletproblémák 
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l) szemfáradtság 

m) Egyéb, mégpedig: ............................................. 

34. Tapasztalta-e, hogy munkavégzés közben az alábbi pszichés tünetek jelentkeztek 

Önnél? (több válasz lehetséges) 

a) Nem tapasztaltam semmilyen pszichés tünetet. 

b) kimerültség 

c) feledékenység 

d) elégedetlenség 

e) szorongás, nyugtalanság 

f) agresszió 

g) figyelem- összpontosítás hiánya 

h) érdektelenség  

i) pesszimizmus 

j) önbizalom hiánya  

k) kimerültség, fáradtság 

l) csökkent teljesítőképesség 

m) hamarabb elfárad        

n) ingerlékenység/feszültség       

o) elálmosodik        

p) kettőslátása van 

q) Egyéb, mégpedig: ………………….. 
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35. Az utóbbi 3 évben, kezelték-e Önt az alábbi megbetegedésben? (több válasz is 

lehetséges) 

a) depresszió, szorongás, alvászavar       

b) magas vérnyomás        

c) koszorúér betegségek        

d) agyi keringési betegségek (stroke)       

e) cukorbetegség         

f) emésztőszervi megbetegedések (reflux oesophagitis, gyomorfekély stb.) 

g) mozgásszervi betegségek (discopathia, spondylosis, nyaki myalgia, stb.)   

h) nem kezeltek  

i) egyéb 

36. Az elmúlt 2 évben, volt-e táppénzen a fenti betegségek bármelyikével? 

a) Igen   

Ha igen: 7 napnál kevesebbet 7-14 nap 15-21 nap 21-30 nap 30 napnál 

többet    

b) Nem           

37. Részt vesz-e munkaköri alkalmassági vizsgálaton? 

a) Évente           

b) Ritkábban          

c) Nem   

 

IV. A munkahely viszonya és intézkedései az ergonómiai kockázat csökkentése 

érdekében 

 Az alábbi kérdések arra vonatkoznak, hogy munkahelye milyen intézkedéseket tesz az 

ergonómiai kockázatok csökkentése céljából.  

38. Az alábbi állítások a munkahelyének szabályozásokra vonatkoznak az ergonómiai 

kockázatok kapcsán. Kérjük, a soronkénti állításokhoz tegyen X-et ahhoz, amely 

kijelentés a leginkább jellemző az Ön környezetére. 
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Nem 

értek 

egyet. 

Egyet is 

értek 

meg 

nem is. 

 

Egyetértek. 
Nem tudom 

megítélni. 

Mindenki megkapja a szükséges 

munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 

képzést egy új munkakörbe lépéskor, a 

munkahelyének megváltoztatásakor vagy 

új technikák bevezetésekor. 

      

A munkavállalók és a munkáltatók 

rendszeresen kommunikálnak az 

ergonómiai, egészségvédelmi kérdésekről. 

      

A munkahelyen fontos szerepet tölt be az 

ergonómiai kockázatok csökkentése. 

      

A munkavállalók munkavégzéssel 

kapcsolatos kéréseinek eleget tesznek. 

      

Rendszeresen tartanak tájékoztatókat a 

munkahelyi ergonómiai kockázatokról. 

      

A munkahelyi egészségvédelmet és az 

ergonomikus munkavégzést legalább 

annyira fontosnak tekintik, mint a 

teljesítményt és a minőséget. 

      

A munkahelyi ergonómiai kockázatokról 

felvilágosítást kaptam. 
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39. Az alábbi állítások a munkahelyi szabályozással kapcsolatos tudatosságot mérik, az 

ergonómiai kockázatok kapcsán. Kérjük, a soronkénti állításokhoz tegyen X-et 

ahhoz, amely kijelentés a leginkább jellemző az Ön környezetére. 

  Nem 

értek 

egyet. 

Egyet is 

értek 

meg nem 

is. 

 

Egyetértek. Nem tudom 

megítélni. 

Tisztában vagyok a munkahelyi 

egészségvédelemmel és ergonómiával 

kapcsolatos jogaimmal és 

felelősségemmel. 

        

Tisztában vagyok a munkáltató 

munkahelyi egészségvédelemmel és 

ergonómiával kapcsolatos jogaival és 

felelősségével. 

        

Tudom, hogyan tehetem 

ergonomikusabbá a munkavégzésemet.  

        

Ha tudomást szereznék a 

munkahelyemre vonatkozó egészségügyi 

veszélyről, tudom, kinek jelenhetném azt 

a szervezeten belül. 

        

Ismerem a munkámmal járó ergonómiai 

kockázatokat. 

        

Ismerem, hogy hogyan tudom 

csökkenteni a munkámmal járó 

ergonómiai hátrányokat. 
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40. Az alábbi állítások az Ön személyes részvételét méri a munkahelyi ergonómia 

javításában. Kérjük, a soronkénti állításokhoz tegyen X-et ahhoz, amely kijelentés a 

leginkább jellemző az Ön környezetére. 

 

  
Nem 

értek 

egyet. 

Egyet is 

értek 

meg 

nem is. 

Egyetértek. 
Nem tudom 

megítélni. 

Munkahelyemen nyugodtan hangot 

adhatok aggályaimnak, vagy javaslatokat 

tehetek a munkahelyi 

egészségvédelemmel és ergonómiával 

kapcsolatban.  

        

Ha észreveszek egy ergonómiai 

kockázatot, lehetőségem van a 

munkáltatóm felé azt jelezni. 

        

Tudom, hogy abbahagyhatom a munkát, 

ha azt gondolom, hogy az az 

egészségemet veszélyezteti. 

        

Ha a munkakörnyezet nem ergonomikus, 

nem jelezném ezt a vezetés felé. 

        

Van elég időm ahhoz, hogy a 

lehetőségekhez mérten kialakítsam az 

ergonomikus környezetet és abban 

végezzem a munkámat. 

    

 

41. A munkáltató biztosít-e munkahelyi egészségfejlesztést? 

a) igen 

b) nem 

42. Ha igen, mit?  

a) fizikai aktivitás         

b) stresszkezelés          
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c) táplálkozás          

d) dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról leszoktató programok   

e) oktatás          

  

43. Munkahelye biztosít-e külön lehetőséget a munkavégzés közbeni pihenésre, 

regenerálódásra (pl. relax szoba?) 

a) igen 

b) nem    

IV. A munkahelyi ergonómia pszichés tényezői 

A kérdőív első két kérdése a stressz és az egészség köznapi felfogásával foglalkozik. 

Kérem, hogy a kérdések megválaszolásakor arra gondoljon, hogy az Ön számára mit 

jelent a stressz illetve az egészség, s ne arra, amit esetleg olvasott, vagy hallott a témában. 

A többi kérdés munkahelyének pszichés körülményeivel foglalkozik. A többi kérdés a 

munkakörével kapcsolatos stresszfaktorokra vonatkozik. 

44. Mit jelent a stressz az Ön számára? Kérem, karikázza be azokat a számokat, amely 

meghatározások a stresszt jelentik az Ön számára! (Több választ is bekarikázhat!) 

A stressz… 

1. Nyugtalanság, idegesség, feszültség.  

2. Félelem, aggódás, szorongás.  

3. Tartós pszichikai megterhelés.  

4. Ingerültség, türelmetlenség.  

5. Az, ha megterhelő, vagy erején felüli nehézségeket kell megoldanom.  

6. A nyomás, a kudarcok, az elvárások, feladatok, nehézségek következménye.  

7. Fizikai túlterhelés  

8. A problémáknak, nehézségeknek az összefoglaló neve.  

9. Feszült, ideges életmód. 

10. Fenyegetettség helyzet. 
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11. Levertség, reménytelenség.  

 

45. Az Önre ható terhelések, stressz szempontjából mennyire jelentős a család és a 

munkahely szerepe? (Osszon fel köztük 100%-ot!) 

 Család  ………..% Munkahely  ……….. 

46. Mit jelent az egészség szó az Ön számára? Kérem karikázza be azokat a számokat 

amely meghatározások az egészséget jelentik az Ön számára! (Több választ is 

bekarikázhat!) 

Az egészség… 

1. Testi-lelki egyensúly.  

2. Egészséges életmód.  

3. Boldogság.  

4. Jó fizikai erőnlét.  

5. Kiegyensúlyozott családi kapcsolatok megléte.  

6. Hosszú élet.  

7. A betegség hiánya.  

8. Jó közérzet. 

9. Higiénia. 

10. Pihenés.  
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47. Az alábbi állítások jelenlegi, vagy legutóbbi munkakörére vonatkoznak. Kérem, 

jelölje, be mindegyiknél, hogy mennyire fejezi ki az Ön munkahelyi helyzetét a 

munkavégzés során. (Karikázza be a megfelelő számot!) 

 Nem 

jellemző 
Jellemző 

Állandó időzavarral küzdök a nagy munkahelyi terhelés miatt.   

Munkám közben gyakran félbeszakítanak, és sok a zavaró tényező.   

A munkám sok felelősséggel jár.   

Sokszor munkaidőn túl is dolgoznom kell.   

Munkám fizikailag megterhelő.   

Az elmúlt években a munkám egyre több erőfeszítést követel.   

Nehéz helyzetekben megfelelő támogatást kapok.   

Méltánytalanul bánnak velem a munkahelyemen.   

Kevés az esélyem arra, hogy munkahelyemen előléptessenek.   

Kedvezőtlen változás történt a munkahelyi helyzetemben vagy 

számíthatok erre. 

  

Állásom bizonytalan.   

A jelenlegi pozícióm megfelelően tükrözi képzettségemet.   

Erőfeszítéseimért és teljesítményemért megkapom a megérdemelt 

megbecsülést és elismerést. 

  

Erőfeszítéseim és teljesítményem alapján jó kilátásaim vannak az 

előléptetésre. 

  

Erőfeszítéseimért és teljesítményeimért megfelelő fizetést, 

jövedelmet kapok 

  

 

48. Az alábbi állítások jelenlegi, vagy legutóbbi munkakörében a megbecsülésre 

vonatkoznak. (Karikázza be a megfelelő számot!) 

 Nem alkalmazható  

(nincs felettes 

/munkatárs) 

Jellemző 

 

Jellemző 
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Főnökeimtől megkapom a megérdemelt 

megbecsülést. 

   

Munkatársaimtól megkapom a megérdemelt 

megbecsülést. 

   

 

49. Az alábbi állítások jelenlegi, vagy legutóbbi munkakörére vonatkoznak. Kérem, 

jelölje, be mindegyiknél, hogy mennyire fejezi ki az Ön munkahelyével kapcsolatos 

viszonyát. 

 

 Nem 

jellemző 
Jellemző 

Az idő szorítása miatt gyakran érzem magam túlterheltnek.   

Amint felébredek, azonnal a munkahelyi problémáimra gondolok.   

Amint hazaérek, könnyen ellazulok, és félreteszem a munkahelyi 

gondokat. 

  

A hozzám közel álló emberek szerint túl sok áldozatot hozok a 

munkámért. 

  

Nehezen hagy nyugodni a munkám, még lefekvéskor is az jár a 

fejemben. 

  

Ha a munkámat másnapra halasztom, nyugtalanul alszom.   

 

50. A kutatással, kérdőívvel kapcsolatos véleményét, javaslatait, megjegyzéseit az 

alábbiakban oszthatja meg velünk: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................ 

A kérdőív végéhez érkeztünk. Köszönjük az együttműködést! 
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3. Munkabiztonsági szakembereknek szóló kérdőív bemutatása 

A kérdőív 17 kérdést tartalmaz, amely nyolc nagyobb témakör köré 

csoportosítható (lásd 5. táblázat). 

Kérdőívrész Vizsgált változók 
Vonatkozó 

 kérdések 

Kumulált 

kérdésszám 

Munkahelyre 

vonatkozó kérdések 

szervezet neve, szervezeten belül 

eltöltött évek száma, munkakör 

volumene 

1.2.3.4 4 

Kockázatelemzésben 

való részvétel 

kockázatelemzés helyzete, terhelési 

tényezők 
5.6.7.8 9.  5 

Ergonómiai 

jellemzők 
tájékoztatás formái, jellemzői 10. 11. 2 

Az ergonómiai 

kockázatok 

megszüntetésére 

irányuló 

tevékenységek 

javaslatok, szabályozási gyakorlat, 

szervezet helyzete, javaslatok 

12.13. 14. 

15.16.  
5 

5. táblázat A Munkabiztonsági szakembereknek szóló kérdőív strukturált 

változórendszere 
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A kérdések megoszlása tekintetében a nyílt, zárt típusokba sorolható kérdések 

az alábbi arányban jelentek meg: 

Kérdéstípus 
 Kumulált kérdésszám (db) Megoszlás (%) 

Zárt kérdések Egyválasztásos 5 29% 

Többválasztásos 5 29% 

Likert skála 1 6% 

Nyitott kérdés  6 35% 

6. táblázat A kérdéstípusok megoszlása 
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Munkabiztonsági szakembereknek szóló kérdőív 

A kutatásunk célja felmérni a közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás ágazatban ergonómiai kockázatnak kitett foglalkoztatottak 

jelenlegi helyzetét, és feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek ezen a területen 

elérhetőek vagy szükségesek lennének.  

A kutatás hozadéka, hogy a felmérések alapján, olyan ajánlásokat 

fogalmazzunk meg, amelyek jelenleg még kiaknázatlanok e területen és munkavégzése 

során a munkavállalók egészségének védelmét és fejlesztését támogatják. 

A kutatásban való részvétel név nélküli, anonim módon történik, a személyes 

felismerhetőség jegyeinek titokban tartásával. Adatait harmadik fél számára nem adjuk 

ki, azok feldolgozását kizárólag a fenti kutatás keretében végezzük az etikai 

irányelvekkel összhangban. Az adatok biztonságos tárolását a kutatók garantálják. 

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a vizsgálati eredményekről nincs módunk személyes 

visszajelzést adni, hiszen a kérdőívek az Ön személyét azonosító adatokat nem 

tartalmazzák. 

Megértő támogatásukat, segítségüket, együttműködésüket előre is köszönjük! 

 

1. Melyik szervezetben végzi a munkabiztonsági szakértői tevékenységet? (Több 

választ is megjelölhet.) 

a. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  

b. Büntetés-Végrehajtási Szervezet 

c. Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

d. Rendőrség 

2. Hány éve végzi ebben a szervezetben a munkabiztonsági szakértői tevékenységet? 

(Írja be a vonalra a hónapok és/vagy az évek számát!) 

______ éve      ______ hónapja 

3. Az ellátott munkáltatók száma összesen 

______ fő 
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4. Az ellátott munkáltatók tevékenységük alapján mely veszélyességi osztályba 

sorolhatók? (Több választ is megjelölhet.)          

I.   II.   III. 

  

5. Közreműködik-e a munkáltató felkérésére, a kockázatelemzésben? 

a. Igen  

b. Nem  

6. Ha igen, kitérnek-e az ergonómiai kockázatok elemzésére? 

a. Igen   

b. Nem 
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7.  A terhelési tényezők mely csoportja a leggyakoribb? (Több választ is megjelölhet.) 

a. Látásromlást előidéző tényezők       

b. Pszichés (mentális) megterhelés       

c. Fizikai állapotromlást előidéző tényezők      

8.  Történt-e ilyen kockázati okból munkahelyi baleset az elmúlt 2 évben? 

a. Igen         

b. Nem        

9. Ha igen, mi volt a fő ok? 

a. Munkaszervezési probléma        

b. Eszköz, technológia célnak nem megfelelősége      

c. Egyéni tényezők (fáradtság, betegség, figyelmetlenség, nem, kor, 

antropometriai adottságok, stb.)      

10.  Kiképezte-e a munkavállalókat az őket érő munkahelyi ergonómiai 

kockázatokról? 

a. Igen          

b. Nem          

11.  A munkavállaló munkavégzése során, észlelt-e Ön azt, hogy a munkáját: (Több 

választ is megjelölhet.) 

a. Kényszer testtartásban végzi (huzamosabb ideig)    

b. Ismétlődő mozgásokkal végzi       

c. Erőteljes erőfeszítés mellett végzi       

d. A test bizonyos részét erőteljes nyomásnak kitéve végzi     

e. Hosszú ideig kell azonos pozícióban állva végezni     

f. Képernyő előtt végzi a munkát, mely nem a jogszabályban leírtaknak felel meg 

(bútorzat, gép, világítás, zaj stb.)      

12. Milyen javaslatot tett a munkáltatónak a kockázatok megszüntetésére? (Több 

választ is megjelölhet.) 

a. Nem jelent meg ilyen panasz 

b. Technológia módosítását (pl. eszközök használatát)   

c. Munkaszervezés módosítása (pl. plusz szünetek beiktatása, a munkavállalók 

rotációja, a munkafolyamat változtatása a monotonitás elkerülésére)   
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d. A közlekedési útvonalak megfelelő kijelölése, akadálymentesítése    

e. A mozgatott teher útjának csökkentése       

f. A nagyobb terhek megbontása       

g. Munkakörnyezetre vonatkozó módosító javaslatok (világítás, zaj, hőmérséklet 

stb.) 

h. Plusz oktatás, képzés elrendelése       

i. Egyéni védőeszközök bevezetése/megváltoztatása    

j. Egyéb……………………………………………    
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13. Az alábbi állítások a szervezet viszonyára és szabályozási gyakorlatára 

vonatkozik az ergonómiai kockázatok kapcsán.  

Kérjük, a soronkénti állításokhoz tegyen X-et ahhoz, amely kijelentés a leginkább 

jellemző az Ön környezetére. 

 

  

Nem 

értek 

egyet. 

Egyet is 

értek 

meg 

nem is. 

 

Egyetértek. 
Nem tudom 

megítélni. 

Mindenki megkapja a szükséges 

munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 

képzést egy új munkakörbe lépéskor, a 

munkahelyének megváltoztatásakor vagy 

új technikák bevezetésekor. 

       

A munkavállalók és a munkáltatók 

rendszeresen velem kommunikálnak az 

ergonómiai, egészségvédelmi kérdésekről. 

       

A vezetők elkötelezettek és munkahelyen 

fontos szerepet tölt be az ergonómiai 

kockázatok csökkentése. 

       

A munkavállalók munkavégzéssel 

kapcsolatos kérdéseinek eleget tesznek. 

       

Rendszeresen tartok tájékoztatókat a 

munkahelyi ergonómiai kockázatokról a 

munkavállalók kérésének eleget téve. 

       

A szervezetben munkahelyi 

egészségvédelmet és az ergonomikus 

munkavégzést legalább annyira fontosnak 

tekintik, mint a teljesítményt és a 

minőséget. 
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A munkahelyi ergonómiai kockázatokról 

felvilágosítás rendszeres a szervezeten 

belül. 

       

 

14. Hogyan látja az ágazat ergonómiai kockázatokkal kezelésével kapcsolatos 

tevékenységét? 

…………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

15. Hogyan látja a szervezet ergonómiai kockázatokkal kezelésével kapcsolatos 

tevékenységét? 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………

……………………………… 

16. Milyen javaslatai lennének az ergonómiai kockázatokkal kezelésével 

hatékonyabbá tételével kapcsolatban? 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………

………………………………. 

17. A kutatással, kérdőívvel kapcsolatos véleményét, javaslatait, megjegyzéseit az 

alábbiakban oszthatja meg velünk: 
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…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………. 

A kérdőív végéhez érkeztünk. Köszönjük az együttműködést! 

 

4. Foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak szóló kérdőív 

A kérdőív 37 kérdést tartalmaz, amely nyolc nagyobb témakör köré 

csoportosítható (lásd 7. táblázat). 

Kérdőívrész Vizsgált változók 
Vonatkozó 

 kérdések 

Kumulált 

kérdésszám 

Munkakörre 

vonatkozó 

kérdések 

szakvizsga, asszisztens, munkakör 

ellátásának körülményei, mértéke 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 

12. 

12 

Munkahelyi 

egészségvédelem 

terén végzett 

tevékenység 

alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások 

és ezek aránya, kockázatelemzésben való 

részvétel  

13.14. 15 3 

Az ergonómiai 

kockázatok és 

következmények 

ergonómiai kockázatok típusai, terhelési 

tényezők, munkából való távolmaradás 

okai 

16. 17.18. 

19. 20. 21. 

23. 25. 28. 

29. 30.  

11 

Az ergonómiai 

kockázatok 

megszüntetésére 

irányuló 

tevékenységek 

prevenciós lehetőségek, jelentkező 

panaszok kezelésének módjai, 

munkahelyi egészségvédelmi stratégia 

22. 24. 26. 

27. 31.  
5 

Prevenciós 

alternatívák 
kommunikációs lehetőségek 32. 33. 36. 3 
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Az ágazat helyzete  34.35. 2 

7. táblázat A Foglalkozásegészségügyi orvosoknak szóló kérdőív strukturált 

változórendszere 
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A kérdések megoszlása tekintetében a nyílt, zárt típusokba sorolható kérdések 

az alábbi arányban jelentek meg: 

Kérdéstípus 
 Kumulált kérdésszám (db) Megoszlás (%) 

Zárt kérdések Egyválasztásos 18 49% 

Többválasztásos 10 24% 

Likert skála - - 

Nyitott kérdés  9 27% 

8. táblázat A kérdéstípusok megoszlása 
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Foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak szóló kérdőív 

A kutatásunk célja felmérni a közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás ágazatban ergonómiai kockázatnak kitett foglalkoztatottak 

jelenlegi helyzetét, és feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek ezen a területen 

elérhetőek vagy szükségesek lennének.  

A kutatás hozadéka, hogy a felmérések alapján, olyan ajánlásokat 

fogalmazzunk meg, amelyek jelenleg még kiaknázatlanok e területen és munkavégzése 

során a munkavállalók egészségének védelmét és fejlesztését támogatják. 

A kutatásban való részvétel név nélküli, anonim módon történik, a személyes 

felismerhetőség jegyeinek titokban tartásával. Adatait harmadik fél számára nem adjuk 

ki, azok feldolgozását kizárólag a fenti kutatás keretében végezzük az etikai 

irányelvekkel összhangban. Az adatok biztonságos tárolását a kutatók garantálják. 

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a vizsgálati eredményekről nincs módunk személyes 

visszajelzést adni, hiszen a kérdőívek az Ön személyét azonosító adatokat nem 

tartalmazzák. 

Megértő támogatásukat, segítségüket, együttműködésüket előre is köszönjük! 

  

1) Melyik szervezetben végzi a foglalkozás-egészségügyi ellátást? (Több választ is 

megjelölhet.) 

a) Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  

b) Büntetés-Végrehajtási Szervezet 

c) Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

d) Rendőrség  

2) Ön rendelkezik-e foglalkozás-orvostan/üzemorvostan szakvizsgával? 

a)  igen            

b) nem  

3) Van-e asszisztense foglalkozás-egészségügyi szakorvosként? 

a)  igen            

b) nem  

4) Ha igen, akkor milyen végzettséggel rendelkezik az asszisztense?  

a) üzemi szakápoló 
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b) főiskolát végzett egészségügyi szakápoló 

c) OKJ-s ápoló 

d) egyéb           

5) Hány éve végez ebben a szervezetben a foglalkozás-egészségügyi ellátást? (Írja be 

a vonalra a hónapok és/ és/vagy az évek számát!) 

______ éve      ______ hónapja 

6) Milyen formában nyújtja a foglalkozás-egészségügyi ellátást a szervezet 

munkavállalóinak? 

a) az adott szervezet alkalmazottja vagyok 

b)  foglalkozás-egészségügyi szakorvosként, vállalkozóként 

c) a szervezettel más foglalkozás-egészségügyi vállalkozáson keresztül, 

alkalmazottként 

d) a szervezettel más foglalkozás-egészségügyi vállalkozáson keresztül, 

alvállalkozóként 

e) valamilyen más formájában látom el a foglalkozás-egészségügyi ellátást 

f) egyéb, mégpedig: ……………………………….. 

7) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatot milyen formában látja el? 

a) a rendelési idő terhére (lerövidítve a rendelési időt) 

b) a rendelési időn túli időben, plusz terhelésként 

8) Melyik szolgáltatási formát találja a leghatékonyabbnak ebben az ágazatban?  

a) az adott szervezet alkalmazottjaként 

b)  foglalkozás-egészségügyi szakorvosként, vállalkozóként 

c) a szervezettel más foglalkozás-egészségügyi vállalkozáson keresztül, 

alkalmazottként 

d) a szervezettel más foglalkozás-egészségügyi vállalkozáson keresztül, 

alvállalkozóként 

e) valamilyen más formájában látom el a foglalkozás-egészségügyi ellátást 

9) Nyújt-e más szolgáltatást a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatáson kívül? 

a)  csak foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtok 

b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mellett, háziorvosi szolgáltatást is 

nyújtok 
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c)  más szolgáltatást is nyújtok:…………………………...….. 

10) Összesen hány munkavállalót lát el? ______ fő 

11) Mennyi a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra fordított heti 

óraszáma?______ óra 

12) Mennyi ebből a heti rendelésre fordított ideje?______ óra 

13) Az alkalmassági vizsgálatokon túl mely feladatok ellátásában vesznek részt a 

munkáltató(k) felkérésére az alábbiak közül? 

a) munkahigiénés előzetes vizsgálatban (létesítmény, munkahely, technológia)  

b) soron kívüli ellenőrzésekben (munkahely, egyéni védőeszköz, technológia)  

c) munkabaleset vagy foglalkozási betegség, foglalkozással összefüggő 

megbetegedések kivizsgálásában 

d) kockázatértékelésben  

e)  az egyéni védőeszköz-juttatás belső rendjének meghatározásában a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok rendjének írásos szabályozásában 

14) Az alábbi foglalkozás-egészségügyi feladatok a munkájának hány százalékát 

tették ki 2018-ban? 

 (Kérjük, százalékban fejezze ki az adatot, a teljes számnak 100%-nak kell lennie.) 

a) foglalkozás- egészségügyi szakmai feladatok: ............% 

b) időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok: ............% 

c) soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatok: ............% 

d) záró alkalmassági vizsgálatok: ...........% 

e) egyéb vizsgálatot: ...........% 

15) Közreműködik-e a munkáltató felkérésére, a kockázatelemzésben? 

a) igen           

b) nem            

16) Ha igen, kitérnek-e az ergonómiai kockázatok elemzésére? 

a) igen           

b) nem  

17) A terhelési tényezők mely csoportja a leggyakoribb? 

a) Látásromlást előidéző tényezők. 

b) Pszichés (mentális) megterhelés. 

c) Fizikai állapotromlást előidéző tényezők.  
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18) Történt-e ilyen kockázati okból munkahelyi baleset az elmúlt 2 évben? 

a) igen           

b) nem            

19) Ha igen, mi volt a fő ok? 

a) Munkaszervezési probléma 

b) Eszköz, technológia célnak nem megfelelősége 

c) Egyéni tényezők (fáradtság, betegség, figyelmetlenség, nem, kor, 

antropometriai adottságok, stb.)  

20) Észlelt-e, ergonómiai kockázat okozta, túlzott megterhelés miatt foglalkozási-

megbetegedés gyanúját az elmúlt 2 évben?  

a) igen  

b) nem            

Ha igen, hány ilyen bejelentés történt az elmúlt 2 évben? ______ db 

21) A munkavállalók hány %-a volt betegállományban?     

1-2 nap: …... %   

1 hét: …... %   

30 napon túl: …... %    

22) Tájékoztatja-e a munkavállalókat az őket érő munkahelyi ergonómiai 

kockázatokról? 

a) igen           

b) nem     

23) A munkavállaló munkavégzése során, észlelt-e Ön, vagy a munkavállaló 

beszámolt-e arról, hogy a munkáját: (Több választ is megjelölhet.) 

a) kényszer testtartásban végzi (huzamosabb ideig)  

b) ismétlődő mozgásokkal végzi 

c) erőteljes erőfeszítés mellett végzi 

d) a test bizonyos részét erőteljes nyomásnak kitéve végzi  

e) hosszú ideig kell azonos pozícióban állva végezni 

24) Milyen javaslatot tett a munkáltatónak ezen kockázatok csökkentésére? (Több 

választ is megjelölhet.) 
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a) Nem jelent meg ilyen panasz. 

b) Munkaszervezésre vonatkozót (gyakoribb szünetek beiktatása, rotáció stb.) 

c) Technológia módosítására vonatkozót (eszközök, gépek módosítása, stb.) 

d) Egyénre vonatkozót (pl. korlátozások, gyakoribb munkaköri alkalmassági 

vizsg.) 

e) Egyéb: ……………….. 

25) Beszámolt-e a munkavállaló Önnek (Több választ is megjelölhet.) 

a) Fáradékonyságról, diszkomfort érzésről. 

b) Ismétlődő fájdalmakról (nyak, hát, végtagok, derék, fej stb.). 

c) Bizonyos testrészek mozgásának beszűküléséről (váll, csípő, csukló stb.). 

d) Teljesítmény csökkenésről. 

e) Növekvő számú munkahelyi hiányzásokról. 

f) Növekvő hibázás/selejt a munkavégzés közben.   

26) Milyen javaslatot tett a munkavállalónak ennek megszüntetésére? (Több választ is 

megjelölhet.) 

a) Nem jelent meg ilyen panasz. 

b) Soronkívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot rendelt el. 

c) Hosszabb pihenést javasolt. 

d) Munkaszervezéssel kapcsolatos javaslatot tett. 

e) Munkahelyi rehabilitációt javasolt.     

f) A technológia megváltoztatását javasolta.  

g) Egyénre szabott munkahelyi egészségfejlesztő programot javasolt (különös 

tekintettel a fizikai aktivitásra és a stresszkezelésre). 

h) Egyéb: ………………..    

27) A fokozott pszichés terhelés felmérésére kitér-e a munkaköri alkalmassági 

vizsgálatok során? 

a) igen           

b) nem  

28) Az ergonómiai kockázatnak kitett munkavállalók esetén, melyek a leggyakoribb 

panaszok/betegségek a látásromlást előidéző tényezők esetén? (Több választ is 

megjelölhet.)  

a) kettőslátás         
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b) fejfájás  

c) hányinger         

d) szédülés          

29) Az ergonómiai kockázatnak kitett munkavállalók esetén, melyek a leggyakoribb 

panaszok/betegségek a pszichés (mentális) megterhelést előidéző tényezők esetén? 

(Több választ is megjelölhet.)  

a) burnout szindróma 

b) depresszió         

c) szorongás         

d) magas vérnyomás        

e) koszorúér betegségek       

f) agyi keringési betegségek (stroke)       

g) anyagcsere betegségek (cukorbetegség)  

h) emésztőszervi megbetegedések (reflux oesophagitis, gyomor fekély stb.) 

30) Az ergonómiai kockázatnak kitett munkavállalók esetén, melyek a leggyakoribb 

panaszok/betegségek a fizikai állapotromlást előidéző tényezők esetén? (Több 

választ is megjelölhet.) 

a) degeneratív mozgásszervi betegségek (discopathia, spondylosis, nyaki 

myalgia, stb.)  

b) perifériás ízületek degeneratív megbetegedése  

c) lágyrész-rendellenességek        

d) alagút szindrómák 

e) egyéb: ...........................................................    

  

31) Készít-e munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát? 

a) igen           

b) nem            

32) Tart-e életmóddal összefüggő előadásokat, szervez-e programokat? 

a) igen 

b) nem 

33) Ha igen, az alábbiak közül, melyeket? (Több választ is megjelölhet.) 

a) fizikai aktivitás 
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b) stresszkezelés  

c) táplálkozás  

d) dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról leszoktató programok  

e) oktatás  

34) Hogyan látja az ágazat ergonómiai kockázatok kezelésével kapcsolatos 

tevékenységét? 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………… 

35) Hogyan látja a szervezet ergonómiai kockázatokkal kezelésével kapcsolatos 

tevékenységét? 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………… 

36) Milyen javaslatai lennének az ergonómiai kockázatokkal kezelésével 

hatékonyabbá tételével kapcsolatban? 

…………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………...……………………………… 

37) A kutatással, kérdőívvel kapcsolatos véleményét, javaslatait, megjegyzéseit az 

alábbiakban oszthatja meg velünk: 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………....................................................................... 

A kérdőív végéhez érkeztünk. Köszönjük az együttműködést! 
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10. Eredmények 

Az alábbiakban a kérdőívekre érkezett válaszok közlésére kerül sor, amelyet a 

leíró statisztikai módszerek segítségével értékeltünk ki, valamint bizonyos esetekben 

kereszttábla-elemzés és a korrelációszámítás módszerét is alkalmazzuk. 

8.1 Munkáltatóknak szóló kérdőív 

A kérdőívet 18 fő töltötte ki. 

 

6. ábra Nemek megoszlása 

A válaszadók több, mint kétharmada férfi, a női kitöltők a minta 27,8%-át 

teszik ki.  
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A válaszadók közül 13 fő adta meg az életkorát, a minta átlagos életkora 44 év. 

A szórás alapján látható, hogy a kitöltők több, mint 65%-a 38-50 év közé tartozik. 

Életkor leíró statisztikai elemzése 

Átlagos életkor 44,0 

Medián 43 

Módusz 41 

Szórás 5,671567 

Minta varianciája 32,16667 

Tartomány 18 

Minimum 34 

Maximum 52 

Válaszadók száma 13 

 

A kitöltők életkor szerinti gyakorisági eloszlását az alábbi diagram szemlélteti. 
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A válaszadók mindegyike főiskolai /egyetemi diplomával rendelkezik. 

 

A válaszadók egyenletesen oszlanak el a 4 kitöltő szervezet között: 

 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  

 Büntetés-Végrehajtási Szervezet 

 Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

 Rendőrség 

 

A szervezetnél eltöltött idő alapján mindenki több, mint 10 éve dolgozik a 

szervezetnél, átlagosan 22 éve.  

5. Hány éve dolgozik ennél a 

szervezetnél? 

Átlag 22,28 
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Medián 22 

Módusz 22 

Szórás 6,304112 

Minta varianciája 39,74183 

Szóródási 

terjedelem 23 

Minimum 10 

Maximum 33 

Válaszadók száma 18 

Eloszlásuk egyenletes. 

 

A szervezetnél betöltött vezető pozíciót átlagosan 7,94 éve látják el. A 

szervezetnél eltöltött idő azonban nincs összefüggésben a vezetéssel töltött idő 

hosszával (korreláció r=0,2725). 

6. Hány éve dolgozik ebben a 

szervezetnél vezető beosztásban? 

  
Átlag 7,94 

Medián 9 

Módusz 10 

Szórás 5,38 

Minta varianciája 29,00 

Tartomány 16 

Minimum 1 

Maximum 17 
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Válaszadók száma 18 

Eloszlásuk az alábbi: 

 

Kockázatelemzés terén pozitív képet láthatunk: a válaszadók közel 80%-a 

készít elemzést. A 18 válaszadó közül azonban csak 7 fő válaszolt az ergonómiai 

kockázat elemzésre, és 3 fő foglalkozik ezzel a témával. 
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Akinek a kockázatelemzése foglalkozik az ergonómiai kockázatokkal, 

mindenki kitér a munkavállalók egészségi állapotára. azonban ne feledjük nagyon 

alacsony a válaszadók száma.  

 

Kiemelendő, hogy aki nem foglalkozott eddig a munkavállalók egészségi 

állapotával nem is tervezi, mert senki nem jelölte meg a tervezzük, hogy napirendre 

veszi válasz lehetőséget. 

Hasonlóan hiányos az ergonómiai kockázatok csökkentésére vonatkozó 

megelőzési stratégia, csupán egyetlen személy a Büntetés-Végrehajtási Szervezetből 

jelölte meg a stratégiakészítés tényét. 
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A rendeletben meghatározott pihenés betartásáról csak a válaszadók 55%-a nyilatkozott és 

közülük csak 6 fő biztosítja a munka-pihenés arányát. 

 

Ha megnézzük a válaszadók szervezetük szerinti eloszlását, látható, hogy a válasz nem a 

szervezeti egységtől függ. 
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11. Ha igen, biztosítja-e a munkavállalók részére a rendeletben meghatározott munka-

pihenés arányát? 

 

 
igen nem 

a. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 1 

b. Büntetés-Végrehajtási Szervezet 2 1 

c. Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2 
 

d. Rendőrség 1 2 

Végösszeg 6 4 

Az 50 perc után 10 perces szünet betartása a munkavállalók esetén elemzése 

rossz helyzetre hívja fel a figyelmet. 

 

Csupán 4 munkáltató nyilatkozott a betartásról. Az intézmények közötti eltérést 

elemezve az látható, hogy a legrosszabb a helyzet a Büntetés-Végrehajtási Szervezetnél 

a legrosszabb, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a legkedvezőbb, bár ott is csak 50%-

os a pozitív válaszok aránya. 
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Mennyiség / 12. Betartják-e a képernyős munkahelyeken a 

munkavállalók a munkavégzés közben az 50 perc után kötelező, össze 

nem vonható 10 perc szünetet? 

 

 
a. igen b. nem 

a. Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 3 

b. Büntetés-Végrehajtási Szervezet 
 

5 

c. Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2 2 

d. Rendőrség 1 4 

Végösszeg 4 14 

 

A nehéz munkavégzés csak a kitöltők 1/3-át érinti. 

 

Akinél aktuális a jelenség, fele –fele arányban a következő megoldást 

alkalmazzák: 

 A munkavállalónak hosszabb szünetet biztosítunk 

 A nehéz terhek emelgetését váltogatjuk fizikailag könnyebb feladatokkal. 
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A következő terület vizsgálatakor is hasonló kép fogad minket: a válaszadók 

55%-ánál nincs olyan tevékenység a szervezetbe, ahol nehéz tárgyakat kell mozgatni. 

 

Akiknél megjelenik a kérdés, ott fele-fele arányban osztják kisebb egységekre 

a nehéz tárgyakat. 

Olyan nehéz tárgy, amelyeknél emelő eszközre is szükség lehet a kitöltők 

haradát érinti. Köztük 50-50%-os a használatának a megoszlása. 

 

A munkavállaló testméreteit a munkagépek, a berendezés (munkaasztal, 

munkaszék), a kezelő elemek helyének megválasztásánál/ beállításánál a válaszadók 
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56%-a nem veszi figyelembe! Egyetlen válasz érkezett a Büntetés-Végrehajtási 

Szervezettől, akik ügyelnek a betartásra. 

 

 

Az álló/ülő munka közti választás lehetősége csak a válaszadók 27.8%-ánál jelenik meg. 

 

A munkavállalók véleményét a 18 válaszadó közül 66,7%-uk kikéri a 

munkaidő vagy a beosztás ésszerűségéről. 
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A fizikai és nagy erőfeszítést igénylő munkák a válaszadó 45%-ánál jelenik 

meg, 50%-uk nem használ motoros szerszámokat az elvégzésükhöz, míg 50%-uk 

használ. 
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A 50./1999. (XI.3.) Eü.M rendeletben8 meghatározott, a képernyős 

munkahelyek tárgyi minimumfeltételeit a munkavállalók részére a válaszadók 70%-a 

biztosítja. 

 

A munkavállalókat az őket érő munkahelyi kockázatokról a munkáltatók 77%-

a tájékoztatja, míg 22%-uk nem ad tájékoztatást. A válaszok eloszlása egyenletes. 

                                                 
8A törvény ide vonatkozó rendelkezései: 3. § A munkáltató az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdése szerinti 

kockázatbecslés, értékelés során, valamint a képernyős munkahelyen történő munkavégzés egészségi és biztonsági 

feltételeinek rendszeres ellenőrzése alkalmával folyamatosan vizsgálja az alábbi kockázatok előfordulását: 

a) látásromlást előidéző tényezők, 

b) pszichés (mentális) megterhelés, 

c) fizikai állapotromlást előidéző tényezők. 

4. § * (1) A munkáltató a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést 

óránként legalább tízperces - a (2) bekezdésben foglalt esetkör kivételével össze nem vonható - szünetek szakítsák 

meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg. 
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21. Tájékoztatja-e a munkavállalókat az őket érő munkahelyi 

kockázatokról? 

 

Sorcímkék a. igen b. nem 

a. Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3 1 

b. Büntetés-Végrehajtási Szervezet 3 2 

c. Nemzeti Adó-és Vámhivatal 4 
 

d. Rendőrség 4 1 

Végösszeg 14 4 

 

A munkavállalók munkavédelmi oktatása a jogszabályban meghatározott 

módon és gyakorisággal történik a kitöltők 94%-ánál.  

 

Kiváló helyzetképet láthatunk az egészségügyi vizsgálatok terén, a kitöltők 100 

%-a biztosítja a fogl. eü. szakorvos által meghatározott gyakorisággal a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatot a munkavállalók számára. 
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A munkavállalók számára munkahelyi rehabilitáció a kitöltők 38%-ánál jelenik 

meg lehetőségként, a válaszadó szervezetek közül háromnál. 

 

24. Van-e lehetőség a munkavállaló munkahelyi rehabilitációjára? 

 

 
a. igen 

b. 

nem 

a. Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3 1 

b. Büntetés-Végrehajtási Szervezet 2 3 

c. Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
 

4 
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d. Rendőrség 2 3 

Végösszeg 7 11 

 

A munkahelyek az alábbi lehetőséget biztosítják a munkavállalók munkahelyi 

egészségfejlesztésére: 

  

Válaszok 

száma Megoszlás 

a. Fizikai aktivitás 16 89% 

b. Stresszkezelés 3 17% 

c. Táplálkozás 0 0% 

d. Dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról leszoktató 

programok 0 0% 

e. Oktatás 12 67% 

Egészségügyi szűrőprogramok biztosítása munkaidőben + 

témában jártas szakemberek előadása 1 6% 

Egészségfejlesztő tervben meghatározott 1 6% 
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Az Egészségfejlesztő tervben meghatározott fejlesztés csak a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál 

jelenik meg, a fizikai aktivitás és az oktatás minden szervezetnél része a szolgáltatásoknak. 

26. Az alábbi állítások a munkahelyének szabályozásokra vonatkozik az ergonómiai kockázatok kapcsán 

 
Mindenki megkapja 

a szükséges 

munkahelyi 

egészségvédelmi és 

biztonsági képzést 

egy új munkakörbe 

lépéskor, a 

munkahelyének 

megváltoztatásakor 

vagy új technikák 

bevezetésekor. 

A munkavállalók 

és a munkáltatók 

rendszeresen 

kommunikálnak 

az ergonómiai, 

egészségvédelmi 

kérdésekről. 

A 

munkahelyen 

fontos 

szerepet 

szánunk be az 

ergonómiai 

kockázatok 

csökkentése. 

A 

munkavállalók 

munkavégzésse

l kapcsolatos 

kérdéseinek 

eleget teszünk. 

Rendszeresen 

tartunk 

tájékoztatókat 

a munkahelyi 

ergonómiai 

kockázatokról. 

A munkahelyi 

egészségvédelmet 

és az 

ergonomikus 

munkavégzést 

legalább annyira 

fontosnak 

tekintjük, mint a 

teljesítményt és a 

minőséget. 

A 

munkahelyi 

ergonómiai 

kockázatokró

l 

felvilágosítást 

adunk. 

Egyetértek. 10 0 0 1 0 3 2 

Egyet is 

értek meg 

nem is. 

4 5 5 7 3 5 3 

Nem értek 

egyet. 

4 11 9 9 15 9 13 
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Az utolsó három felmérésre kerülő területnél a válaszadók saját véleményüket 

fogalmazták meg az alábbi módon: 

Hogyan látja az ágazat ergonómiai kockázatokkal kezelésével kapcsolatos tevékenységét? 

13 válasz 

 silány 

 Nincs rálátásom 

 Siralmas 

 Nem látok semmilyen előrelépést az ergonómiai kockázatok kezelésével 

kapcsolatosan 

 Gyakorlatilag nincs 

 Rendszeresebben kellene, hozzáértők bevonásával 

 Nem igazán foglalkoznak vele 

 Fejlesztendő! 

 Fejlesztendő terület 

 nincs tapasztalatom 

 elhanyagolható, csak a kötelező tevékenység, minimális végzését hajtjuk végre 

 Felmérés folyamatos e területen. A számítógépek, székek cseréje azonban 

gazdasági vonzatú, így annak rendelkezésre állása esetén van lehetőség 

fejlesztésre 

 Semmilyen! A felsorolt problémákat senki sem orvosolja. 

 Hogyan látja a szervezet ergonómiai kockázatokkal kezelésével kapcsolatos tevékenységét? 

10 válasz érkezett:  

 Silány 

 Nincs rálátásom 

 Nem vehető észre, hogy van ilyen tevékenység 

 Nem látok előrelépést 

 Nincs 

 Nem látom, hogy lenne ilyen tevékenység! 

 Gyenge 

 Fejlesztésre szorul 
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 fejlesztésre szorul 

 A jogszabályi felelősségre fordítunk nagyobb időt, azonban a végrehajtás 

kevésbé megoldott 

Milyen javaslatai lennének az ergonómiai kockázatokkal kezelésével hatékonyabbá tételével 

kapcsolatban? 

9 válasz érkezett: 

 kövessék a versenyszférában bevezetett újításokat 

 Nincs javaslatom 

 Szakemberekkel felvenni a kapcsolatot, vélemény, javaslatot kikérni, pozitív-

negatív példák hatásairól bemutató 

 Rendszeres tájékoztatás, lehetőségek ismertetése 

 Saját magam oldom meg ahogy a lehetőségek engedik. 

 Minden héten 2 óra gyógytorna mindenkinek! 

 Szakemberek bevonásával a speciális szaktanácsadás illetve a szükséges 

technikai eszközök biztosítása 

 testre szabott irodai berendezések 

 Sokkal komolyabban kellene foglalkozni ezzel a munkáltatóknak, előadások 

megtartásával, a megelőzéssel. Egyénre "szabott" felmérés 

30. A kutatással, kérdőívvel kapcsolatos véleményét, javaslatait, megjegyzéseit az 

alábbiakban oszthatja meg velünk: 

4 választ olvashatunk: 

 köszönöm 

 Hasznosnak tartom, ha a megfelelő szervezethez eljut 

 Nincs javaslatom 

 Fontos a témával történő foglalkozás, hiszen a munkáltatónak figyelemmel kell 

lennie a munkavállalóra. Amennyiben "megbetegszik" az a hatékony 

munkavégzésre is kihatással lesz. A vezetői gondolkodásba beletartozik e 

terület is. Érezze a munkavállaló azt, hogy figyelembe veszik a szükségleteit. 
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8.2 Munkavállalóknak szóló kérdőív 

A kérdőívet 338 fő töltötte ki. 

A felmérésben ne 238 férfi és 98 nő töltötte ki, 6 fő nem adta meg a nemét a 

válaszadók közül. 

 

A válaszadók átlagos életkora 40, 5 év, 22 év és 59 év közötti személyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha megnézzük az életkorok közti eloszlást, akkor egy nagyon egyenletes korfa 

látható. A 25 és 35 év közöttiek eloszlása egyenletes, a 25 és 50 év közöttiek is 

egyenletes eloszlással, de kis  

2. Életkora 

Átlagos életkor 40,50 

Medián 41 

Módusz 45 

Szórás 8,03 

Szóródási terjedelem 37 

Legfiatalabb 22 

Legidősebb 59 

Válaszadók száma 330 
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túlsúlyban szerepelnek a fiatalokhoz képest. 

Életkor Fő Megoszlás 
Kumulált 

gyakoriság 

Kumulált 

gyakoriság 

megoszlása 

20-24 év között 5 1,48% 5 1,48% 

25-29 év között 34 10,06% 39 11,54% 

30-34 év között 40 11,83% 79 23,37% 

35-39 év között 62 18,34% 141 41,72% 

40-44 év között 74 21,89% 215 63,61% 

45-49 év között 74 21,89% 289 85,50% 

50-54 év között 29 8,58% 318 94,08% 

55-59 év között 12 3,55% 330 97,63% 

60 év fölött 0 0,00% 330 97,63% 

Nem válaszolt 8 2,37% 338 100,00% 

Összesen: 338 100,00% 338 100,00% 

Az idősebb -50 év feletti korosztály- nagyon kis részét képezi a kitöltőknek, 

ami adódhat a kérdőív kitöltése iránti alacsony fogékonyságból is. 
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Végzettségük szerint a 334 válaszadó több, mint fele középfokú végzettséggel 

rendelkezik, de jelentős a főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkező 

munkavállalók száma, akik a válaszadók 37,1 %-át teszik ki, azaz 123 fő. 

 

A válaszadó munkavállalók több mint fele házas kapcsolatban él, 15,5%-uk 

családi állapota egyedülálló, de 15-15 %-uk elvált, illetve élettársi kapcsolatban él. 
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A válaszadók 75%-a gyermekkel rendelkező munkavállaló. 

 

A felmérés vizsgálta a munkavállalók sportolási aktivitását. A munkavállalók 

több, mint fele legalább hetente egyszer vagy többször sportol. (32%-uk hetente 

többször, míg 21 %-uk hetente egyszer sportol). A diagramon jól látható, hogy a férfiak 

és a nők sportolási tevékenysége között nincs jelentős különbség. 
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A felmérésben a hat régió munkavállalóinak véleménye egyenletesen jelenik 

meg, 15 és 20% közötti képviselettel. 
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A felmérésben résztvevő 4 szervezet közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tette 

ki a válaszadók közel 40 %-át, míg Rendőrség, valamint a Büntetés-Végrehajtási 

Szervezet hasonló létszámmal tette ki a válaszadók 22-23%-át. A Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságról válaszadó 49 fő a minta 14,6%-át 

jelenti. 

 

A szervezetnél töltött idő alapján látható, hogy a válaszadók kétharmada (65%) 

5 és 20 év közötti éve dolgozik az adott szervezetnél.  

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0-4 év
között

5-9 év
között

10-14 év
között

15-19 év
között

20-24 év
között

25-30 év
között

30 év
fölött

Nem
válaszolt

Hány éve dolgozik ennél a 
szervezetnél? 

Fő Kommulált gyakoriság megoszlása



Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése  

a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében 

foglalkoztatottak részére 

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 
 

109 

 

A beosztások terén két munkakör képviselői töltötték ki magasabb számban a 

kérdőívet: a nyomozók és járőrök (21-19%), míg a többi munkakör képviselői között 

egyenletes eloszlást tapasztalunk. 

 

A fenti beosztást átlagosan 10,33 éve töltik be, de a szóródás elég széles, van 

aki pár hónapja került a pozícióba, és van aki már 31 éve tölti be az adott munkakört.  

11. Hány éve dolgozik ebben a 

szervezetnél ebben beosztásban?  

Átlagos évek száma 10,33 

Medián 9 

Módusz 10 

Szórás 6,60 

Tartomány 31 

Legalacsonyabb érték 0 

Legmagasabb érték 31 

Darabszám 323 

A napi munkaidő megoszlására is kitért a felmérés, és nagyon eltérő képet 

láthatunk: 
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Az 50 perc utáni 10 perces össze nem vonható szünet betartását csak a 

munkavállalók 24,8%-a kapja meg. Kiemelendő, hogy a munkaadók esetén is 

ugyanezzel az aránnyal találkoztunk (22,2%-uk érzi úgy, hogy betartják). 
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Azok, akik nem tartják be a munkavégzés közben az 50 perc után kötelező, 

össze nem vonható 10 perc szünetet, indoknak az alábbiakat láthattuk: 

Miért? Fő % 

A munkáltató nem teszi lehetővé. 60 26,09% 

Nem tartom szükségesnek. 51 22,17% 

Nem tudtam, hogy erre szükség van. 46 20,00% 

Egyéb válasz 73 31,74% 

Összesen: 230 100,00% 

Az egyéb válaszok között a leghangsúlyosabban megjelenő indokok: 

 a munka nem teszi lehetővé 

 a munka mennyisége nem teszi lehetővé. 

 a munkám során megfeledkezem a szünetről időnként 

 a munkáltató nem tájékoztatott arról, hogy jár ez a szünet. 

A munkavégzés módjában inkább az ülő munka jellemző a kitöltőkre. 

 

Számítógép előtt töltött órák esetén a jellemző válasz a 4-8 óra közötti: 
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A monitorvédő szemüveg nem jellemző a válaszadókra, csak 14%-uk 

használja. 

 

A munkavállalók által használt képernyők jellemzői a távolság szempontjából 

a munkavállalók felénél megfelelő. A tükröződés mentesség csak a válaszadók 16%-

ánál megfelelő, és a villódzásmentesség is csupán 28% esetén megfelelő. 

A számítógép képernyője Fő % 
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A képernyő teteje a szemmel egy magasságban van/valamivel az 

alatt 154 45,56% 

A képernyő és a szem közötti távolság 50-70 cm 172 50,89% 

A képernyő tükröződés mentes (ablak, fényforrás stb.) 56 16,57% 

A képernyő villódzás mentes 95 28,11% 

A számítógép melletti szék jellemzői: 

 

A billentyűzet esetén csupán a válaszadók 9%-a használ, de 92,6%-uk esetén 

teljesül, hogy vízszintezésen tartja a kezét. 
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Az egér használatkor jobb helyzetet láthatunk, 70% vízszintesen tartja a kezét, 

36%-ukra jellemző az oldalirány. 

 

A számítógépes munkavégzés körülményei nem túl pozitív képet tükröznek, 

csupán a válaszadók 35%-ánál megfelelő a világítás, a dokumentum tárolás sem 

megoldott az asztalokon. 
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A munkakörnyezetet a válaszoló munkaadók 61%-a nem szabhatja testre, és 

57% nem tud személyes teret kialakítani. 
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A világítás terén a válaszadók 5%-a nem kap természetes világítást. 

 

Az előző kérdés mutatta helyzetkép ellenére csupán a válaszadók 11,5%-a 

tartja teljes mértékben megfelelőnek a munkahelyi világítást. 83%-k viszont legalább 

részben megfelelőnek tartja a világítást. 
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A hőmérséklet terén hasonló a helyzetkép 45% megfelelőnek vagy 

tökéletesnek érzi, a részben megfelelő további 33 %-t jelent. 
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Elemzésre kerültek a munkavégzés közbeni fizikai tényezők. A válaszadók 

kijelentésinek összegzése s legjellemzőbb környezetükre: 

 

Jellemző 

  Fő % 

Ülőmunkát végzek 213 63,02% 

Nehéz fizikai munkát végzek 57 16,86% 

Tartós álló munkát végzek 109 32,25% 

20 kg-nál könnyebb tárgyakat emelek, szállítok vagy tolok 

kézi erővel 101 29,88% 

20 kg-nál nehezebb tárgyakat emelek, szállítok vagy tolok 

kézi erővel 42 12,43% 

Rendszeres tolás, húzás 39 11,54% 

A tárgyak tolása/húzása 30 másodpercnél hosszabb ideig 

tart 38 11,24% 

Nehéz/nagyméretű terheket emelek 34 10,06% 

Nehezen megfogható tárgyakat emelek 36 10,65% 

Teher emelése a testtől eltartva 40 11,83% 

Veszélyes (éles, forró stb.) tárgy emelése 33 9,76% 

A felemelt tárgyat 1 percnél hosszabban kell tartanom 40 11,83% 

A tárgyak emelése súlypont eltolódás mellett 38 11,24% 

Függőleges emeléskor, 1 m-nél magasabbra kell emelni a 

tárgyakat 36 10,65% 

Csúszás- és botlás veszély (egyenlőtlen, csúszós felszín) 

jellemző 64 18,93% 
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A féloldali megterhelés folyamatosan jellemző 53 15,68% 

Gyakran ismételt monoton mozdulatok huzamosabb ideig 110 32,54% 

Jellemző a vállra és felső végtagokra nehezedő nyomás 68 20,12% 

Kényszertesttartás (guggolás, térdepelés, előre, oldalra 

hajlás stb.) huzamosabb ideig 65 19,23% 

Kölcsönhatásba kerülök veszélyes anyagokkal, például 

vegyi anyagokkal, gyúlékony folyadékokkal és gázokkal 55 16,27% 

Legalább 2 méter magasban dolgozom 29 8,58% 

Magas zajszintben dolgozom 41 12,13% 

Járművezetési feladatokat látok el 105 31,07% 
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A munkavégzés közbeni pszichés megterheléssel kapcsolatos mérés 

eredményét tükrözi a lenti táblázat. 

Jellemző Fő % 

Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi 

értékekért 211 62,43% 

Döntés szükségessége 281 83,14% 

Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes 

helyzetben 244 72,19% 

Váltóműszakban végzett munka 148 43,79% 

Családtól távol, országon belül vagy kívül tartósan munkát 

végzés 79 23,37% 

Esetenkénti túlóra 256 75,74% 

Rendszertelen étkezési, komfortot nélkülöző pihenési 

lehetőség 169 50,00% 

Az időkényszer keretei között végzett tevékenység 236 69,82% 

Tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel 210 62,13% 

Automatizált rendszerek irányítása 70 20,71% 

A vizuális, az akusztikus indikátorok vagy ezek 

kombinációinak a működtetése 55 16,27% 

Időkényszer alatt végzett munka 213 63,02% 

Kézi vezérlésű gépen való munka 66 19,53% 

Munkavégzés során csak a válaszadók szűk fele (46,4%) érzi úgy, hogy 

megfelelőek az adott munkafeladat ellátásához használt segédeszközök. 34%-uknak 

nincs szüksége segédeszközökre, és 20,5%-a nem tartja megfelelőnek az adott feladatok 

ellátásához a segédeszközöket. 
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Az eszközök műszaki állapotát, karbantartását a válaszadók 20%-a nem tartja 

megfelelőnek. 30%-uk rendben találja, és válaszadók felét nem érinti ez a kérdés. 

 

A munkavállalók közel harmada úgy érzi, hogy  

 A képességein felül kell teljesítenie (31,66%) 

 Nem megfelelő a kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között 

(32,84%) 

 Munkáját monotonnak érzi. (27,81) 
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A munkája során előfordul-e, hogy úgy érzi… Fő % 

 A képességein felül kell teljesítenie. 107 31,66% 

Nagy erőkifejtés, vagy kivételes ügyesség 

szükséges a munkavégzéshez. 53 15,68% 

A munka végzése veszélyes az egészségére, 

szellemi/fizikai állapotára. 77 22,78% 

A munka végzése veszélyezteti a terhes nőket. 28 8,28% 

A munka végzéséhez több információra vagy 

képzésre lenne szüksége 83 24,56% 

A munka folyamatán nem változtathat 39 11,54% 

Munkáját monotonnak érzi. 94 27,81% 

Nincs beleszólása a munkavégzés folyamatába 76 22,49% 

Nem megfelelő a kommunikáció a munkavállaló 

és a munkáltató között. 111 32,84% 

Egyik sem jellemző rám 47 13,91% 

Kiemelendő továbbá, hogy munkavállalók közel negyede érzi úgy, hogy  

 A munka végzéséhez több információra vagy képzésre lenne szüksége 

(24,56%) 

 Nincs beleszólása a munkavégzés folyamatába (22,49%) 

A felmérésben vizsgáltuk a munkavállalók által tapasztalt testi problémák 

tüneteit. 
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Tapasztalta-e, hogy munkavégzés közben 

az alábbi testi tünetek jelentkeztek Önnél? Fő % 

a) Nem tapasztaltam semmilyen testi tünetet. 53 15,68% 

b) nyak-, hát-és derék-, és felső végtag 

fájdalom 200 59,17% 

c) fejfájás 122 36,09% 

d) alvási zavarok 102 30,18% 

e) mellkasi fájdalom, szívdobogás érzés 26 7,69% 

f) gyomorégés 39 11,54% 

g) fulladás, köhögés 12 3,55% 

h) végtagzsibbadás 53 15,68% 

i) szédülés 19 5,62% 

j) bőrproblémák 7 2,07% 

k) székletproblémák 26 7,69% 

l) szemfáradtság 131 38,76% 

Több, mint a válaszadók fele (59,17%) tapasztalt már nyak-, hát-és derék-, és 

felső végtag fájdalmat, továbbá a munkavállalók harmada tapasztalt a munkavégzés 

közbeni fejfájást (36,09%), és alvászavart (30,18%). 

Pszichés tünetek terén az alábbi helyzetkép látható: 
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Tapasztalta-e, hogy munkavégzés közben 

az alábbi pszichés tünetek jelentkeztek 

Önnél? Fő % 

 Nem tapasztaltam semmilyen pszichés tünetet 0 0,00% 

kimerültség 162 47,93% 

feledékenység 61 18,05% 

elégedetlenség 76 22,49% 

szorongás, nyugtalanság 77 22,78% 

agresszió 30 8,88% 

 figyelem- összpontosítás hiánya 66 19,53% 

érdektelenség 60 17,75% 

pesszimizmus 35 10,36% 

önbizalom hiánya 27 7,99% 

fáradtság 166 49,11% 

 csökkent teljesítőképesség 48 14,20% 

 hamarabb elfárad 56 16,57% 

ingerlékenység/feszültség 96 28,40% 

elálmosodik 78 23,08% 

kettőslátása van 8 2,37% 

Kimagasló a munkavégzés közben tapasztalt pszichés tünetek közül kitöltők 

közel fele tapasztalt kimerültséget (47,93%) és fáradtságot (49,11%). 

A kezelt betegességek esetén nem látható a munkahely káros hatása, 

legkimagaslóbb érték a magas vérnyomás, ami a válaszadók 22%-át érintette az elmúlt 

3 évben, 14%-a szenvedett mozgásszervi betegségben és 8% -át kezelték emésztőszervi 

betegséggel. 
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Az utóbbi 3 évben, kezelték-e Önt az alábbi megbetegedésben?  Fő % 

a) depresszió, szorongás, alvászavar 18 5,33% 

b) magas vérnyomás 75 22,19% 

c) koszorúér betegségek 5 1,48% 

d) agyi keringési betegségek (stroke) 3 0,89% 

e) cukorbetegség 19 5,62% 

f) emésztőszervi megbetegedések (reflux oesophagitis, 

gyomorfekély stb.) 28 8,28% 

g) mozgásszervi betegségek (discopathia, spondylosis, nyaki 

myalgia, stb.) 47 13,91% 

h) nem kezeltek 170 50,30% 

Egyéb: 0 0,00% 

A válaszadók harmada volt táppénzen a fenti betegségek következtében, 

azonban a 113 válaszadó 2/3-a több, mint 7 napon áttartó táppénzen volt a fenti betegség 

következtében. 

 

A megkérdezettek kicsit több mint harmadát kezelték eddig ezen tünetek okán.  
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A munkahelyének szabályozásokra vonatkoznak az ergonómiai kockázatainak vizsgálata
Melyik jellemző Önre?

Nem értek egyet. Egyet is értek meg nem is. Egyetértek. Nem tudom megítélni.
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A munkahely ergonómiai kockázatainak vizsgálati eredményét láthatjuk a fenti 

ábrán, ahol az első oszlopok magasabb értéke jelzi a problémás területeket.  

Míg pozitív irányú a megítélése a mindenki megkapja a szükséges munkahelyi 

egészségvédelmi és biztonsági képzést egy új munkakörbe lépéskor, a munkahelyének 

megváltoztatásakor vagy új technikák bevezetésekor területnek, addig a többi kérdés 

esetén a legtöbben a nem értek egyet állítást jelölte meg az alábbi válaszoknál: 

 A munkavállalók és a munkáltatók rendszeresen kommunikálnak az ergonómiai, 

egészségvédelmi kérdésekről. 

 A munkahelyen fontos szerepet tölt be az ergonómiai kockázatok csökkentése. 

 A munkavállalók munkavégzéssel kapcsolatos kéréseinek eleget tesznek. 

 Rendszeresen tartanak tájékoztatókat a munkahelyi ergonómiai kockázatokról. 

 A munkahelyi egészségvédelmet és az ergonomikus munkavégzést legalább 

annyira fontosnak tekintik, mint a teljesítményt és a minőséget. 

 A munkahelyi ergonómiai kockázatokról felvilágosítást kaptam. 

Az eredményeket az átlagértékek is alátámasztják. 

A munkahely ergonómiai kockázatainak vizsgálata 

 

Átlag 

(1-3 fokú skála 

esetén) 

Mindenki megkapja a szükséges munkahelyi egészségvédelmi és 

biztonsági képzést egy új munkakörbe lépéskor, a munkahelyének 

megváltoztatásakor vagy új technikák bevezetésekor. 2,23 

A munkavállalók és a munkáltatók rendszeresen kommunikálnak az 

ergonómiai, egészségvédelmi kérdésekről. 1,59 

A munkahelyen fontos szerepet tölt be az ergonómiai kockázatok 

csökkentése. 1,64 

A munkavállalók munkavégzéssel kapcsolatos kéréseinek eleget tesznek. 1,79 

Rendszeresen tartanak tájékoztatókat a munkahelyi ergonómiai 

kockázatokról. 1,45 



Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése  

a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében 

foglalkoztatottak részére 

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 
 

129 

 

A munkahelyi egészségvédelmet és az ergonomikus munkavégzést 

legalább annyira fontosnak tekintik, mint a teljesítményt és a minőséget. 1,54 

A munkahelyi ergonómiai kockázatokról felvilágosítást kaptam. 1,73 

Az ergonómiai kockázatokhoz kapcsolódó munkahelyi szabályozással 

kapcsolatos tudatosság felmérésének eredményét a következő ábra szemlélteti. A 

magasabb első oszlopok itt is a problémás területekre hívják fel a figyelmet. 

A munkavállalóknál hangsúlyosabbak a negatív és hezitáló válaszok (egyet is 

értek és nem is) az alábbi három területen: 

 Tisztában vagyok a munkahelyi egészségvédelemmel és ergonómiával 

kapcsolatos jogaimmal és felelősségemmel. 

 Tisztában vagyok a munkáltató munkahelyi egészségvédelemmel és 

ergonómiával kapcsolatos jogaival és felelősségével. 

 Tudom, hogyan tehetem ergonomikusabbá a munkavégzésemet. 

Pozitívabban (leghangsúlyosabb az egyetértek válasz) az alábbi esetekben: 

 Ha tudomást szereznék a munkahelyemre vonatkozó egészségügyi veszélyről, 

tudom, kinek jelenhetném azt a szervezeten belül. 

 Ismerem a munkámmal járó ergonómiai kockázatokat. 

 Ismerem, hogy hogyan tudom csökkenteni a munkámmal járó ergonómiai 

hátrányokat. 

A válaszok átlaga is minden esetben 2,00 vagy magasabb. 

Az alábbi állítások a munkahelyi szabályozással kapcsolatos 

tudatosságot mérik, az ergonómiai kockázatok kapcsán. Kérjük, a 

soronkénti állításokhoz tegyen X-et ahhoz, amely kijelentés a 

leginkább jellemző az Ön környezetére. 

Átlag 

(1-3 fokú skála 

esetén) 

Tisztában vagyok a munkahelyi egészségvédelemmel és ergonómiával 

kapcsolatos jogaimmal és felelősségemmel. 2,10 

Tisztában vagyok a munkáltató munkahelyi egészségvédelemmel és 

ergonómiával kapcsolatos jogaival és felelősségével. 2,00 
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Tudom, hogyan tehetem ergonomikusabbá a munkavégzésemet. 2,10 

Ha tudomást szereznék a munkahelyemre vonatkozó egészségügyi 

veszélyről, tudom, kinek jelenhetném azt a szervezeten belül. 2,30 

Ismerem a munkámmal járó ergonómiai kockázatokat. 2,24 

Ismerem, hogy hogyan tudom csökkenteni a munkámmal járó 

ergonómiai hátrányokat. 2,10 
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Tisztában vagyok a
munkáltató munkahelyi
egészségvédelemmel és

ergonómiával kapcsolatos
jogaival és felelősségével.

Tudom, hogyan kell
tehetem

ergonomikusabbá a
munkavégzésemet.

Ha tudomást szereznék a
munkahelyemre

vonatkozó egészségügyi
veszélyről, tudom, kinek

jelenhetném azt a
szervezeten belül.

Ismerem a munkámmal
járó ergonómiai
kockázatokat.

Ismerem, hogy hogyan
tudom csökkenteni a

munkámmal járó
ergonómiai hátrányokat.

A munkahelyi szabályozással kapcsolatos tudatosságot az ergonómiai kockázatok kapcsán

Nem értek egyet. Egyet is értek meg nem is. Egyetértek. Nem tudom megítélni.
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A munkavállalók a munkahelyi ergonómia javításában történő személyes 

részvételét mérő kérdés eredménye alapján egyetlen terület éri el a 2,0-s átlagot, azaz 

ahol inkább többet tesznek a megvalósulásáért, és ez az: 

 Ha észreveszek egy ergonómiai kockázatot, lehetőségem van a munkáltatóm felé 

azt jelezni. 

A többi területtel a munkavállalók inkább nem értenek egyet: 

 Munkahelyemen nyugodtan hangot adhatok aggályaimnak, vagy javaslatokat 

tehetek a munkahelyi egészségvédelemmel és ergonómiával kapcsolatban. 

 Tudom, hogy abbahagyhatom a munkát, ha azt gondolom, hogy az az 

egészségemet veszélyezteti. 

 Ha a munkakörnyezet nem ergonomikus, nem jelezném ezt a vezetés felé. 

 Van elég időm ahhoz, hogy a lehetőségekhez mérten kialakítsam az 

ergonomikus környezetet és abban végezzem a munkámat. 

Az alábbi állítások az Ön személyes részvételét méri a munkahelyi 

ergonómia javításában. Kérjük, a soronkénti állításokhoz tegyen X-et 

ahhoz, amely kijelentés a leginkább jellemző az Ön környezetére. 

Átlag 

(1-3 fokú skála 

esetén) 

Munkahelyemen nyugodtan hangot adhatok aggályaimnak, vagy 

javaslatokat tehetek a munkahelyi egészségvédelemmel és ergonómiával 

kapcsolatban. 1,80 

Ha észreveszek egy ergonómiai kockázatot, lehetőségem van a 

munkáltatóm felé azt jelezni. 2,02 

Tudom, hogy abbahagyhatom a munkát, ha azt gondolom, hogy az az 

egészségemet veszélyezteti. 1,78 

Ha a munkakörnyezet nem ergonomikus, nem jelezném ezt a vezetés felé. 1,66 

Van elég időm ahhoz, hogy a lehetőségekhez mérten kialakítsam az 

ergonomikus környezetet és abban végezzem a munkámat. 1,70 
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Ha észreveszek egy ergonómiai
kockázatot, lehetőségem van a
munkáltatóm felé azt jelezni.

Tudom, hogy abbahagyhatom
a munkát, ha azt gondolom,

hogy az az egészségemet
veszélyezteti.

Ha a munkakörnyezet nem
ergonomikus, nem jelezném

ezt a vezetés felé.

Van elég időm ahhoz, hogy a
lehetőségekhez mérten

kialakítsam az ergonomikus
környezetet és abban

végezzem a munkámat.

A munkavállalók a munkahelyi ergonómia javításában történő személyes részvétele

Nem értek egyet. Egyet is értek meg nem is. Egyetértek. Nem tudom megítélni.
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A munkáltató által biztosított egészségfejlesztés lehetősége a munkavállalók 

szerint 65,4%-ban nem valósul meg. 

 

Ahol biztosít a munkáltató egészségfejlesztési lehetőséget, ott a 134 személy 

válasza alapján a legjellemzőbb (63,4%) a fizikai aktivitás. Alacsonyabb értékkel, de 

18-15% nyilatkozta az oktatás-, valamint a stresszkezelés lehetőségét. 

 

Munkavégzés közbeni pihenésre, regenerálódásra csupán a válaszadók 4%-

ának van lehetősége. 
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A munkavállalók számára a stressz első sorban (246 fő számára, 73%) 

nyugtalanság, idegesség, feszültség, valamint feszültséget, ideges életmódot (45%). 

Mit jelent a stressz az Ön számára? Fő % 

Nyugtalanság, idegesség, feszültség. 246 72,78% 

Félelem, aggódás, szorongás. 101 29,88% 

Tartós pszichikai megterhelés 136 40,24% 

Ingerültség, türelmetlenség. 114 33,73% 

Az, ha megterhelő, vagy erején felüli 

nehézségeket kell megoldanom. 35 10,36% 

A nyomás, a kudarcok, az elvárások, 

feladatok, nehézségek következménye. 103 30,47% 

Fizikai túlterhelés 34 10,06% 

A problémáknak, nehézségeknek az 

összefoglaló neve. 37 10,95% 

Feszült, ideges életmód. 152 44,97% 
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Fenyegetettség helyzet. 64 18,93% 

Levertség, reménytelenség. 31 9,17% 

 

A munkavállalókra ható terhelések, stressz szempontjából a munkahely 

hangsúlya 73,8% , míg a család 26,2%. 

 

 

 

Mivel arányokat jelöltek meg, érdemes megnézni a válaszok gyakorisági 

eloszlását. Az munkavállalók 77%-a 60% fölötti értéket jelölt meg a munkahely stressz 

okozó hatásaként a családdal összevetve. 

  

Család Munkahely 

Fő % Fő % 

0-20 % 177 55,8% 11 3,5% 

21-40% 83 26,2% 13 4,1% 

41-60% 39 12,3% 49 15,5% 

61-80% 15 4,7% 142 44,8% 

81-100% 3 0,9% 103 32,5% 

Összesen: 317 100,0% 317 100,0% 

Az egészség szó a munkavállalóknak leginkább (85%-uknak) testi-lelki 

egyensúlyt jelent. Ezen túlmenően jó közérzetet, egészséges életmódot, valamint 

betegség hiányát jelenti (47-50% közötti válaszadással) jelenti, de 40%-uk számára a jó 

fizikai erőnlétet és boldogságot is magába foglalja. 

  Család Munkahely 

Átlag 26,24 73,76 



Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése  

a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében 

foglalkoztatottak részére 

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 
 

137 

 

Mit jelent az egészség szó az Ön számára? Fő % 

Testi-lelki egyensúly. 288 85,21% 

Egészséges életmód. 164 48,52% 

Boldogság. 136 40,24% 

Jó fizikai erőnlét. 142 42,01% 

Kiegyensúlyozott családi kapcsolatok 

megléte. 127 37,57% 

Hosszú élet. 61 18,05% 

A betegség hiánya. 160 47,34% 

Jó közérzet. 168 49,70% 

Higiénia. 92 27,22% 

Pihenés. 103 30,47% 

A munkavállalók véleményt nyilvánítottak a munkahelyi helyzetükről: 

A legmagasabb értékeket az alábbi kijelentések kapták: 

 A munkám sok felelősséggel jár (85%) 

 Kevés az esélyem arra, hogy munkahelyemen előléptessenek (75%) 

Kiemelendő, hogy a munkavállalók 60%-a úgy véli a jelenlegi pozícióm 

megfelelően tükrözi képzettségemet. 

Mennyire fejezi ki az Ön munkahelyi helyzetét... 

Jellemző Nem jellemző 

Fő % Fő % 

Állandó időzavarral küzdök a nagy munkahelyi terhelés 

miatt 
175 53,35% 153 46,65% 

Munkám közben gyakran félbeszakítanak, és sok a zavaró 

tényező 
210 65,83% 109 34,17% 



Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése  

a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében 

foglalkoztatottak részére 

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 
 

138 

 

A munkám sok felelősséggel jár 273 84,78% 49 15,22% 

Sokszor munkaidőn túl is dolgoznom kell 172 52,92% 153 47,08% 

Munkám fizikailag megterhelő 113 35,99% 201 64,01% 

Az elmúlt években a munkám egyre több erőfeszítést 

követel] 
212 66,67% 106 33,33% 

Nehéz helyzetekben megfelelő támogatást kapok 137 44,19% 173 55,81% 

Méltánytalanul bánnak velem a munkahelyemen 83 26,60% 229 73,40% 

Kevés az esélyem arra, hogy munkahelyemen 

előléptessenek 
235 75,32% 77 24,68% 

Kedvezőtlen változás történt a munkahelyi helyzetemben 

vagy számíthatok erre 
93 30,29% 214 69,71% 

Állásom bizonytalan 68 21,86% 243 78,14% 

A jelenlegi pozícióm megfelelően tükrözi képzettségemet 184 59,35% 126 40,65% 

Erőfeszítéseimért és teljesítményemért megkapom a 

megérdemelt megbecsülést és elismerést 
74 23,95% 235 76,05% 

Erőfeszítéseim és teljesítményem alapján jó kilátásaim 

vannak az előléptetésre 
28 9,06% 281 90,94% 
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Erőfeszítéseimért és teljesítményeimért megfelelő fizetést, 

jövedelmet kapok] 
73 23,47% 238 76,53% 

 

A munkaköri megbecsülésüket a munkavállalók 63%-a nem érzi a főnöke 

részéről, de 60%-uk megkapja a megbecsülést a kollégák részéről. 

 Megbecsülés 

  

Főnökeimtől megkapom a 

megérdemelt megbecsülést 

Munkatársaimtól 

megkapom a 

megérdemelt 

megbecsülést 

Fő % Fő2 %3 

Jellemző 93 31,85% 178 60,75% 

Nem jellemző 184 63,01% 101 34,47% 

Nem alkalmazható 15 5,14% 14 4,78% 
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A munkahelyhez kapcsolódó viszonyuk jellemzésekor az idő szorítása miatt 

gyakran érzem magam túlterheltnek állítás a válaszadók 2/3-a jellemző. 

A válaszadók több, mint fele érzi úgy, hogy a hozzám közel álló emberek 

szerint túl sok áldozatot hozok a munkámért. 

Mi jellemzi a munkahelyével kapcsolatos viszonyát? 

Jellemző Nem jellemző 

Fő2 %3 Fő % 

Az idő szorítása miatt gyakran érzem magam túlterheltnek 218 65,47% 115 34,53% 

Amint felébredek, azonnal a munkahelyi problémáimra 

gondolok 118 35,76% 212 64,24% 

Amint hazaérek, könnyen ellazulok, és félreteszem a 

munkahelyi gondokat 162 48,94% 169 51,06% 
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A hozzám közel álló emberek szerint túl sok áldozatot 

hozok a munkámért 174 52,10% 160 47,90% 

Nehezen hagy nyugodni a munkám, még lefekvéskor is az 

jár a fejemben 147 44,01% 187 55,99% 

Ha a munkámat másnapra halasztom, nyugtalanul alszom 156 46,85% 177 53,15% 

 

A munkavállalók a felmérés utolsó kérdéseként megoszthatták általános 

véleményüket. 25-en éltek ezzel a lehetőséggel. Többek válasza arra irányult, hogy a 

kérdőívkérdéseknél hiányolták a kiegészítés lehetőségét, a szervezetek beosztását, 

valamint túl mélynek tartották. Voltak, akik a munkahelyre vonatkoztatták kiegészítő 

véleményüket. Itt 10 ember írta le véleményét, amely jobbára elégedettlenséget 

tükrözött a pozíció, a vezetés, valamint a megbecsülés tekintetében. 

A vélemények között pozitív megjegyzéseket is találunk, volt akinek tetszett a 

kérdőív, és volt aki a munkaköre iránt elégedettségét fogalmazta meg. 
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8.3 Munkabiztonsági szakembereknek szóló kérdőív 

A kérdőívet kitöltő szakemberek véleménye két részre osztva kerül elemzésre. 

Tekintsük meg azokat a területeket, amelyek hiányterületek, vagy vegyes képet 

tükröznek, majd foglaljuk össze azokat, amelyeket mindenhol támogatnak. 

A kockázatelemzésbe 2 válaszadó bevonásra kerül, 1 nem vett részt a 

munkában. Ezek a kockázatelemzések 2 esetben kitérnek az ergonómiai kockázatok 

elemzésére, egy válaszadónál ez nem történik meg. Hasonló képet láthatunk a 

munkavállalók képzésről az őket érő munkahelyi ergonómiai kockázatokról. 

A terhelési tényezők közül minden válaszadó megjelölte a  

 látásromlást előidéző tényezőket 

 fizikai állapotromlást előidéző tényezőket. 

A kockázati okból adódó munkahelyi baleset oka az elmúlt 2 évben a 

válaszadóknál az egyéni tényezők (fáradtság, betegség, figyelmetlenség, nem, kor, 

antropometriai adottságok, stb.) okozták. 

A felmérésben szereplő minden kitöltő tapasztalta, hogy a munkavállaló a 

munkavégzése során a munkáját : 

 Ismétlődő mozgásokkal végzi 

 Képernyő előtt végzi a munkát, mely nem a jogszabályban leírtaknak felel meg 

(bútorzat, gép, világítás, zaj stb.)  

Az ágazat ergonómiai kockázatokkal kezelésével kapcsolatos tevékenységét megítélésében az 

alábbi állítások kerültek megfogalmazásra: 

 Belső utasítások csak részben foglalkoznak vele. Helyi szinten a vezetők többsége 

nem foglalkozik ezzel, ez köszönhető az emberhiánynak is.  

 Nem foglalkoznak kellően vele. 

 Az ergonómiai kockázatkezelés még gyermekcipőben jár. 

A szervezet ergonómiai kockázatokkal kezelésével kapcsolatos tevékenységét megítélésében 

az alábbi állítások kerültek megfogalmazásra: 

 Többnyire érdektelenség övezi. 

 Nem látok rá irányuló akaratot. 
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 Fejlesztésre szorul. 

Az ergonómiai kockázatokkal kezelésével hatékonyabbá tételével kapcsolatban az alábbi 

állítások kerültek megfogalmazásra 

 Bútorzat-, monitorcsere; nagyobb létszám; rekreáció bevezetése; vezetők fegyelmi 

felelőssége. 

 Legfontosabb a megfelelő székek beszerzése azt megelőzően valós, tényleges 

kockázatértékelés. 

8.4 Foglalkozás-egészségügyi orvosoknak szóló kérdőív 

A megkérdezett szakorvosok több mint harmada rendelkezik foglalkozás-

orvostan/üzemorvostan szakvizsgával. 

 

Minden megkérdezett foglalkozás-egészségügyi szolgáltató rendelkezik 

asszisztenssel, akik több mint harmada (66,7%) üzemorvosi ápoló végzettséggel 

rendelkezik, a többiek OKJ-ápolóként szereztek képesítést. 
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Az átlagosan ebben a munkakörben eltöltött évek száma 5,6 év. A legrégebben 

dolgozó 12 éve, a legkevesebb évet eltöltő szakorvos egy éve munkálkodik ezen a 

területen. 

Arra a kérdésre adott válaszokból, hogy a foglalkozás-egészségügyi ellátást 

milyen formában nyújtják a szervezetek a munkavállalóknak, azt a tendenciát látjuk 

kirajzolódni, hogy döntő többségében a szervezet alkalmazottjaként végzi ezt, míg 

kisebb arányban alvállalkozóként látják el a feladatot. 

 
 

A válaszadók kisebb százaléka a rendelési idő terhére, általában a rendelést 

lerövidítve végzi a foglalkozás-egészségügyi ellátást, míg a többség a rendelési időn túl, 

plusz feladatként látja el e szolgáltatást. 
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A válaszadók maradéktalanul egyetértettek abban, hogy foglalkozás-egészégügyi 

szakorvosként, vállalkozóként találják a leghatékonyabbnak a Közigazgatás, védelem; 

kötelező társadalombiztosítás keretében foglalkoztatottak körében az ellátás 

megvalósítását. 

A válaszadók harmada csak foglalkozás-egészségügyi feladatokat lát el, míg a 

megkérdezettek többsége háziorvosi tevékenysége mellett végzi a szolgáltatást. 

Az átlagosan heti rendelésre fordított idő 8 óra, a maximum érték 10 óra volt, 

a minimum 6 óra, e kettő érték között szóródott a többi eredmény. 

 

Átlagban 1000 főt látnak el a megkérdezett foglalkozás-egészségügyi orvosok 

az ágazatban. Az ilyen irányú egészségügyi szolgáltatásra fordított idő átlagosan 12 óra 

hetente. 

Az alapszolgáltatásként nyújtott alkalmassági vizsgálaton (33/1998. (VI.24.) 

NM rendelet előírásai alapján) túl a szakorvosok számos feladatot ellátnak, többek 

között közreműködnek az adott szervezetben a munkahigiénés előzetes vizsgálatban 
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(létesítmény, munkahely, technológia, a munkabaleset vagy foglalkozási betegség, 

foglalkozással összefüggő megbetegedések kivizsgálásában, valamint a 

kockázatértékelésben. 

 

A megkérdezett foglalkozás-egészségügyi orvosok több mint harmada (66,7%-

a közreműködik, amelyeknek rendkívül fontos területe az ergonómia, amelyet a 

válaszadók 100%-a visszajelzett. 

 

Pozitív képet mutat az az eredmény, amely alapján a munkavállalók 

ergonómiai kockázatokról való tájékoztatása teljes körűen megvalósul 
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A terhelési csoportok közül a látásromlást előidéző tényezők és a pszichés-

mentális megterhelés fordul elő leggyakrabban (66,7%), azonban e tényezők nem 

okoztak munkahelyi balesetet az elmúlt 2 évben. 

Az ergonómiai kockázat okozta túlzott megterhelés gyanúja miatti megbetegedés kapcsán a 

válaszadók 66,7% azt nyilatkozta, hogy nem történt ilyen jellegű incidens. 

A munkavállalók közel 40%-a volt betegállományban a válaszadók adatai alapján. 

Az ergonómiai kockázatok kapcsán a válaszadók arról számoltak be, hogy a 

munkavállaló munkavégzése során, munkáját kényszerszer testtartásban végzi 

(huzamosabb ideig), valamint többeknek hosszú ideig kell azonos pozícióban állva 

végeznie a munkáját. 

A kockázatok csökkentésére tett javaslatok kapcsán a Munkaszervezésre 

vonatkozó (gyakoribb szünetek beiktatása, rotáció stb.), a Technológia módosítására 
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vonatkozó (eszközök, gépek módosítása, stb.) d) Egyénre vonatkozó (pl. korlátozások, 

gyakoribb munkaköri alkalmassági vizsg.) javaslatokat fogalmazták meg. 

 

A munkavállalók a foglalkozás-egészségügyi szakorvosuknak többségében 

fáradékonyságról, diszkomfort érzésről, ismétlődő fájdalmakról (nyak, hát, végtagok, 

derék, fej stb.), számoltak be. Ezt követi kisebb arányban a bizonyos testrészek 

mozgásának beszűkülésével (váll, csípő, csukló stb.) járó panaszok megjelenése, 

valamint a teljesítmény csökkenését előidéző panaszok.  

 
 

A panaszok csökkentésére, valamint megelőzésére vonatkozó szakorvosi 

javaslatok a hosszabb pihenésre, a technológiai feltételek megváltoztatására, illetve a 

munkaszervezés másfajta megvalósítására terjedtek ki. 
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A fokozott pszichés megterhelés a foglalkozás-egészségügyi szakorvosok 

tapasztalata alapján a munkavállalók egészét érintő ergonómiai veszélyfaktor. 

A leggyakoribb ergonómia okozta panaszok a fejfájás és a szédülés tünetekre 

koncentrálódnak. 
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Az ergonómiai kockázatnak kitett munkavállalók esetében a megbetegedések 

megoszlása tekintetében azt látjuk, hogy a magas vérnyomás, az emésztőszervi 

megbetegedések a leggyakoribbak, ezt követik a pszichés betegségek, mint a szorongás, 

a burnout szindróma és a depresszió. 

 

A fizikai állapotromlással járó panaszok kapcsán a foglalkozás-egészségügyi 

orvosok a munkavállalók degeneratív mozgásszervi betegségeit, a lágyrész-

rendellenességeket és az alagút szindrómát említik. Kis arányban, de a perifériás, ízületi 

betegségek is megjelennek. 
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A válaszadók több mint harmada nem készít egészségfejlesztési tervet a 

szolgáltatási körébe eső munkavállalók számára, pedig a szakirodalmi kutatások alapján 

ez az első lépés a prevenciós politika sikeres megalkotásához. 

 

Érdekes tendencia, hogy a hazai gyakorlatban nem alakult ki a tájékoztató 

előadások rendszere a munkavállalók számára, pedig a nemzetköz területen e lépés az 

alapja a munkahelyi egészségfejlesztés hosszú távú fejlesztésében. 

 
 

Azokra a kérdésekre, amelyek arra kérdeztek rá, hogy „Hogyan látja az ágazat 

és a szervezet ergonómiai kockázatok kezelésével kapcsolatos tevékenységét?, a 

válaszadók az alábbi kategóriákba sorolható válaszokat fogalmazták meg: 

 Jó irányba tart, de van még mit fejleszteni. 

 Erőfeszítéseket tettek, de financiális akadályokba ütközünk, mindennapos probléma 

o a munkavállalók részére munkahelyi torna szervezése, 
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o új, ergonomikus irodai székek beszerzésére nincs forrás. 

A javaslatok megfogalmazása kapcsán a legtöbb válasz az alábbi kategóriákhoz 

kapcsolódik: 

 Asztal, amelyeknek állítható a magassága az átlagtól eltérő magasságú dolgozók 

számára.  

 Klíma beszerelése. 

 Elkülönített anyagi javak, melyeket fejlesztésre fordíthatnának. 

 Prevenciós politika kidolgozása. 
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11. Összefoglalás. Konklúziók  

A kutatás kezdetén tett hipotézisek eredményét az alábbiakban ismertetjük, munkáltatók, a 

munkavállalók, a foglalkozás-egészségügyi orvosok, valamint a munkabiztonsági szakértők 

által adott válaszok tükrében. 

Munkáltatók 

Hipotézis 

száma 
Hipotézis Eredmények Indoklás 

H1 

Azt feltételezzük, hogy 

a munkáltatók döntő 

többsége (legalább 

70%) készít 

kockázatelemzési 

felmérést. 

Beigazolódott. 

A válaszadók közel 80%-a 

készít kockázatelemzési 

felmérést. 

H2 

Hipotézisünk szerint az 

ergonómiai kockázatok 

felmérése a vizsgálat 

munkahelyek felénél 

(legalább 50%) 

megtörténik. 

Nem 

igazolódott be. 

A munkaadók által készített 

kockázatelemzésekben 

ergonómiai kockázat 

kérdésköre, 28,1%-os 

arányban jelenik meg a 

dokumentumban. 

H3 

Feltételezzük, hogy az 

ergonómiai 

kockázatokra a 

munkahelyek legalább 

felében nem készül az 

az ergonómiai 

kockázatok 

csökkentésére átfogó 

stratégia. 

Beigazolódott. 

A vizsgált munkahelyek 

csupán 7,1%-ában készül 

átfogó megelőzési stratégia. 

H4 

A munkahelyek 

negyede (legalább 25%) 

biztosít rehabilitációs 

lehetőséget. 

Beigazolódott. 

A vizsgált munkahelyek 

38.9%-a biztosít 

rehabilitációs lehetőségeket 

a munkavállaók számra. 

H5 

A munkavállalók 

munkavédelmi oktatása 

a vizsgált 

intézményekben 

maradéktalanul 

megvalósul. 

Beigazolódott. 

A 

munkavállalók 

munkavédelmi oktatása 

a jogszabályban 

meghatározott módon és 

gyakorisággal történik a 

kitöltők 94%-ánál. 
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A felmérésre került négy terül vezetőinek válaszai alapján az alábbi témakörök 

terén komoly problémákat láthatunk:  

Kiemelendő, hogy aki nem foglalkozott eddig a munkavállalók egészségi 

állapotával nem is tervezi, azaz nem érzik ennek szükségességét. Javasoljuk első 

sorban a munkaadók számára tartandó érzékenyítéssel, a téma fontosságának 

tudatosítására nagyobb hangsúlyt kell fordítani, tudatosítani kell úgy az 

ergonómiai kockázatelemzés szükségességét, mint a munkavállalók egészségi 

állapotával való törődés és megelőzés fontosságát.  

Hiányos az ergonómiai kockázatok csökkentésére vonatkozó megelőzési 

stratégia, csupán egyetlen személy a Büntetés-Végrehajtási Szervezetből jelölte meg a 

stratégiakészítés tényét. 

A munkavállalókat az őket érő munkahelyi kockázatokról a munkáltatók 22%-

a nem ad tájékoztatást. 

A munkavállalók számára munkahelyi rehabilitáció a kitöltők 38%-ánál jelenik 

meg lehetőségként. 

A felmérés több helyen tükröz pozitív helyzetképet: 

A munkaadók 66%-a kikéri a munkavállalók véleményét a munkaidő vagy a 

beosztás ésszerűségéről.  

Az 50./1999. (XI.3.) Eü.M rendeletben meghatározott, a képernyős 

munkahelyek tárgyi minimumfeltételeit a munkavállalók részére a válaszadók 70%-a 

biztosítja. 

A munkavállalók munkavédelmi oktatása a jogszabályban meghatározott 

módon és gyakorisággal történik a kitöltők 94%-ánál. 

Kiváló helyzetképet láthatunk az egészségügyi vizsgálatok terén: a kitöltők 100 

%-a biztosítja a foglalkozás-egészségügyi szakorvos által meghatározott gyakorisággal 

a munkaköri alkalmassági vizsgálatot a munkavállalók számára. 

Munkavállalók 

Hipotézis 

száma 
Hipotézis Eredmények Indoklás 
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H6 

A megkérdezettek 

legalább fele számítógép 

előtt töltött munkát 

végez. 

Beigazolódott. 

A válaszadók 79,6%-a 

végez irodai, számítógépes 

munkát. 

A számítógép előtt töltött 

munkaórák esetén a 

jellemző válasz a 4-8 óra 

közötti. 

H7 

A vizsgált minta 

legalább fele (50%) már 

tapasztalt fizikai (főleg 

végtagfájdalom) és 

pszichés tünetet (főként 

kimerültség) a 

munkavégzés során. 

Beigazolódott. 

Több, mint a válaszadók 

fele (59,17%) tapasztalt 

már nyak-, hát-és derék-, és 

felső végtag fájdalmat, 

továbbá a munkavállalók 

harmada tapasztalt a 

munkavégzés közbeni 

fejfájást (36,09%), és 

alvászavart (30,18%). 

Kimagasló a munkavégzés 

közben tapasztalt pszichés 

tünetek közül kitöltők 

közel fele tapasztalt 

kimerültséget (47,93%) és 

fáradtságot (49,11%). 

 

 

H8 

A válaszadók döntő 

többsége (legalább 70%) 

volt táppénzen az elmúlt 

két évben több 7 napon 

át. 

Beigazolódott.  

A válaszadók harmada volt 

táppénzen a fenti 

betegségek következtében, 

azonban a 113 válaszadó 

2/3-a több, mint 7 napon át 

tartó táppénzen volt a 

betegség következtében.  

H9 

A munkavállalók 

negyede gondolja azt, 

hogy a munkavállalók és 

a munkáltatók 

rendszeresen 

kommunikálnak az 

ergonómiai, 

egészségvédelmi 

kérdésekről. 

Nem 

igazolódott be. 

A válaszadók többsége 

nem értett egyet ezzel az 

állítással (átlag: 1,59) 

H10: 

A megkérdezettek 

legalább fele úgy 

gondolja, hogy a 

munkahelyi ergonómiai 

Nem 

igazoldott be. 

A munkavállalók többsége 

azt válaszolta, hogy nem 

kapott megfelelő 
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kockázatokról megfelelő 

felvilágosítást kapott. 

felvilágosítást az 

ergonómiai kockázatokról. 

H11: 

A munkavállalók szerint 

a munkáltatók többsége 

(legalább 70%) biztosít 

egészségfejlesztést. 

Nem 

igazolódott be. 

A munkahelye több mint 

harmada (37,9%) biztosít a 

munkavállalók válaszai 

alapján egészségfejlesztési 

lehetőségeket. 

Ahol biztosít a munkáltató 

egészségfejlesztési 

lehetőséget, ott a 134 

személy válasza alapján a 

legjellemzőbb (63,4%) a 

fizikai aktivitás. 

Alacsonyabb értékkel, de 

18-15% nyilatkozta az 

oktatás-, valamint a 

stresszkezelés lehetőségét 

 

A számítógépes munkavégzés körülményei nem túl pozitív képet tükröznek, 

csupán a válaszadók 35%-ánál megfelelő a világítás, a dokumentum tárolás sem 

megoldott az asztalokon. 

Munkavégzés során a válaszadók szűk fele (46,4%) érzi úgy, hogy megfelelőek 

az adott munkafeladat ellátásához használt segédeszközök. 34%-uknak nincs szüksége 

segédeszközökre, és 20,5%-a nem tartja megfelelőnek az adott feladatok ellátásához a 

segédeszközöket. 

A munkavállalók közel harmada úgy érzi, hogy  

 A képességein felül kell teljesítenie (31,66%) 

 Nem megfelelő a kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között 

(32,84%) 

Kiemelendő továbbá, hogy munkavállalók közel negyede érzi úgy, hogy  

 A munka végzéséhez több információra vagy képzésre lenne szüksége 

(24,56%) 

 Nincs beleszólása a munkavégzés folyamatába (22,49%) 
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Több, mint a válaszadók fele (59,17%) tapasztalt már nyak-, hát-és derék-, és 

felső végtag fájdalmat, továbbá a munkavállalók harmada tapasztalt a munkavégzés 

közbeni fejfájást (36,09%), és alvászavart (30,18%). 

Kimagasló a munkavégzés közben tapasztalt pszichés tünetek közül kitöltők 

közel fele tapasztalt kimerültséget (47,93%) és fáradtságot (49,11%). 

A kezelt betegességek esetén nem látható a munkahely káros hatása, 

legkimagaslóbb érték a magas vérnyomás, ami a válaszadók 22%-át érintette az elmúlt 

3 évben, 14%-a szenvedett mozgásszervi betegségben és 8% -át kezelték emésztőszervi 

betegséggel. 

A válaszadók harmada volt táppénzen a fenti betegségek következtében, 

azonban a 113 válaszadó 2/3-a több, mint 7 napon áttartó táppénzen volt a fenti betegség 

következtében. 

A munkáltató által biztosított egészségfejlesztés lehetősége a munkavállalók 

szerint 65,4%-ban nem valósul meg. Ahol biztosít a munkáltató egészségfejlesztési 

lehetőséget, ott a 134 személy válasza alapján a legjellemzőbb (63,4%) a fizikai 

aktivitás. Alacsonyabb értékkel, de 18-15% nyilatkozta az oktatás-, valamint a 

stresszkezelés lehetőségét. 

A munkavállalók számára a stressz első sorban (246 fő számára, 73%) 

nyugtalanság, idegesség, feszültség, valamint feszültséget, ideges életmódot (45%). 

A munkavállalók úgy érzik: 

 A munkám sok felelősséggel jár (85%) 

 Kevés az esélyem arra, hogy munkahelyemen előléptessenek (75%) 

A munkahelyhez kapcsolódó viszonyuk jellemzésekor az idő szorítása miatt gyakran 

érzem magam túlterheltnek állítás a válaszadók 2/3-a jellemző. 

 A válaszadók több, mint fele érzi úgy, hogy a hozzám közel álló emberek 

szerint túl sok áldozatot hozok a munkámért. 

A felmérés vizsgálta a munkavállalók sportolási aktivitását. A munkavállalók több, 

mint fele legalább hetente egyszer vagy többször sportol. (32%-uk hetente többször, míg 21 

%-uk hetente egyszer sportol). A diagramon jól látható, hogy a férfiak és a nők sportolási 

tevékenysége között nincs jelentős különbség. 
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Az 50 perc utáni 10 perces össze nem vonható szünet betartását csak a munkavállalók 

24,8%-a kapja meg. Kiemelendő, hogy a munkaadók esetén is ugyanezzel az aránnyal 

találkoztunk (22,2%-uk érzi úgy, hogy betartják). 

Érdekes helyzetképet láthatunk a munkavégzés közben az 50 perc után kötelező, össze 

nem vonható 10 perc szünetet tekintetében. A válaszadók 75%-a nem tartja be a szünetet, de 

ki kell emelni az indokokat: A válaszadók fele nem érzi szükségét, illetve annyira bele 

feledkezik a munkavégzésbe, hogy megfeledkezik a szünetről, ami a munka iránti pozitív 

hozzáállás kiváló jellemzője. Azonban arra is figyelni kell, hogy több, mint 60 fő nyilatkozata  

alapján a munkáltató nem teszi lehetővé.  

A munkavállalók által használt képernyők jellemzői a távolság szempontjából a 

munkavállalók felénél megfelelő. A tükröződés mentesség csak a válaszadók 16%-ánál 

megfelelő, és a villódzásmentesség is csupán 28% esetén megfelelő. 

Kiemelendő, hogy a munkavállalók 60%-a úgy véli a jelenlegi pozícióm megfelelően 

tükrözi képzettségemet. 

Munkabiztonsági szakértők és foglalkozás-egészségügyi szakorvosok 

 

Hipotézis 

száma 
Hipotézis Eredmények Indoklás 

H12 

Feltételezzük, hogy a 

munkavállalók legalább 

fele a foglalkozás-

egészségügyi 

szakorvosuknak 

többségében (legalább 

70%) fáradékonyságról, 

diszkomfort érzésről, 

ismétlődő fájdalmakról 

(nyak, hát, végtagok, 

derék, fej stb.), számoltak 

be 

Beigazolódott. 

A munkavállalók a 

foglalkozás-egészségügyi 

szakorvosuknak többségében 

fáradékonyságról, diszkomfort 

érzésről, ismétlődő 

fájdalmakról (nyak, hát, 

végtagok, derék, fej stb.), 

számoltak be. Ezt követi kisebb 

arányban a bizonyos testrészek 

mozgásának beszűkülésével 

(váll, csípő, csukló stb.) járó 

panaszok megjelenése, 



Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése  

a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében 

foglalkoztatottak részére 

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 
 

159 

 

valamint a teljesítmény 

csökkenését előidéző panaszok. 

A terhelési csoportok közül a 

látásromlást előidéző tényezők 

és a pszichés-mentális 

megterhelés fordul elő 

leggyakrabban (66,7%). 

H13 

 Hipotézisünk szerint a 

munkabiztonsági 

szakemberek szerint az 

ergonómiai kockázatok 

kezelésével kapcsolatos 

tevékenység nem élvez 

prioritást a vizsgált 

szervezeteknél. 

Részben 

igazoldott be. 

A megkérdezettek által adott 

válaszok szerint a 

kockázatelemzések 

kéthamardában kitérnek az 

ergonómiai kockázatok 

elemzésére. 

H14 

A megkérdezett 

foglalkozás-egészségügyi 

orvosok legalább fele 

rendszeresen 

közreműködik a 

munkáltató kérésére az 

ergonómiai 

kockázatelemzésben 

Beigazolódott. 

A megkérdezett foglalkozás-

egészségügyi orvosok több 

mint harmada (66,7%-a 

közreműködik, amelyeknek 

rendkívül fontos területe az 

ergonómia, amelyet a 

válaszadók 100%-a 

visszajelzett 

H15 

A szakorvosok válaszai 

alapján a munkavállalók 

legalább fele volt 

betegállományban az 

elmúlt két évben 

Nem igazolódott 

be. 

A munkavállalók közel 40%-a 

volt betegállományban a 

válaszadók adatai alapján 

A támogató környezetet alkotó szakemberek körében végzett felmérések 

eredményei alapján azt láthatjuk, hogy a törvényi kötelezettségeknek döntően 

megfelelnek a munkahelyek, azonban a prevenciós tevékenység terén még nagyfokú 

fejlődésre von szükség. 
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Ennek legfőbb gátja a pénzügyi finanszírozási háttér hiánya, valamint a 

munkáltatók és a munkavállalók ezen terület iránti pozitív attitűdbeli hiányosságoban 

érhető tetten.  
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12. Javaslatok  

A téma újszerűségét az adja, hogy Magyarországon és az EU országaiban még 

ilyen szélességben, - a munkáltatók, a munkavállalók, a foglalkozás-egészségügy, a 

munkabiztonság és érdekképviseletek bevonásával - ilyen mélységben (kompetenciák, 

eszközök, minőség) az adott helyzet feltárása nem történt meg. E vizsgálat lehetőséget 

nyújt olyan ajánlások megfogalmazására, amelyek a későbbiekben javíthatják a 

munkavállalók helyzetét a munkabiztoság, a munkaegészségügy komplex fejlesztése 

során, különös tekintettel az ergonómiai kockázatnak kitett foglalkoztatottak körében. 

A következőkben javaslatok megfogalmazására kerül sor, amelyek a kutatás 

alapján fejlesztendő területként kerültek felszínre, és megfontolásra ad okot a 

munkáltatók, a munkavállalók és a támogató környezet szereplői szempontjából.
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A munkabiztonság és a 
munakegészégügy 

helyzetére vonatkozó 
rendszeres felmérések 

szervezése

A kapott eredmények 
tükrében célzott 

prevenciós 
tevékenységek 
megszervezése

Munkahelyi érzékenyítő 
trénigek szervezése

Rekreációs lehetőségek 
biztosítása a 

munkahelyen belül

A financiális háttér 
biztosítása

A támogató környezet 
aktívabb bevonása az 

ergonómiai kockázatok 
csökkenését célzó 

tájékoztatásba 

Az infrastruktruális 
környezet folyamatos 

monitorozása és 
fejlestése

Rendszeres fórumok a 
munkavállalók számára 

a témában

A különböző 
szervezetek 

munkaadóinak 
rendszeres szakmai 

tanácskozása a témában

Együttműködések, 
szervezetek közötti 

kapcsolatok kialakítása a 
megelőzés érdekében
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