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A Pszichoszociális kockázatok meghatározása 
Magyarországi szabályozás 

•„A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos 
módosítása emeli be a munkavédelem törvényi szintű szabályozásába a 
pszichoszociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatát.  
 
•Az előírás lényegi tartalma az, hogy a munkáltató minden lehetséges módon 
igyekezzék elkerülni a káros stresszt okozó, tartós hatásokat. Ez egyedi 
mérlegelést, a konkrét helyzet minden irányú, a dolgozó tulajdonságaira, változó 
stressz tűrő képességére is tekintettel történő elemzését jelenti.”  



A Pszichoszociális kockázatok meghatározása 
EU-OHSA definicíó 

„ Kölcsönhatás a pszichológiai és társadalmi tényezők között” 

A pszichoszociális kockázatokat  úgy lehet meghatározni, mint a 

munkatervezésnek és a munkaszervezésének, illetve a munka vezetésének 

olyan szempontjait, valamint szociális és környezeti összefüggéseit, melyek 

pszichés, szociális és fizikai ártalmakat okozhatnak.* 

*Forrás: EU-OSHA Munkahelyi Pszichoszociális kockázatok SLIC2012 



Mit mérünk? (Jelenlegi rendszerek) 

1. Szakértői szempontú problémamegoldás 

2. Nagyrészt papír-ceruza tesztek 

3. Mindenki másként készíti el, értelmezi ki és készít akciótervet 

4. Interdiszciplináris probléma (egészségügyi/ munkaügyi/ szervezeti/ szociális/ egyéni) 

 

 



A Stressz-M Kérdőív kialakításának a főbb szempontjai 

  

 

  Cél:  

1. Pszichoszociális kockázatok felmérésére használható eszköz elkészítése 

2. Egyéni szinten azonosítsa be a főbb pszichoszociális kockázatokat  

3. Többszintű visszajelzést biztosítson (egyéni/csoport/szervezeti) szinten 



A  Kérdőív kialakításának a főbb szempontjai 

  

 

  

Visszajelzés szempontja:  

 

A könnyű értelmezhetőség 

Standard formátum 

Áttekinthetőség 

Gyakorlati alkalmazhatóság 

 



Kérdőív kialakításának a főbb szempontjai 

  

 

  

Mérési dimenziók / Kérdések összeállítása: 

 

Meghatároztuk a mérési dimenziókat 

 Dimenziókhoz kérdéseket rendeltünk és súlyoztuk 

Hatos skálát használtunk  

Válaszok % értéket kaptak 

 Az eredményeket 3 kategóriába soroltuk 

• 0 – 35 % Probléma 

• 36 – 65 % Fejlesztendő 

• 66-100% Megfelelő 

 



Kérdőív mérési dimenziói 1  
Egészségi állapot 

  

 

  



Kérdőív mérési dimenziói 2  
Szokások, jellemzők 

  

 

  



Kérdőív mérési dimenziói 3 
Stresszhatások  
Objektív-Szubjektív 

  

 

  



Kérdőív mérési dimenziói 4  
Vezetői kompetenciák  / Szervezeti folyamatok értékelése 

  

 

   A kérdőív utolsó szakasza további 4 feleletválasztós kérdés: 
• Vezetői kompetenciák 
• Szervezeti működést 

 
6 kifejtős kérdés: 

• A főbb munkahelyi problémákat pontosítja  

• Magánélet fejlesztendő területeire kérdez rá 
• A beazonosított problémákhoz összegyűjti az egyéni javaslatokat is  

 



Kérdőív   
Input –Output 
   

 

  

Kérdőív 

Szakértői 

Szervezeti 

Egyéni 

Egyéni visszajelzés 

Szervezeti Riport 



Kérdőív  Egyéni visszajelzés 
 

  

 

  



Kérdőív   
Szervezeti riport 1 
 

  

 

  

Összesített eredmények 

Demográfiai adatok 



Köszönöm a figyelmet! 

 Faragó István 
  Tel: +36 709 678 110  

 E-mail:farago.istvan@stressz-m.hu  

 Web: www.stressz-m.hu 


