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Az 5 legfontosabb kockázati tényező munkahelyi egészség témában
Staying@Work research 2015/2016, 1669 munkaadó 34 országból



A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Egészséges munkahelyek – Kezeljük a stresszt kampány!

2014. április – 2015. november
https://www.healthy-workplaces.eu/hu/



A KAMPÁNY FŐ CÉLKITŰZÉSEI*

1. A munkával kapcsolatos stressz és a pszichoszociális kockázatok 

jobb megértése

2. E kockázatok kezelésének előmozdítása

3. A jelentős negatív hatások megelőzése

4. Támogatás és iránymutatás a munkavállalók és munkáltatók 

számára

5. Praktikus és felhasználóbarát eszközök alkalmazásának 

ösztönzése

*https://www.healthy-workplaces.eu/hu/campaign-material/introducing-the-campaign-guide





EU-OSHA 
ajánlás



Kiindulási pontunk: a STRESSZ

1. A korábbi tesztek a stressz tüneteire fókuszáltak nem a kiváltó okokra

2. Vagy túl általános, vagy tudományos szakértői megoldásokat találtunk

3. Üzleti / vezetői szempontból, kevésbé voltak használhatóak

Hol van a probléma? – Milyen mértékű? – Hogyan tudok beavatkozni?



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



Kiégés, Depresszió Wellbeing

Terhelés / Stressz

Testi – Lelki – Fizikai Jóllét! Testi – Lelki – Fizikális kiégés! 

Energetizál!Kimerít!

Hogyan lehet ezt a folyamatot vizsgálni,

OPTIMALIZÁLNI?



Egyéni különbözőség:

1) Személyiség

2) Szokásrendszer
3) Megküzdési képesség
4) Egészségi állapot

Környezeti 
hatások

1) Családi környezet
2) Munkahelyi közösség
3) Gazdasági környezet
4) Társadalmi környezet



A vezetőség szerepe

▪ A pszichoszociális kockázatok megelőzésére/csökkentésére vonatkozó terv végrehajtásáért a munkáltatók felelősek.

▪ A vezetőknek támogató munkahelyi környezet kialakulását kell elősegíteniük, és a munkavállalókat aggályaik, javaslataik 

megosztására kell ösztönözniük. 

▪ A középvezetők fontos szerepet töltenek be e téren, mivel ők vannak napi kapcsolatban a munkavállalókkal.

▪ A jó vezetés és az emberek megfelelő kezelése segít a jó pszichoszociális munkakörnyezet megteremtésében; ezek a készségek is 

tanulhatók és fejleszthetők.

▪ A mentális jóllét előmozdítását célzó önkéntes intézkedések végrehajtása jelentős mértékben hozzájárulhat az egészséges 

munkahelyek kialakításához. 

A vezetői döntésekhez és beavatkozásokhoz, pontos információkra adatokra van szükség!

Hol van a probléma, kiket érint, milyen súlyosságú, hol és hogyan lehet beavatkozni?

„Dia: Balogh Katalin előadása”



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



Visszajelzés szempontja:

✓A könnyű értelmezhetőség

✓Standard formátum

✓Áttekinthetőség

✓Gyakorlati alkalmazhatóság



A Stressz-M Kérdőív kialakításának a főbb szempontjai

✓ Meghatároztuk a mérési dimenziókat

✓ Dimenziókhoz kérdéseket rendeltünk és súlyoztuk

✓ Hatos skálát használtunk 

✓ Válaszok % értéket kaptak (1-1% 2-20% 3-40% 4-60% 5-80% 6-100%)

✓ Az eredményeket 3 kategóriába soroltuk

1. 0 – 35 % Probléma

2. 36 – 65 % Fejlesztendő

3. 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 



Stressz-M kérdőív

3) Összehasonlító tábla:

1) Egyéni Stresszleltár:

2) Csoport, vállalati riport:



Kérdőív  Egyéni visszajelzés



Kérdőív  
Szervezeti riport 1

Összesített eredmények

Demográfiai adatok



Mérési dimenziók/Osztályok
Vállalati 

riport
Menedzsment Trend / %

HR 
vezető 
neve

Trend / %
EHS vető 

neve
Trend / %

Karbantartás 
vezető neve: 

Vezetői riport

118) Kérjük jelöljön be minimum EGY  maximum HÁROM 
olyan fejlesztendő területet a saját csoportjáról / szervezeti 
egységéről ami Önnek problémát okoz.
1. Kollégák közti kapcsolati problémák (pl. hatalmi harcok, rivalizálás, 
kivételezés, személyes ütközések)  

20% 40% 20,4% 0,0% -19,6% 25,0% 5,4% 19,1%

2. A közvetlen felettessel való kapcsolat.  6% 0% -6,4% 0,0% -6,4% 50,0% 43,6% 0,0%

3. Tisztázatlan vagy változó prioritások, ellentétes utasítások a 
munkavégzés során (pl.: mások sürgős ügyei, krízisei, ellentmondó 
igények, váratlan feladatok).  

30% 30% -0,2% 42,9% 12,7% 50,0% 19,8% 42,9%

4. Hatásköri kérdések (pl. a döntéshozáshoz és cselekvéshez szükséges 
hatáskör hiánya, tisztázatlan döntési jogosultságok).  

15% 40% 25,3% 0,0% -14,7% 25,0% 10,3% 7,1%

5. Rendezetlen munkafolyamatok (pl.: tisztázatlan munkafázisok, rosszul 
átadott munkák a csoportok közt, kevés közös eljárás)   

28% 50% 22,2% 57,1% 29,3% 25,0% -2,8% 9,5%

6. Túl sok információ (pl. szükségtelenül sok e-mail, hangüzenet, 
jelentés, beszámoló)  

10% 30% 20,2% 14,3% 4,5% 0,0% -9,8% 19,1%

7. Munkahelyi leterheltség (pl: túl sok feladat, nem marad idő a fontos 
prioritásokra) kimerültség.  

26% 10% -16,3% 71,4% 45,2% 75,0% 48,7% 21,4%

8. Meddő értekezletek (pl: túl sok értekezlet, tisztázatlan célok, a kezdés 
és a befejezés csúszása)

5% 20% 14,6% 0,0% -5,4% 0,0% -5,4% 9,5%

9. Bürokrácia (pl. fölösleges, nehézkes szabályok, szükségtelenül hosszú 
jóváhagyási folyamatok).  

12% 0% -12,1% 14,3% 2,2% 0,0% -12,1% 14,3%

10. Erőforrások hiánya (pl.: alacsony költségvetés, munkaerőhiány, 
eszközök illetve támogatások hiánya)  

30% 10% -20,4% 0,0% -30,4% 0,0% -30,4% 52,4%

11. Az elismerés és jutalmazás hiánya (pl.: az erőfeszítések el nem 
ismerése, igazságtalan bérezés, nem teljesítményen alapuló jutalmazás).  

38% 10% -28,4% 14,3% -24,1% 25,0% -13,4% 35,7%



Felmérés és fejlesztési  folyamat 

1)Felmérés 
előkészítése

2) Felmérés

3)Visszacsatolás
4) Fejlesztési 

folyamat

5) Monitoring



Stressz-M Barométer - online platform

Szintek / Területek

Egyén

Felmérés

Csoport

Szervezeti

Fejlesztés Fenntarthatóság

Egyéni Stressz-
leltár

Szokások / 
Önismeret

Saját fiók, rögzített 
eredmények

Csoport riport Csoport akcióterv Vezetői  admin

Szervezeti riport Szervezeti 
akcióterv

Szervezeti admin



Egyéni Fiók: Egyéni támogatás, Önismeret, Stresszkezelő technikák  



Vállalati és vezetői Fiók: Felmérések, statisztikák, riportok



12 Hónapos Vállalati Egészségprogram - A munkavállalók egészségéért!



Testi egészségmegőrzés

Online személyi edzőprogram 
Közösségépítés és szemléletformálás

✓Munkahelyi átmozgató gyakorlatok és egyedi 

edzésprogramok 

✓ Eredmények mérése és követése

✓Vállalati sportklubok menedzselése

✓Céges kihívások szervezése



Mentális egészségmegőrzés

Self-coaching mobilalkalmazás – virtuális 
coach a zsebben

✓Coaching alkalmak személyes coach

nélkül, saját ritmusban

✓Vezetői készségek és önismeret 

fejlesztése

✓Vezetői döntéstámogatás



Lelki egészségmegőrzés

Egyéni és vállalati stresszfelmérés, 
akciótervezéssel 

✓ Egyéni és vállalati stressz- és 

pszichoszociális kockázatfelmérés

✓Akciótervezéssel, fejlesztéssel és 

visszaméréssel

✓ Stresszkezelő és szemléletformáló 

programokkal



Return of Investment

• A fluktuáció csökkenése

• A lojalitás növekedése

• A szervezeti légkör javulása

• A szervezeti önismeret növekedése

• Belső kooperációk és partnerségek
fejlődése

• A bottom-up innováció fejlődése



Faragó István
Tel: 06/70 9678 110

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

web1: www.stressz-m.hu

web2: www.wellbeing.hu

mailto:farago.istvan@stressz-m.hu
http://www.stressz-m.hu/
http://www.wellbeing.hu/

