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BevezetésBevezetés

nn AA munkáltatóknakmunkáltatóknak kötelességükkötelességük foglalkoznifoglalkozni aa
munkahelyimunkahelyi stresszstressz problémájávalproblémájával –– ehhezehhez
szolgáltatszolgáltat alapotalapot aa munkahelyimunkahelyi egészségvédelemrőlegészségvédelemről
ésés biztonságrólbiztonságról szólószóló 8989//391391/EGK/EGK keretirányelvkeretirányelv.. AzAz
európaieurópai szociálisszociális partnerekpartnerek (ETUC,(ETUC, UNICE,UNICE, CEEPCEEP
ésés UEAPME)UEAPME) 20042004--benben keretkeret--megállapodástmegállapodást írtakírtak
aláalá aa munkávalmunkával összefüggőösszefüggő stresszstressz ellenielleni fellépésrőlfellépésről..

nn AA keretkeret--megállapodásbanmegállapodásban vállaltvállalt intézkedéskéntintézkedésként aa
MunkavédelemiMunkavédelemi TörvénybenTörvényben 20082008.. januárjanuár 11--tőltől aa
munkáltatómunkáltató kötelességekötelessége aa pszichoszociálispszichoszociális
kockázatokkockázatok felmérésefelmérése..



Egészségügyi panaszok %Egészségügyi panaszok %--os os 
megoszlása megoszlása –– EU 27 EU 27 –– 2005.*2005.*

sor-
szám

egészségi 
panaszok

%

1. hátfájás 24,7

2. izom fájdalom 22,8

3. kimerültség 22,63. kimerültség 22,6

4. stressz 22,3

5. fejfájás 15,5
6. ingerlékenység 10,5

7. sérülés 9,7

8. alvászavarok 8,7

*4th EWCS data



Hazai stressz helyzet; Fokozott terhelés Hazai stressz helyzet; Fokozott terhelés 
–– nem csak a munkahelyennem csak a munkahelyen

nn ÁtlagosanÁtlagosan körülbelülkörülbelül napinapi egyegy órávalórával dolgozunkdolgozunk
többettöbbet aa törvényilegtörvényileg előírtelőírt kötelezőkötelező nyolcnyolc óránálóránál:: aa
munkahétmunkahét átlagosanátlagosan 4444,,55 ledolgozottledolgozott órábólórából álláll..

nn AA legtöbbenlegtöbben azaz időnyomástidőnyomást viselikviselik nehezen,nehezen, dede aa
munkamunka túlzotttúlzott mennyiségemennyisége ésés aa munkavégzésmunkavégzés fokozottfokozottmunkamunka túlzotttúlzott mennyiségemennyisége ésés aa munkavégzésmunkavégzés fokozottfokozott
tempójatempója isis gyakortagyakorta problémátproblémát jelentjelent aa hazaihazai
munkavállalóknakmunkavállalóknak.. AzAz emberiemberi kapcsolatokbólkapcsolatokból eredőeredő
stresszstressz okakéntokaként legtöbbenlegtöbben aa vezetőkvezetők intézkedéseitintézkedéseit
tekintiktekintik..

nn AA munkamunka után,után, aa szabadidőnkbenszabadidőnkben semsem találunktalálunk
nyugalmatnyugalmat.. AA munkahelyenmunkahelyen kívülikívüli stresszstressz faktorokfaktorok
közöttközött azaz elsőelső helyenhelyen azaz „anyagi„anyagi nehézségek”nehézségek” szerepelszerepel..



A stressz az egyén és a környezete A stressz az egyén és a környezete 
közötti nagy feszültség következményeközötti nagy feszültség következménye

idő

feladat

személyek feltételek

A stressz olyan sajátosan egyéni lelki állapot, amelynek során az ember 
túlterhelést érez, és úgy érzi: ezzel a terheléssel szemben erőtlen, tehetetlen.



A munkahelyi stressz A munkahelyi stressz 
meghatározásameghatározása

MunkávalMunkával összefüggésbenösszefüggésben akkorakkor
jelentkezikjelentkezik stressz,stressz, amikoramikor aa munkamunka--
környezetkörnyezet követelményeikövetelményei meghaladjákmeghaladják
aa munkavállalómunkavállaló azonazon képességét,képességét, hogyhogyaa munkavállalómunkavállaló azonazon képességét,képességét, hogyhogy
ee követelményekkelkövetelményekkel megbirkózzonmegbirkózzon
vagyvagy ellenőrzéseellenőrzése alattalatt tartsatartsa azokatazokat..**

*Európai*Európai MunkavédelmiMunkavédelmi ÜgynökségÜgynökség



Melyek a fő munkahelyi Melyek a fő munkahelyi 
stresszorokstresszorok??

nn TúlTúl-- és alulterheltségés alulterheltség
nn BizonytalanságBizonytalanság
nn InformációhiányInformációhiány
nn Túl szoros határidőkTúl szoros határidőknn Túl szoros határidőkTúl szoros határidők
nn Nem egyértelmű feladat meghatározásNem egyértelmű feladat meghatározás
nn Elismerés hiánya, túlzott mértékű büntetésElismerés hiánya, túlzott mértékű büntetés
nn Panaszlehetőség hiányaPanaszlehetőség hiánya
nn Rossz munkahelyi légkörRossz munkahelyi légkör
nn Sok felelősség, kevés döntési lehetőségSok felelősség, kevés döntési lehetőség



A munkahelyi stressz okai lehetnekA munkahelyi stressz okai lehetnek
nn PszichoszociálisPszichoszociális kóroki tényezők kóroki tényezők 

•• ésszerűtlen konfliktusokésszerűtlen konfliktusok
-- túlkapás, visszaéléstúlkapás, visszaélés
-- megfélemlítés megfélemlítés 
-- erőszakoskodáserőszakoskodás
-- diszkriminációdiszkrimináció

nn Fokozott pszichés megterhelés kockázataFokozott pszichés megterhelés kockázatann Fokozott pszichés megterhelés kockázataFokozott pszichés megterhelés kockázata
•• a munka jellege, (fokozott tempó, bizonytalanság, a munka jellege, (fokozott tempó, bizonytalanság, 

időhiány, lelki teher stb.)időhiány, lelki teher stb.)
•• információhiányinformációhiány
•• felelősségfelelősség--döntésdöntés--hatáskörhatáskör diszharmóniájadiszharmóniája

nn Fizikai kockázatokFizikai kockázatok
•• zaj, rossz megvilágítászaj, rossz megvilágítás
•• nem komfortos klímanem komfortos klíma
•• célszerűtlen munkahely kialakítás (nem komfortos, célszerűtlen munkahely kialakítás (nem komfortos, 

vagy szűk munkatér)vagy szűk munkatér)



Ésszerűtlen magatartások Ésszerűtlen magatartások 
konfliktusakonfliktusa

„A„A munkahelyimunkahelyi megfélemlítésmegfélemlítés -- egyegy munkavállalómunkavállaló
vagyvagy munkavállalókmunkavállalók csoportjacsoportja irántiránt tanúsítotttanúsított --
olyanolyan ismételt,ismételt, ésszerűtlenésszerűtlen magatartás,magatartás, amelyamely
egészségiegészségi ésés biztonságibiztonsági kockázatotkockázatot keltkelt..egészségiegészségi ésés biztonságibiztonsági kockázatotkockázatot keltkelt..

‘ésszerűtlen‘ésszerűtlen magatartás’magatartás’ olyanolyan magatartástmagatartást jelent,jelent,
amelyetamelyet egyegy normálisnormális személy,személy, mindenminden
körülménytkörülményt figyelembefigyelembe véve,véve, gyötrésnek,gyötrésnek,
megalázásnak,megalázásnak, egészségegészség-- ésés erkölcsrombolónakerkölcsrombolónak
vagyvagy fenyegetőnekfenyegetőnek tekinthet”*tekinthet”*

**/European/European AgencyAgency forfor SafetySafety andand HealthHealth atat Work/Work/



Ésszerűtlen konfliktus Ésszerűtlen konfliktus ––
visszaélés a hatalommalvisszaélés a hatalommal

Az a főnök, aki nem ura a
helyzetnek, vagy idegeskedik a
vállalat jövője miatt, többnyire
parancsoló, katonás fellépésű,
éles hang, és feszült beszéd
kíséretében. A legrosszabb az,kíséretében. A legrosszabb az,
hogy ez ragályos, a főnök
neurotikus, kiegyensúlyzatlan
viselkedése a beosztottakra is
átragad, és hasonló módon
kezdik gyötörni környezetüket.
Ezért a nem kiegyensúlyozott
viselkedés egyáltalán nem
magánügy.



A pszichoszociális kóroki tényezők A pszichoszociális kóroki tényezők 
vizsgálatának lehetőségeivizsgálatának lehetőségei

Áldozat

Elkövető Munkahelyi
környezet



Egyéni kockázati tényezők Egyéni kockázati tényezők 
(elkövető)(elkövető)

§erőszakos előélet

§Fiatal életkor

§nehéz gyermekkor

§alkohol / drog fogyasztás§alkohol / drog fogyasztás

§lelki egészség problémák

§az erőszakot elősegítő 
körülmények

§nehézségek a személyes 
kapcsolatokban



Egyéni kockázati tényezők (áldozat)Egyéni kockázati tényezők (áldozat)
Kiből válhat „mobbing” 
áldozat?

Alacsony stressz-tűrés, sértő-
dékenység, visszavonulásra, 
alárendelődésre, beletörődésre 
és pesszimizmusra való 
hajlam, veszekedés („legjobb hajlam, veszekedés („legjobb 
védekezés a támadás” alapon), 
gyenge önbizalom, rossz 
helyzetfelismerési képesség, 
kezdeményezőképesség hiánya, 
saját érdekeit háttérbe 
szorítja, kudarckerülő, nem 
fordul szembe a tekintéllyel, 
érzelmeit nehezen szabályozza.



§fizikai vonások
§szervezeti beállítódás

§vezetési stílus

Munkahelyi kockázati tényezőkMunkahelyi kockázati tényezők
(környezet)(környezet)

§munkahelyi kultúra

§külső környezeti   
behatás



Egyik legfőbb Egyik legfőbb stresszorstresszor::
a munkaintenzitás növekedésea munkaintenzitás növekedése
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A sürgős határidővel dolgozók A sürgős határidővel dolgozók 
egészségügyi problémái*egészségügyi problémái*
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Statikus munka  zajos környezetbenStatikus munka  zajos környezetben



Dinamikus munkaDinamikus munka



Képernyős munkahely az üzemben Képernyős munkahely az üzemben ––
avagy „aki leül, az már le is fekszik”avagy „aki leül, az már le is fekszik”



Munkahelyek komfortjaMunkahelyek komfortja



Nem optimális munkahely kialakításNem optimális munkahely kialakítás



KedvezKedvezőőtlen testtarttlen testtartááss

nyakfájás

hátfájás

2009.04.28. 1

beszorított gyomor
beszorított felsőcomb
nyomás helye a felső-
combnál



Nyílt, egyterű irodaNyílt, egyterű iroda



Egy másik irodai megoldásEgy másik irodai megoldás



Növekvő munkahelyi Növekvő munkahelyi stresszorokstresszorok a a 
pénzügyi gazdasági válság hatásárapénzügyi gazdasági válság hatására

Munkahelyi stresszorok akiket leginkább érint

1. bizonytalanság bizonytalan szerződésekkel rendelkezők, 
szakképzetlenek, idősebbek

2. lelki teher humán erőforrás menedzserek, 
munkaügyi- és egyéb döntéshozók

3. panaszlehetőség hiánya 3. panaszlehetőség hiánya a dolgozók széles köre

4. vezetői hatalommal való   
visszaélés 

a dolgozók széles köre

5. kiszolgáltatottság fiatalok, kisgyermeküket egyedül nevelő 
anyák, szakképzetlenek

6. stressz elleni védekezés 
gyengülése 

a dolgozók széles köre

7. magánéleti problémák 
begyűrűzése 

a dolgozók széles köre, kisgyermeket 
nevelők



A megfélemlítés következményei A megfélemlítés következményei 
az áldozat számáraaz áldozat számára

nn StressStresszz
nn Betegség Betegség 
nn RokkantságRokkantság
nn Pénzügyi veszteségPénzügyi veszteségnn Pénzügyi veszteségPénzügyi veszteség

nn Családi kihatásCsaládi kihatás
nn További kiszolgálTovábbi kiszolgál--

tatottságtatottság
nn ReRezignáltságzignáltság

//áttételáttétel
nn Öngyilkosság Öngyilkosság 



HaHa aa munkahelyimunkahelyi stresszstressz mértékemértéke meghaladjameghaladja azaz elviselhetőelviselhető
szintet,szintet, aa dolgozódolgozó –– tudatosantudatosan vagyvagy tudattalanultudattalanul –– szabadulniszabadulni
akarakar aa munkaszituációbólmunkaszituációból
Ez jelenthet számára Ez jelenthet számára 
uu betegséget, balesetet,betegséget, balesetet,
uu szabadságot, egyéb hiányzást,szabadságot, egyéb hiányzást,

kilépéstkilépést

Stressz jelenségek a vállalatnálStressz jelenségek a vállalatnál

uu kilépéstkilépést

Ezeknek a mutatóknak az emelEzeknek a mutatóknak az emel--
kedésekedése és mértéke utal a pszichoés mértéke utal a pszicho--
szociális kockázatok nagyságára.szociális kockázatok nagyságára.
Ezek a jelenségek szoros kapcsolatEzek a jelenségek szoros kapcsolat--
banban állnak egymással, és állnak egymással, és összefügösszefüg--
géstgést mutatnak a túlórázással.mutatnak a túlórázással.



Ki a felelős a munkahelyi Ki a felelős a munkahelyi 
„„mobbingmobbing” (megfélemlítés) ” (megfélemlítés) 

esetekért?esetekért?
nn 40 százalékáért a főnök a felelős40 százalékáért a főnök a felelős
nn 10 százalékáért a főnök és a kollégák a 10 százalékáért a főnök és a kollégák a nn 10 százalékáért a főnök és a kollégák a 10 százalékáért a főnök és a kollégák a 

felelősekfelelősek
nn 20 százalékáért egy kolléga a felelős20 százalékáért egy kolléga a felelős
nn 20 százalékáért a kollégák csoportja felelős20 százalékáért a kollégák csoportja felelős
nn 10 százalékáért egyéb okok a felelősek10 százalékáért egyéb okok a felelősek



Mitől dolgozna hatékonyabban?*

válaszok az említés %-ában

Megbecsülés a főnökök részéről 85 %

Anyagi ösztönzők 80 %

Kötetlen munkaidő 68 %

A munkanapok rövidülése 58 %

Otthon végezhető munka 44 %

*Forrás: Cannon/ICM Research felmérés európai irodai dolgozók körében



A kockázat csökkentésének lehetőségei A kockázat csökkentésének lehetőségei ––
jogszabályi háttérjogszabályi háttér

AA munkavédelemrőlmunkavédelemről szólószóló 19931993.. éviévi XCIIIXCIII.. törvénytörvény 20072007.. éviévi
módosításávalmódosításával hatálybahatályba lépettlépett aa munkahelyimunkahelyi stresszstressz kötelezőkötelező
vizsgálatavizsgálata aa munkáltatókmunkáltatók számáraszámára.. AA törvénytörvény előírja,előírja, hogyhogy aa
munkahelyimunkahelyi stressztstresszt ugyanolyanugyanolyan logikuslogikus ésés szisztematikusszisztematikus
módonmódon kellkell megközelíteni,megközelíteni, mintmint aa többitöbbi egészségiegészségi ésés
biztonságibiztonsági problémátproblémát:: aa kockázatkezelésikockázatkezelési modellmodellbiztonságibiztonsági problémátproblémát:: aa kockázatkezelésikockázatkezelési modellmodell
alkalmazásával,alkalmazásával, különlegeskülönleges hangsúlythangsúlyt helyezvehelyezve aa megelőzőmegelőző
intézkedésekreintézkedésekre..
Az Mvt. 54 Az Mvt. 54 §§ (1) értelmében a munkáltató köteles figyelembe (1) értelmében a munkáltató köteles figyelembe 
venni a következő követelményeket:venni a következő követelményeket:
d) …d) …pszichoszociálispszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülése.kockázatok okozta igénybevétel elkerülése.
AA feladatfeladat ellátásáraellátására aa munkáltatómunkáltató foglalkozásfoglalkozás--egészségügyiegészségügyi
szolgálatotszolgálatot kötelesköteles biztosítanibiztosítani.. (Mvt(Mvt..5858§§ //11/)/)



Munkavédelmi képviselő jogosultságaiMunkavédelmi képviselő jogosultságai
A munkavédelmi törvény 2008. január 1A munkavédelmi törvény 2008. január 1--től hatályba től hatályba 
lépett módosítása bővíti a munkavédelmi képviselő lépett módosítása bővíti a munkavédelmi képviselő 
jogosultságát; jogosultságát; 

Képviselői jogosultságok:Képviselői jogosultságok:
-- ellenőrzés, vélemény nyilvánítás, észrevételezés,   ellenőrzés, vélemény nyilvánítás, észrevételezés,   
tájékoztatás kérés,tájékoztatás kérés,

31

tájékoztatás kérés,tájékoztatás kérés,
-- beléphet a munkahelyre, véleményt kérhet adott beléphet a munkahelyre, véleményt kérhet adott 
dolgozótól, részt vesz a munkabalesetek dolgozótól, részt vesz a munkabalesetek 
kivizsgálásában, előzetes egyeztetés alapján szakértőt kivizsgálásában, előzetes egyeztetés alapján szakértőt 
vehet igénybe,  valamint ilyen kérdésben jogosult a vehet igénybe,  valamint ilyen kérdésben jogosult a 
munkavédelmi hatósággal  megbeszélést folytatni. munkavédelmi hatósággal  megbeszélést folytatni. 
(Neuralgikus pont lehet e jog).(Neuralgikus pont lehet e jog).

-- MvSZMvSZ kiadása esetén egyetértési jog.kiadása esetén egyetértési jog.



PszichoPszicho--szociálisszociális kórokikóroki tényezőktényezők fennállásánakfennállásának gyanújagyanúja eseténesetén
AA szolgálatnakszolgálatnak mindenekelőttmindenekelőtt aztazt kellkell megállapítania,megállapítania, hogyhogy
valóbanvalóban fennállfennáll--ee aa dolgozóvaldolgozóval szembeniszembeni ismételtismételt ésszerűtlenésszerűtlen
magatartásmagatartás eseteesete,, mivelmivel ennekennek hiányábanhiányában nemnem tekinthetőtekinthető azaz
eseteset pszichopszicho--szociálisszociális kórokikóroki tényezőnek,tényezőnek, ésés nemnem állapíthatóállapítható
megmeg aa munkáltatómunkáltató felelősségefelelőssége..

Mit kell mérlegelnie a foglalkozásMit kell mérlegelnie a foglalkozás--
egészségügyi szolgálatnak? egészségügyi szolgálatnak? 

megmeg aa munkáltatómunkáltató felelősségefelelőssége..
FokozottFokozott pszichéspszichés megterhelésmegterhelés fennállásánakfennállásának gyanújagyanúja eseténesetén
KétféleKétféle intézkedéstintézkedést kellkell tennietennie;;
nn AA dolgozótdolgozót megmeg kellkell vizsgálnia,vizsgálnia, ésés pszichológiai,pszichológiai, illetveilletve

pszichiátriaipszichiátriai vizsgálatravizsgálatra kellkell beutalnia,beutalnia,
nn AA munkáltatómunkáltató feléfelé bejelentéstbejelentést kellkell tennie,tennie, amelyamely aztánaztán

munkavédelmi,munkavédelmi, szervezésiszervezési eszközökkeleszközökkel csökkentheticsökkentheti aa fokozottfokozott
pszichéspszichés megterheléstmegterhelést..



A munkahelyi stressz elleni küzdelem a A munkahelyi stressz elleni küzdelem a 
munkáltatók és a munkavállalók munkáltatók és a munkavállalók 

felelősségefelelőssége
uu HaHa munkahelyimunkahelyi stresszstressz problémájátproblémáját állapítottákállapították meg,meg,

intézkedéstintézkedést kellkell tennitenni aa megelőzésére,megelőzésére, aa kiküszöbölésérekiküszöbölésére
vagyvagy aa mérsékléséremérséklésére.. AA megfelelőmegfelelő intézkedésekintézkedések
meghatározásáértmeghatározásáért aa felelősségfelelősség aa munkáltatótmunkáltatót terheliterheli.. EzeketEzeketmeghatározásáértmeghatározásáért aa felelősségfelelősség aa munkáltatótmunkáltatót terheliterheli.. EzeketEzeket
azaz intézkedéseketintézkedéseket aa munkavállalókmunkavállalók és/vagyés/vagy képviselikképviselik
részvételévelrészvételével ésés együttműködésévelegyüttműködésével valósítjákvalósítják megmeg..

uu MindenMinden munkavállalómunkavállaló általánosáltalános kötelezettsége,kötelezettsége, hogyhogy
betartsabetartsa aa munkáltatómunkáltató általáltal meghatározottmeghatározott védelmivédelmi
intézkedéseketintézkedéseket (tárgyi,(tárgyi, szervezésiszervezési ésés személyiszemélyi feltételek)feltételek)..



Intézkedések a pszichoszociális Intézkedések a pszichoszociális 
kockázatok megszüntetésérekockázatok megszüntetésére

A A pszichoszociálispszichoszociális kockázatok okainak feltárásához a kockázatok okainak feltárásához a 
munkavégzés követelményeit kell megvizsgálni.munkavégzés követelményeit kell megvizsgálni.

Mvt. III. fejezete:  Az egészséget nem veszélyeztető és Mvt. III. fejezete:  Az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeibiztonságos munkavégzés követelményei

A munkavégzés tárgyi feltételeiu A munkavégzés tárgyi feltételei
u A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra 

vonatkozó követelmények (szervezési 
követelmények)

u Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés személyi feltételei

Ez közös feladat (munkaszervezési-munkavédelmi-
egészségügy-pszichologiai feladat)



Munkahelyi stressz kockázatának Munkahelyi stressz kockázatának 
értékelése kérdőíves módszerrelértékelése kérdőíves módszerrel
AzAz általunkáltalunk kidolgozottkidolgozott módszermódszer aa
veszélyazonosításhozveszélyazonosításhoz aa HSEHSE (Health(Health andand
SafetySafety ExecutiveExecutive –– azaz EgyesültEgyesült KirályságKirályság
munkavédelmimunkavédelmi hatósága)hatósága) besorolásátbesorolását vettevette
alapulalapul..alapulalapul..
nn munkaelégedettség, szerepzavarmunkaelégedettség, szerepzavar
nn psziché/mentális megterhelés, kontroll psziché/mentális megterhelés, kontroll –– irányításirányítás
nn vezetői vezetői –– munkatársi támogatás, ésszerűtlen munkatársi támogatás, ésszerűtlen 

magatartásmagatartás
nn követelmények követelmények –– túlmunka, munkarendtúlmunka, munkarend
nn munkakörnyezet komfortjamunkakörnyezet komfortja



A vizsgált stressz okozó A vizsgált stressz okozó 
tényezőktényezők

nn EzekEzek aa faktorokfaktorok aztazt vizsgálják,vizsgálják, hogyhogy aa dolgozódolgozó
beleszólhatbeleszólhat--ee abbaabba mimi módonmódon végzivégzi munkáját,munkáját,
mennyiremennyire ismeriismeri aa munkakörimunkaköri feladatát,feladatát, milyenmilyen
támogatásttámogatást kapkap munkájáhozmunkájához kollégáitól,kollégáitól, éséstámogatásttámogatást kapkap munkájáhozmunkájához kollégáitól,kollégáitól, ésés
munkáltatójától,munkáltatójától, mennyiremennyire tartjáktartják tiszteletbentiszteletben
aa személyesszemélyes szabadságát,szabadságát, mekkoramekkora aa dolgozódolgozó
igénybevétele,igénybevétele, továbbátovábbá mennyiremennyire komfortoskomfortos aa
munkahelymunkahely kialakításakialakítása..

nn MindenMinden faktorhozfaktorhoz ötöt kérdéskérdés tartoziktartozik.. AA felmérőfelmérő
kérdőívnélkérdőívnél 33 fokozatúfokozatú skálátskálát alkalmaztunkalkalmaztunk..



Példa Példa pszichoszociálispszichoszociális
kockázatok felmérésérekockázatok felmérésére

A stressz faktorok értékeinek megoszlása
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4    Fiziológiás terhelés,         
túlterhelés
5   Munkakörnyezet
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A pszichoszociális kockázatok értékelése A pszichoszociális kockázatok értékelése 
számítógépes program segítségévelszámítógépes program segítségével

A program az alábbiak vizsgálatát tartalmazza:A program az alábbiak vizsgálatát tartalmazza:
nn A munkavállaló alkalmazkodásának mértékét, és munkaA munkavállaló alkalmazkodásának mértékét, és munka--

elégedettségét,elégedettségét,
nn A munkavégzés pszichés megterhelését,A munkavégzés pszichés megterhelését,

A munkavállaló munkahelyi szociális kapcsolatait,A munkavállaló munkahelyi szociális kapcsolatait,nn A munkavállaló munkahelyi szociális kapcsolatait,A munkavállaló munkahelyi szociális kapcsolatait,
nn A személyes szabadság tiszteletben tartását,A személyes szabadság tiszteletben tartását,
nn A munkavállalók  fiziológiás megterhelésének mértékét,A munkavállalók  fiziológiás megterhelésének mértékét,
nn A munkaszervezés színvonalát,A munkaszervezés színvonalát,
nn A munkakörnyezet általános állapotát.A munkakörnyezet általános állapotát.

A program megrendelhető: SECUMIX ’97 Biztonságtechnikai Bt.
1173 Budapest, 502. utca 22. Tel: 06-1-2572993 06-20-365-0592
E-mail: secumix@secumix97.t-online.hu



Javaslatok a Javaslatok a pszichoszociálispszichoszociális
kockázatok kockázatok egyéniegyéni csökkentésérecsökkentésére
nn Előzetes alkalmassági vizsgálatElőzetes alkalmassági vizsgálat

A magas A magas pszichoszociálispszichoszociális kockázatokat mutató kockázatokat mutató 
munkahelyeken előzetes orvosi és munkapszichológiai munkahelyeken előzetes orvosi és munkapszichológiai 
vizsgálat végzésevizsgálat végzése

nn Időszakos alkalmassági vizsgálatIdőszakos alkalmassági vizsgálatnn Időszakos alkalmassági vizsgálatIdőszakos alkalmassági vizsgálat
A már felvett dolgozóknál, akiknél A már felvett dolgozóknál, akiknél pszichoszociálispszichoszociális
kockázatot tárt fel a kockázatértékelés, pszichológiai kockázatot tárt fel a kockázatértékelés, pszichológiai 
alkalmassági vizsgálat végzése, mely eredménye alapján:alkalmassági vizsgálat végzése, mely eredménye alapján:

nn Tréning alkalmazásaTréning alkalmazása
megküzdési technikák oktatása megküzdési technikák oktatása –– pszichológus bevonásávalpszichológus bevonásával

nn Pszichológusi gondozás, tanácsadásPszichológusi gondozás, tanácsadás



Köszönöm megtisztelő Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!figyelmüket!figyelmüket!figyelmüket!


