
 

                                           

GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek 

megvalósításának támogatása” című felhívás 

2. sz. melléklete 

 
Szakmai, módszertani fejlesztési terv és kísérleti (pilot) projekt terv sablon 

Terjedelme nem haladhatja meg a 2 szerzői ívet – kísérlet (pilot) projektterv esetén,  

egyéb esetben 1 szerzői ív 

 

1. Szakmai, módszertani fejlesztési terv (kitöltése valamennyi pályázó számára szükséges) 

Bevezetés: 

A projekt az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelésére és az időskori 

munkaerőpiaci aktivitás elősegítése irányul, a Kompetencia alapú munkaképesség vizsgálat az 

idősödő munkavállalók körében az Ős-Dráva program területén címet viseli.  

Programunk földrajzi lehatárolása, Baranya megyében és Somogy megyét is érintve az Ős-Dráva 

Projekt tervezési területén található 43 településre terjed ki. 

A szakmai koncepciónk, olyan módszertan fejlesztésére irányul, amely hozzájárul az idősödő 

korcsoport munkaképességének megőrzéséhez, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesüléséhez a 

munkaerőpiacon.  

A szakmai, módszertani fejlesztési terv és kísérleti (pilot) projekt terv kialakításához a szakpolitikai 

irányelveken, ajánlásokon, és adatbázisokon (pl.: KSH) túl a Pécsi Tudományegyetem 

Munkatudományi és Foglalkozás-egészségügyi Kiválósági centrumának kutatásaira, az Ős-Dráva 

Program dokumentumaira támaszkodtunk. 

Fogalmi kör, rendező elvek 

Az idősödő munkavállaló fogalma: A WHO életkor szerinti definíciója szerint a 60-74 éves korosztály 

tartozik az idősödők csoportjába, az ENSZ már a 60 év felettieket tekinti idősebb korúaknak, míg az ILO 

és az EU is a 65. életévben jelöli meg időskor kezdetét. Az OECD szerint a munkavállaló akkor számít 

idősnek, ha már belépett a munkában töltött éveinek második felébe, de még nem érte el a 

nyugdíjkorhatárt. A munkaképesség alakulása ugyanis szoros összefüggést mutat a 

munkakörülményeknek az életkorhoz, az egyéni képességekhez és készségekhez, az egészségi 

állapothoz történő igazításával, ami már a 45. életév után szóba jöhet. Mi a projektünk során ez utóbbi 

meghatározást alkalmazzuk, azaz a 45 év feletti személyek jelentik a célcsoportot. 

A munkaképesség a munkahelyi követelmények és az egyéni erőforrások mérlege, amely a 

munkahelyen kívüli tényezőket, így például a családot és a társadalmat is figyelembe veszi. Míg a 

munka jellege, mennyisége és szervezése, valamint a munkakörnyezet és munkahelyi közösség a 

munkahelyi követelményeket befolyásolja, addig az egyéni erőforrások az egészségtől, a 

kompetenciától, az értékektől, a hozzáállástól és a motivációtól függnek. A munkaképesség összetett, 

többdimenziós természetének köszönhetően a munkaképesség meghatározása kizárólag objektív 

mérések vagy szakértői értékelés alapján komoly kihívást jelent. 

A foglalkoztathatóság tartalmazza az „egyéni tényezőket,” az alapvető tulajdonságokat, általános 

készségeket, a munkával kapcsolatos tudásanyagot. A „személyes körülményeket”, amelyhez egy sor 

társadalmi-gazdasági tényező tartozik, melyek az egyén társadalmi és háztartási helyzetére 



 

                                           

vonatkoznak. Ezek hatással lehetnek az egyén munkavállalási képességére és akaratára, vagy arra a 

környezeti nyomásra, amely rákényszerítheti a munkalehetőség elfogadására. A személy 

foglalkoztathatóságára ható „külső tényezőket”, ilyenek például a munkaerőpiaci kereslet feltételei és a 

foglalkoztatással kapcsolatos állami szolgáltatások képessé tevő támogatása. 

Az egészség már nem csupán a betegségek gyógyításával együtt kerül meghatározásra, hanem 

emberi alapjogként jelenik meg, amelynek elérése a világon mindenütt az egyik legfontosabb társadalmi 

cél, és aminek megőrzése és fejlesztése a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés 

elengedhetetlen feltétele. Az egészség és a munka szoros kapcsolata aktív együttműködést tesz 

szükségessé a foglalkozás-egészségügyi és a munkahelyi biztonsággal foglalkozó szakemberek, a 

munkaadók és a munkavállalók között. 

Munkaerőpiac – nem más, mint adott időszakban, adott gazdasági feltételek mellett a munkaerő 

adásvételével kapcsolatos viszonyok összessége. A munkaerőpiac szereplői a munkaadók és 

munkavállalók, valamint a munkaerőpiacra befolyással bíró munkanélküliek és az állam. A munkaerő-

kereslet a munkáltatók által megjelenített azon igény, hogy egy meghatározott időszakban milyen 

létszámú és összetételű munkaerőt kívánnak foglalkoztatni. A munkaerő-kínálat az adott időszakban 

rendelkezésre álló munkanélküliek és álláskeresők számát és összetételét jeleníti meg. 

Egyenlő bánásmód elve – azt követeli meg a jogalkotótól és jogalkalmazótól, hogy a hasonló 

helyzetben lévő személyeket azonos módon kezelje, az eltérő helyzeteket pedig különbözőképpen 

szabályozza, értékelje. Az egyenlő bánásmód elve tilalmat megfogalmazó jogszabályokra, „negatív" 

megközelítésre épül. Az egyenlő esélyek politikája nem egyenlő az egyenlő bánásmód biztosításával, 

annál több, hiszen mindazon jogi és nem jogi eszközök összességét jelenti, amelyek azt a végső cé lt 

szolgálják, hogy a nők a férfiakkal, egyenlő eséllyel érvényesülhessenek az élet legkülönbözőbb 

területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, de legalábbis 

csökkenjenek az őket érő hátrányok. 

Holisztikus szemlélet – a foglalkoztathatóság megállapítása során az ember egész személyével 

(személyiségével) kell foglalkozni. Beleértve az egészségi és szellemi állapotát, képességeit, 

készségeit. Fel kell tárni a problémák okait, és az okokat kell kezelni, megszüntetni. A holisztikus 

szemlélet fontos eleme a megelőzés. 

A projekt társadalmi, gazdasági, munkaerőpiaci tényezői 

A társadalmi tényezők és a munkaerőpiac kapcsolatát befolyásolják a demográfiai viszonyok, a 

munkaképes lakosság létszáma, aránya, ezen belül a munkát keresők, elhelyezkedni kívánók aránya, 

képzettségi szintek, ingázási és mobilitási lehetőségek, a munkára képes emberek elhelyezkedését 

lehetővé tevő egészségügyi, szociális infrastruktúra (óvodák, bölcsődék) kiépítettsége és elérhetősége, 

a távközlés, informatika, oktatás, a munkaügyi szakigazgatás. 

Demográfiai helyzetkép 

A fejlett országokra és így Magyarországra is az a jellemző demográfiai trend, hogy a népességen belül 

az idősek aránya folyamatosan növekszik. Ezt bizonyítják különböző statisztikai mutatók is. Az egyik 

ilyen az öregedési index. 36 év alatt több mint a duplájára nőt a mutató. Az idős népesség eltartottsági 

rátája 26 év alatt 20%-ról, 27,2%-ra növekedett (KSH Mikrocenzus). 

Baranya megyében hasonló a helyzet, bár 2018. I–III. negyedévben az előző év azonos időszakához 

képest a népesség természetes fogyása mérséklődött, melynek mértéke meghaladta az országost. A 

lakónépesség 363 721 főt tett ki, amelynek 52,5%-t a nők teszik ki. A 45 év feletti korcsoportokhoz a 

populáció 48,3%-a tartozott. A teljes megyei népesség 17,7%-a 65 év feletti (forrás: KSH). 



 

                                           

A projekt célterületének lakónépessége a 2011. évi népszámlálás adatai szerint 15 386 fő volt. 2016-ra 

ez a szám 13 986 főre csökkent. Az idősödő korosztályok jelenléte e térségben is érezhető, így például 

a regisztrált álláskeresők körében meghaladja 20%-ot. A célterületen igen jelentős a roma népességhez 

tartozók száma és aránya, utóbbi átlagosan eléri a 40%-ot (forrás: KSH). 

A projekt célterületének lakónépessége a 2011. évi népszámlálás adatai szerint 15 386 fő volt. 2016-ra 

ez a szám 13 986 főre csökkent. Az idősödő korosztályok jelenléte e térségben is érezhető, így például 

a regisztrált álláskeresők körében meghaladja 20%-ot. A célterületen igen jelentős a roma népességhez 

tartozók száma és aránya, utóbbi átlagosan eléri a 40%-ot (forrás: KSH). 

Foglalkoztatás, munkaerőpiac 

A munkaerő iránti igény növekedése egy olyan időszakban következett be, amikor a munkaerőforrás 

demográfiai okokból is folyamatosan szűkül. Annak ellenére, hogy a gazdaságilag aktív népesség a 

teljes populáció csökkenéséhez viszonyítva növekedő tendenciát mutatott. A 2014–2016 közötti időszak 

foglalkoztatás növekedésének fő forrásai – a munkavállalási kor felső határának emelése eredményezte 

többlet mellett – nagyobb részt a korábbi munkanélküliek, kisebb részben a munkaerő-tartalékot jelentő 

inaktívak voltak. A foglalkoztatás bővülés egy része a közfoglalkoztatottak körében ment végbe. A 

foglalkoztatottak által teljesíthető munka volumene a foglalkoztatottak számánál némileg jobban nőtt, 

mivel csökkent a részmunkaidősök foglalkoztatottakon belüli részaránya. Ez a csökkenés szinte 

kizárólag az alulfoglalkoztatottaknak minősülő és így a munkaerő-tartalékként elszámolt 

részmunkaidősök körére korlátozódott (KSH). 

A KSH 2018. első negyedévének adatai szerint az ország 15–74 éves népességének 62,8%-a, 4,7 millió 

fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé. A foglalkoztatási ráta országosan 60,4%-ra nőtt, és 251 ezer 

álláskeresőt tartottak nyilván. 2017. év végén a 45-64 éves foglalkoztatottak számának aránya 53,3 

százalék volt.  Az aktivitási mutató és a foglalkoztatási ráta a 60-64 éves korcsoportnál a legkisebb, 

ugyanakkor a munkanélküliségi ráta a legnagyobb. 

Baranya megyében a 2018-as év elején a 15–74 éves népesség 61,6%-a, 170 ezer fő volt gazdaságilag 

aktív. Az aktivitási arány 1,1 százalékponttal elmaradt az országostól. Az inaktívak száma 106 ezer főt 

tett ki. A munkaerőpiacon 161 ezer fő foglalkoztatottként jelent meg. A foglalkoztatási ráta 58,4%, volt, 

2,0 százalékponttal alacsonyabb volt az országos átlagnál. Megyei szinten, a projekt szempontjából 

fontos kereskedelem, vendéglátás területén 11 468 fő állt alkalmazásban. 2018. év átlagában 14 074 

fő volt regisztrált álláskereső, a munkanélküliségi ráta 5,2%-ot tett ki, amely 1,4 százalékponttal 

magasabb az országos átlagnál (forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal). Baranya megye 

munkaerőpiacát az alulszegmentáltság és a strukturális munkanélküliség jellemzi, azzal az általános 

sajátossággal, hogy egyszerre van jelen a munkaerőhiány és a munkaerőtöbblet. 

A projekt megvalósításának területén 2018-ban közel 10 ezer fő (69,0%) tartozott a 17-74 éves 

népességhez. A foglalkoztatottak száma az elmúlt években, a 2014-es 4553 fő foglalkoztatott 

populációhoz viszonyítva stagnál. A Baranya Megyei Kormányhivatal 2018. novemberi adatai szerint a 

célterületen a munkanélküliek száma 1018 fő volt, a munkanélküliségi ráta 10,4%-ot tett ki, amely 52, 

százalékponttal magasabb, mint a megyei arány.  

A célterület legnagyobb járásban (Sellye) a regisztrált vállalkozásoknak kevesebb, mint 20%-a működő 

vállalkozás (ez Baranyában a legalacsonyabb érték), aminek az a magyarázata, hogy egyéb 

lehetőségek hiányában magas a kényszervállalkozók aránya. A beszűkült munkaerőpiaci 

lehetőségekből adódóan jellemző a közfoglalkoztatás, amelynek aránya Baranya megyében itt a 

legnagyobb. 2018 októberében megyei szinten, a munkanélküliek 38,8%-a volt közfoglalkoztatásban, 

míg a célterülethez tarozó Sellyei járásban ez az arány ez az arány 57,1%-ot tett ki, és vannak olyan 

települések, például Felsőszentmárton, ahol a 70%-ot is meghaladja (kozfoglalkoztatas.kormany.hu). 



 

                                           

Mindemellett a térségben a magas munkanélküliség mellett számos területen munkaerőhiány is van. 

Így például az építőiparban, a kereskedelemben, a vendéglátásban és a mezőgazdaságban. 

Egészség, foglalkozás-egészségügy 

Az egészségi állapot döntő mértékben meghatározza életkilátásokat, a munkaképességet, a lehetséges 

jövőt és életszínvonalat az egyéni-, családi- és közösségi szinten egyaránt. A program elemei 

elsősorban nem az egészségkárosító magatartások visszaszorítására irányulnak, hanem a prevencióra 

és az aktív foglalkoztatás elősegítésére. 

A szociális epidemiológia napjainkra többdimenziójú tudományággá fejlődött, feladata a betegségeket 

befolyásoló biológiai, pszichikai, társadalmi befolyásoló tényezők összetett vizsgálata. A társadalmi 

helyzet, az egészségmagatartás, az életmód szoros összefüggése egyértelmű és bizonyított tény.  

A tartós foglalkoztathatóság növelhető a munkavállalók egészségi állapotának javításával, az egyéni 

képesség- és készségszint növelésével. Ez, mint humán tőkebefektetés értelmezhető, mely elősegíti a 

lakosság általános egészségi állapotának javítását. 

A hazai szabályozást biztosító, a többször módosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet megfogalmazásában a foglalkozás-egészségügyi szolgálat olyan, 

elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata: 

• egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki 

tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése;  

• másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire; 

• harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki 

egészségi állapotuknak megfelelően; negyedrészt a munkavállalók egészségének ellenőrzése 

munkájukkal kapcsolatban. 

E szolgáltatás Baranya megyében, és elsősorban a megyeszékhelyen, illetve a nagyobb városokban 

megoldott, de a hátrányos helyzetű területeken – munkavállaló hiányában – részben funkcionál. Oka 

abban keresendő, hogy a célterület munkaerőpiaca alulszegmentált, nagyobb a kínálat, mint a kereslet 

ezáltal sok a munkanélküli.  

Idősödő munkavállalók helyzete 

Az idősödő munkavállalók az ún. sérülékeny, vagy vulnerabilis csoportba tartoznak. Ez az a 

munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk 

következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk 

is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során. Fontos megjegyezni, hogy az idősödés 

dinamikus változási folyamat, amit a genetikai háttér, személyiség, társadalmi körülmények, életmód, 

munkával összefüggő hatások, de az adott történelmi kontextus is befolyásol. Biológiai, szociális és 

pszichés faktorok jellemzik. 

Érdemes néhány szót szólni a vállalatok idősödő munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos 

magatartásáról. Különböző felmérésekből azt lehet levonni, hogy bár 55 év felett elkerülik a 

munkavállalókat a nagyarányú elbocsátások, azonban a munkáltatók nem szívesen vesznek fel új 

munkaerőt ebből a korcsoportból. Határozottan kijelenthető, hogy a dolgozók felvételénél az idősödő 

munkavállalókkal kapcsolatos negatív attitűdök erősödnek a kor előrehaladtával. A vállalkozások 

részéről az idősebb korcsoportok igényeihez való alkalmazkodás elhanyagolható. Általános vélekedés 

a foglalkoztatói oldalról, hogy: 



 

                                           

-           gyakori a megbetegedés, 

- költségesebb a foglalkoztatás, 

- szakképzettség hiánya, 

- rugalmatlanok, 

- elavultak az ismereteik, 

- magas a jövedelemigényük. 

Az idősödő korcsoporthoz tartozó munkavállalók alkalmazásának elősegítéshez sok minden 

szükséges. Így például: 

• kormenedzsment a munkahelyeken, 

• foglalkozás-egészségügyi szolgálatok megelőző, proaktív intézkedései, 

• a szakmai tudás fenntartása, a készségek és kompetenciák folyamatos frissítése, 

• a munka iránti személyes elkötelezettségének mutatói, példamutatás attitűdje,  

• vezetői (magatartás) szint a munkaképesség fenntartása érdekében. 

A projekt célterületének jellemzői 

Közismert, hogy a társadalmi rétegződés alsóbb szintjein élők szociális helyzete (beleértve táplálkozás, 

lakásviszonyok, stressz, egészségügyi ellátottság, egészséges magatartás minősége) indokolja a 

megbetegedések gyakoribb előfordulását. Általános probléma, hogy a vidéki lakosság (így a projekt 

célterületén is) későn vagy egyáltalán nem jut hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz a lakóhelye 

és az egészségügyi intézmény közti nagy távolság, a nehézkes közlekedés vagy anyagi okok miatt. 

Jelen programunk földrajzi lehatárolása, mint ahogy ezt már jeleztük Baranya megyében és Somogy 

megyét is érintve az Ős-Dráva Projekt tervezési területén található 43 településre terjed ki. Az érintett 

járások egyik fő jellemzőjeként elmondható, hogy nagyszámú aprófalvas település található a 

térségben, ahol a lakosság lélekszáma nem haladja meg az 500 főt. Ezen települések nagy része 

jellegzetesen egy-, vagy többutcás, szalagtelkes alaprajzú. A nagyobb települések esetében, mint 

például a járás központok, inkább a vegyes alaprajzú szerkezet jellemző. A térségben több 

zsáktelepülés is található, melyek sajátossága, hogy csak egy útirányból lehet megközelíteni, nincs 

átmenő, sem pedig egyéb irányba történő forgalma. 

A települések – köztük elsősorban a kistelepülések – fokozott elöregedése, elnéptelenedése, a fiatal 

korosztályok, a munkaképes népesség elvándorlása kedvezőtlen demográfiai helyzetre utaló, tartósan 

állandósult folyamatokban öltenek testet. A kialakult területi egyenlőtlenségek negatív hatásokat 

eredményeznek az oktatás és egyéb humán szolgáltatások terén is (erősen korlátozott a minőségi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés). A közép-és felsőfokú oktatás, valamint a szakképzés viszonylag 

gyenge gyakorlat- és piacorientáltsággal jellemezhető. A munkáltatók formális igényeinek, elvárásainak, 

feltételeinek sok esetben megfelelne a jelentkező, de vidéki lakhely – és az esetek döntő többségében 

a roma származás – eleve kizáró. Mindez összefügg az egészséggel is, ahol kedvező fejleményként 

könyvelhető el az, hogy az Ormánság Egészségközpontot 2011. februárjában átadta és a központ 

mintegy húsz szakterületen nyújt ellátást a betegek számára. A helyi szakértők megítélése szerint a 

sellyei egészségügyi központ megfelelő szintű szakellátást nyújt, rövidebb előjegyzési idővel dolgozik, 

mint a legtöbb pécsi szakrendelő, és a problémás esetek kezelésében is rugalmasságot mutat. 



 

                                           

A célterület legnagyobb problémája a munkahelyek hiánya. A foglalkoztatottak száma a rendszerváltást 

követően felére esett vissza, a munkanélküliségi ráta az országos mutatók többszörösét teszi ki, feltűnő 

a gazdaságilag inaktívak magas aránya a munkavállalói korú népesség körében. A kereslet-kínálat 

dinamikátlan, a munkavállalók még a kevésbé preferált állásaikat is megtartják, csak akkor váltanak, ha 

sokkal előnyösebb helyzetbe kerülhetnek. Ugyanakkor a célterületen 400 vállalkozás működik. 

Megoszlásuk szerint a mezőgazdaság (24,46 %), a feldolgozóipar (22,76 %), a kereskedelem (16,37 

%) és az építőipar (9,81 %) a legnagyobb foglalkoztató ágazatok (forrás: Pécs-Baranya Kereskedelmi 

és Iparkamara). Pozitív adottságok leginkább a mezőgazdasági termelés, a kapcsolódó kereskedelem 

számára adottak, de a természeti környezet (Duna-Dráva Nemzeti Park) a vendéglátás, turizmus 

számára is kedvező feltételeket kínál. 

A projekt indokoltsága 

A népesség elöregedési folyamata felgyorsult, a munkaképes korú lakosság és a nyugdíjasok 

számaránya közötti egyensúly elkezd felborulni. Az aktív munkaképességűek száma folyamatosan 

csökken, ez a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala közötti összhangot rontja, hazánkban hosszabb 

távon nem fog rendelkezésre állni minőségi munkaerő, szakemberhiány alakulhat ki. Az elöregedés 

komoly kihívást jelent a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiac szempontjából, ezért az idősebb 

munkavállalók munkaerőpiaci megtartása kulcstényező. 

Az idősebb munkavállalók nem alkotnak homogén csoportot, az azonos életkorúak között jelentős 

eltérések lehetnek. Tehát szükségszerűen a projekt tevékenységeinek, szolgáltatásainak személyre 

szólónak kell lennie. Ugyanakkor az idősebb munkavállalók más nemzedékekhez képest eltérő 

készségekkel és kompetenciákkal rendelkeznek. Nélkülük szakemberhiánnyal és a strukturális 

kapacitások elégtelenségével kell számolni. Következésképpen szükség van olyan módszerek 

újragondolására, illetve fejlesztésére, amelyek hozzájárulhatnak az idősödő emberek munkaerőpiaci 

státusának megerősítéséhez. Az idősödő munkavállalók lehetséges funkcionális képességcsökkenését 

is figyelembe kell venni a projekt végrehajtása során. Ugyanakkor a korral járó funkcionális 

képességcsökkenés nem azonos minden személy esetében az életmód, a táplálkozás, az edzettség, a 

betegségre való genetikus hajlamok, az iskolázottsági fok, a munka és az általános környezet 

különbségei miatt. 

Fontos kihívás az idősödő munkavállalók munkaképességének átfogó vizsgálata, újszerű sztenderdek 

kialakítása és validálása. A projekt olyan módszertan fejlesztésére vállalkozik, mely kompetencia alapú, 

objektív mérésre épül, ezáltal hozzájárul az idősödő emberek aktív munkaerőpiaci helyzetének 

megerősítéséhez.  Komplex módon ad lehetőséget az egészség, a munkaképesség, a 

foglalkoztathatóság összefüggésrendszerében a kompetenciák mérésére és fejlesztésére. 

Az idősödő munkavállalók aktivitásának megtartása, aktivitásuk növelése szakpolitikai kérdés is, amely 

összefügg a munkaképességet, a foglalkoztathatóságot elősegítő komplex rendszerekkel. 

Helyzetértékelésünk szerint az általános munkaerőpiaci módszertanon és annak alkalmazásán belül 

nem alakult ki olyan specifikus metodika, amely az idősödő munkavállalók és az őket alkalmazó 

munkáltatók szükségleteinek megfelelnének. Következésképpen, és amennyiben nem fejlődnek ki új 

kompetencia alapú, a munkaerőpiaci kereslet-kínálat tényezőinek megfelelő eljárások, akkor a 

munkaerőhiány növekedni fog és az idősödő munkavállalók gazdasági aktivitása csökkeni fog. 

Programunk e hiátus megszüntetéséhez járulna hozzá. 

A tartós foglalkoztathatóság növelhető a munkavállalók egészségi állapotának javításával, az egyéni 

képesség- és készségszint növelésével. Ez, mint humán tőkebefektetés értelmezhető, mely elősegíti a 

lakosság általános egészségi állapotának javítását. 



 

                                           

A program az egészségfejlesztésre fókuszáló stratégiai tervezési folyamatba illeszthető. Az egészségi 

kockázatok kezelésére irányuló programok során megkülönböztetett figyelem fordul az egészségi 

állapotról pontos képet adó felmérések, vizsgálatok eredményeire. 

A célterület munkaerőpiaci, foglalkoztatási szempontból depressziós térségként jellemezhető. Magas a 

gazdaságilag inaktívak száma, megnőttek az egészégi kockázatok, jelentős a munkaképesség 

csökkenés. Hiányoznak azok a szűrések, amelyek segíthetik az egyes embert abban, hogy fizikai és 

szellemi kompetenciáinak megfelelő munkát tudjon végezni.  

A projekt konzorciuma 

A célterület problémáinak a megoldásához az érdekelt szereplők széleskörű összefogására van 

szükség, ami intézményesített partnerség keretében jöhet létre.  Az itt élők közül 250 személy, 10 

munkáltató jelenti a közvetlen célcsoport, akik érintettek a hátrányos helyzetűek egészségi 

állapotáról egyéni állapotfelmérésben és kockázatbecslésben, valamint a kapcsolódó szolgáltatási 

programelemben. Munkaerőpiaci szempontból alapvetően a kereskedelemben, vendéglátásban, 

szolgáltatásokban és a falusi turizmusban megjelenő idősödő foglalkoztatottakat és a 45 év 

feletti álláskeresőket célozzuk meg, de a fejlesztést kiterjesztjük olyan ágazatok munkavállalóira 

is, mint a feldolgozóipar és építőipar.  Programunk része a tervezési területen meglévő 

munkáltatók, vállalkozások is. A projekt megvalósulásának időtartama 18 hónap.  

A pályázat benyújtója és a konzorcium vezetője a KISOSZ, a Baranya Megyei Kereskedők 

Egyesülete, gazdasági érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet. Az Egyesület célja, hogy a 

Baranya megye területén működő magánkereskedők, kereskedelmi - vendéglátó tevékenységet 

folytató, vagy kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet is folytató egyéni és társas vállalkozók 

gazdasági és szakmai érdekeinek védelmét, feladatainak megvalósításával ellássa. 

A KISOSZ munkaerő piaci szolgáltatásokat is nyújt, az egyének munkaerő piaci státuszának javítása 

érdekében. A tagságot alkotó mikro-, kis- és középvállalkozások munkaerő igényének felmérése, 

foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdítása a hatékony munkaerő gazdálkodás kialakításának 

szakértői segítségnyújtása egyaránt feladata.  

A KISOSZ látja el a konzorcium irányítását, a projektmenedzsmenti feladatokat és ezen túlmenően részt 

vesz a célcsoport mozgósításban, a rendezvények szervezésében, a PTE által kidolgozott empirikus 

felmérés biztosításában, egy fő gyakornok alkalmazásával. A projekt megvalósításának célrendszere 

a konzorciumvezető szervezet hosszú távú, stratégiai céljaihoz illeszkedik. Ezzel párhuzamosan a 

végrehajtás során erősödik a KISOSZ érdekvédelmi, érdekérvényesítő szerepe. 

A Pécsi Tudományegyetem szerepe a feladatok ellátásában: a kutatás, szakmai koordináció és 

módszertani kidolgozás (1 fő szakmai koordinátor alkalmazása), tanulmányok és a szakpolitikai ajánlás 

elkészítése, a munkaképesség vizsgáló gép üzemeltetése, továbbá a szakmódszertan kidolgozása. 

Fontos feladata a projekt minőségbiztosítása, amelyre garancia a PTE Munkatudományi és 

Foglalkozás-egészségiügyi Kiválósági Centruma, amely az egyetem négy tudományterületét 

összefogó, társadalomtudományi fókuszú, hangsúlyozottan multidiszciplináris szakmai-tudományos 

együttműködés. A közös kutatások Magyarországon egyedülálló tudományos-módszertani stratégiai 

szerepet jelentenek a Pécsi Tudományegyetem számára. A Centrum alapvető céljai között szerepel a 

munkaerő-piaci hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség, a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság, a 

társadalmi felelősségvállalás (CSR), valamint a szociális biztonság elősegítése. Jelen projekt 

tartalmához szerzett tapasztalatok a következők: 

„Munka és Egészség” projekt a Magyar - Horvát INTERREG program támogatásával, PTE,  2010-2011. 



 

                                           

„Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén.” Közösen a Jövő 

Munkahelyeiért Alapítvány, 2012-2013 

„Foglalkozás és egészség” projekt a Magyar - Horvát IPA program támogatásával, PTE, 2013-2014.  

„Pszichikai akadályozottság és a munka világa” projekt a Magyar - Horvát IPA program támogatásával, 

PTE, 2013-2015.  

EFOP-3.6.1 projekt keretén belül: „Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálati és értékelési 

módszertanának kimunkálása az idősödő korcsoport munkavállalásának elősegítésére” c. kutatás, PTE 

2017-2020 

Célkitűzés: 

Jelen fejlesztés általános célja: az idősödő munkavállalók, álláskeresők, egyéni vállalkozók 

munkaerőpiaci esélyeinek javítása, ezáltal szociális (egészségi és munkavállalási) biztonságuk 

növelése, kompetenciák komplex mérése, a partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának 

erősítésével, az Ős-Dráva Program Tervezési Területén. Projektünk szempontjából fontos a szociális 

biztonság elősegítése. Az emberek szociális biztonságát alapvetően a foglalkoztatási lehetőségek 

határozzák meg, amelyet a különböző ellátások (álláskeresési járadék, társadalombiztosítás, 

támogatások stb.) rendszere erősíthet. 

További célok: a holisztikus szemlélet alapján, olyan módszertan gyakorlati alkalmazása, amely 

validáltan biztosítani tudja a célcsoporthoz tartozó személyek foglalkoztathatósági kompetenciáinak 

fejlesztését, különös tekintettel, az egészségre és a munkaképesség megállapítására alapvetően 

kereskedelem, a vendéglátás, szolgáltatás a falusi turizmus valamint a feldolgozóipar és az építőipar 

szakterületen. A projekt által fontos célunk az „ageizmus” visszaszorítása, a munkaerő-piaci 

esélyegyenlőség, az érdekvédelem elősegítése.  

Konkrét céljaink közé tartozik: a foglalkoztatottak egészségi állapotának kérdőíves felmérése, 

elemzése; a már kialakított módszertan alapján a fizikai és szellemi kompetenciák mérése, 

visszacsatolása; javaslatok megfogalmazása a szakpolitika, a célterület munkáltatói és a munkaerőpiaci 

szolgáltató szervezetek számára. A fizikai és szellemi kompetenciák mérése közvetlenül kapcsolódik a 

munkaképesség, foglalkoztathatóság megállapításához. 

Célcsoportok 

A munkaképesség alakulása szoros összefüggést mutat a munkakörülményeknek az életkorhoz, az 

egyéni képességekhez és készségekhez, valamint az egészségi állapothoz történő igazításával, ami 

már a 45. életév körül szóba jöhet. Projektünk szempontjából ez utóbbit, a 45. éves és afeletti 

korcsoportot vettük alapul. 

Közvetlen célcsoport 

A célterületen élő 45. év feletti foglalkoztatottak, munkavállalók, álláskeresők, inaktívak alkotják a 

célcsoportot. Létszámuk a célterületen belül meghaladja az 1400 főt, közülük a projektbe közvetlenül 

250 főt szándékozunk bevonni. A közvetlen célcsoportba tartoznak azok a munkáltatók, amelyek 

partnerként részt vesznek a pilot program végrehajtásában. Számukat legalább 10 munkáltatóban 

határozzuk meg. 

Közvetett célcsoport körébe tartoznak: a települési önkormányzatok, az érdekképviseleti szervezetek 

vezetői és munkatársai; helyi egészségügyi és foglalkozás-egészségügyi munkatársak; szakpolitika 

képviselői (járási hivatal foglalkoztatási osztálya), a projektben informálisan érintett munkáltatók. 



 

                                           

A projekt fejlesztési céljainak stratégiai és szakpolitikai szinergiája 

Az OECD megfogalmazza, hogy az idős embereket - döntési szabadságuk megtartása mellett - képessé 

kell tenni arra, hogy minél tovább aktívak maradjanak a társadalomban és a gazdaságban. A WHO 

szerint az aktív öregedésre építő politikákat három alappillérre kell alapozni: társadalmi részvétel, 

biztonság és egészség. Ebben a megközelítésben az egészség a mindennapi élet erőforrása is, a 

létfenntartást és az önmegvalósítást célzó munkavégzés előfeltétele. A biztonság, elsősorban az 

idősödő és idős emberek szociális, pénzügyi és fizikai biztonságát és az esélyegyenlőség biztosítását 

jelenti. A foglalkoztatáspolitikák feladata a gazdasági aktivitás fenntartása, a foglakoztatás és a 

tapasztalati tudástranszfer biztosítása. 

 

További kapcsolódási pont az Európai Tanács nyilatkozata a tevékeny időskor és a nemzedékek 

közötti szolidaritás európai évéről, amelynek szakpolitikai üzenetei magukban foglalják az idősebbeknek 

a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális és állampolgári ügyekben való aktivitásukat is, és nem 

pusztán a munkaerő-piaci részvételüket.  

 

Megalapozó szinergiát jelent az „Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel 

kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájának” idősügyi középpontjában egy Európát átfogó kampány 

fogalmazódott meg. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (European Agency for Safety and Health at 

Work/EU-OSHA) 2016-17-re kétéves kampányt indított „Egészséges munkahelyet minden 

életkorban” címmel. A kampány célja, hogy egész Európában elterjessze az idősödő munkavállalókkal 

kapcsolatos információkat és a tagállamokban elérhető példák tanulságait. Ösztönözze a munkával 

töltött élet fenntarthatóságát és az egészséges idősödést, valamint hangsúlyozza a munkahelyi 

megelőzés fontosságát.  

 

Projektünk kapcsolódik a hazai Idősügyi Nemzeti Stratégiához, mely alapvető célkitűzésként 

fogalmazta meg az idősödők és az idősek aktivitásának és függetlenségének megőrzését, de emellett 

a társadalmi és közösségi felelősségvállalásra is felhívta a figyelmet, a szolidaritás értékének 

megerősítését hangsúlyozva. A stratégia célként határozza meg az idősekkel szembeni negatív 

sztereopítiák csökkentését és munkaerőpiaci részvételük erősítését. 

Az európai foglalkoztatási stratégia célja a munkahelyek számának és a foglalkoztatás színvonalának 

növelése az Unióban, valamint a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás növelése, a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés csökkentése is célkitűzése az Európai Uniónak. Magyarország 2014-től 2020-

ig megfogalmazott foglalkoztatáspolitikai stratégiája összhangban van az Uniós célkitűzésekkel. 

Prioritásai közül azokat mutatjuk be, amelyek projektünk szempontjából meghatározóak:  

A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése az első ilyen specifikus cél, amely a 

gazdasági aktivitás és foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódik.    

A munkavállalók és vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítását célzó tervezett 

fejlesztések a munkahelyi rugalmasság ösztönzésére, a be nem jelentett munkavállalás elleni 

küzdelemre, a munkaegészségügy és munkabiztonság fejlesztésére, valamint a szociális partnerek 

programjainak támogatására irányulnak. 

Projekt szintű szinergiák 

Programunk kialakítása során figyelembe vettük a 2012-ben uniós finanszírozással elindult, azóta 

befejeződött TÁMOP 2.4.8 kódszámú kiemelt projektet, mely átfogó célként a munkahelyi egészség és 

biztonság fejlesztését, a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztését tűzte ki.  



 

                                           

A KISOSZ, jelen projekt mellett, szintén a GINOP-5.3.5-18 program keretében a Pécsi 

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával közösen pályázik „turizmus és a vendéglátás 

szakmacsoportokban”. E fejlesztés során öt szakmában elkészül egy kompetenciatérkép, azok jövőbeni 

követelményei négy alapvető területen: szakmai, személyes, társas- és módszerkompetenciák. Egyik 

tervezett eredménye: egy digitális Kompetencia Központ és Kompetencia Adatbázis kialakítása a 

KISOSZ bázisán.  Ezen központban számos olyan dokumentum elérhető lesz, amely ismerete elősegíti 

a turizmus és vendéglátás területén működő KKV-k munkaerőpiaci alkalmazkodását, illetve hasznos 

segítséget jelent a képzési ágazat szereplői számára ahhoz, hogy a valós piaci igényeknek megfelelő 

kompetenciákkal készítsék fel a leendő munkavállalókat. Programunk módszertanának és annak 

végrehajtásának középpontjában szintén a kompetenciák állnak, amelyek a munkaképességhez és a 

foglalkoztathatósághoz kapcsolódnak. E két projekt tehát kölcsönhatásban áll egymással. 

Munkaterv: 

A projekt három, egymással szoros kapcsolatban álló szakaszból tevődik össze, amely a szakmai 

fejlesztésen belül egy folyamatba épített pilot programot is tartalmaz. 

1. Az előkészítés szakaszában zajlanak a következő tevékenységek: szakmai, módszertani fejlesztési 

terv és kísérleti (pilot) projekt terv és megvalósíthatósági tanulmány készítése.  

2. A megvalósítás szakaszában található tevékenységek: célcsoport toborzása, kiválasztása, 

nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása, empirikus felmérés, szolgáltatások lebonyolítása, 

adatszolgáltatások.  

3. A szintetizálás szakasz tevékenységei: a nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése, az 

empirikus felmérés elemzése, a pilot rész értékelése, és tanulmányok készítése, bemutatása, 

módszertani, szakpolitikai fejlesztési javaslatok kidolgozása. 

Módszertan indoklása 

A munkaképesség pontos meghatározása társadalmi szempontból fontos kihívás, jelentős szociális, 

közgazdasági és egészségügyi vonatkozásokkal bíró, gyorsan fejlődő terület. 

A pilot legfontosabb feladata az objektív alapokra épülő munkaképességmeghatározás, az egységes 

mérési normák kialakítása, az eredmények validálása, és a sztenderdek felállítása. Magyarországon 

komplex minősítést csak a megváltozott munkaképességű személyek körében alkalmaznak a 7/2012 

NEFMI rendelet alapján. E minősítés a Funkcióképesség, Fogyatékosság Nemzetközi Osztályozása 

(FNO) és a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) alapján történik. Az általunk alkalmazott 

módszer megfelelő protokoll és mediánok biztosításával alkalmas korcsoportok szerint vizsgálatokra, a 

pályalkalmasság, pályaorientáció elősegítésére, ágazati rendszerekhez kapcsolódó HR fejlesztésekre. 

Jelen fejlesztés és protokoll a 45. évet betöltött munkavállalókra és álláskeresőkre vonatkozik. 

Szükség van olyan eljárások és munkamódszerek bevizsgálására, melyek gyakorlati felhasználása 

révén, a munkaképesség szinten tartható, vagy javítható. A pilot az Ergoscope munkaszimulátor újszerű 

felhasználási lehetőségeit mutatja be, mely új irányt adhat az objektív munkaképesség meghatározási 

és mérési folyamatának. 

A fizikai vizsgálati és értékelési protokoll módszertana Európában (Németország, Ausztria, Hollandia, 

skandináv államok) már jelentős eredményeket tud felmutatni a foglalkoztathatóság, a munkavégzésre 

alkalmas állapot. Az egyszerűbb, orvosi vagy foglalkozás-egészségügyi fizikális vizsgálatok mellett 

egyre több országban megjelennek a gépesített (kezdetben műszeres, majd számítógéppel támogatott) 

adatszerzések, melyek alkalmasak összetett képességvizsgálatokra is. 



 

                                           

Tervezett projektelemek 

A. Munkaképesség meghatározása kérdőíves eljárással 

B. Visszajelzés, tanácsadás a vizsgálatban résztvevő személyek számára 

A tervezett tevékenység folyamata többszintű (mérés-állapotmeghatározás-visszajelzés), egymásra 

épül és differenciált visszacsatolásra ad lehetőséget. 

A. Munkaképesség meghatározása kérdőíves eljárással 

A munkaképesség egy nagyon összetett fogalom. Kiterjedtebb annál, hogy valaki éppen képes-e 

elvégezni a rábízott munkát. Szükség van egy egyszerű eszközre, amely segít megtalálni azokat, akik 

leginkább rászorulnak a támogatásra, hogy ne essenek ki a munka világából. Az ő azonosításukban 

segít a Munkaképességi Index (Work Ability Index) kérdőív, amelynek kitöltését és értékelését 

követően a kapott eredmények jól jelzik a munkavállaló jelenlegi állapotát, illetve nagy pontossággal 

megjósolják a munka világában való jövőbeli megmaradást. A Munkaképességi Index szakpolitikai 

eszköz is, a felmérések tapasztalatai alapján meghatározhatók azok a gazdasági, oktatási, 

egészségügyi prevenciós irányok, amelyek hozzájárulhatnak az idősödő munkavállalók munkaerőpiaci 

aktivitásának elősegítéséhez. 

A munkaképességet befolyásoló tényezők körében kiemelkedik az életvitellel összefüggő hatások 

csoport.  

A leggyakoribb akadályozó tényezők a munkakedv, motiváció csökkenése, a munkától független 

problémák, például családi, anyagi, az egészséggel összefüggő problémák és a mindennapi 

teendőkkel, erőnléttel összefüggő problémák. 

A módszertan filozófiai háttere a többszintű modell. A munkaképesség alapját a munkavállaló egészségi 

állapota jelenti. Erre épül a megszerzett tudás, az elsajátított készségek és képességek, a jártasság, 

gyakorlat. Az alsó szinteknek elég erősnek kell lenniük, hogy megfelelően alátámasszák a felsőbb 

szinteket. A harmadik szint a belső értékek szintje, mint a hozzáállás, életszemlélet, motiváció, attitűd. 

Az egyén ezen a szinten hozza meg a döntését a munka világában történő megmaradásról vagy 

távozásról. 

A kérdőív az alábbi tényezőket vizsgálja: 

- Jelen munkaképesség a valaha volt legjobbhoz képest.  

- A munkaképesség a jelen munkakövetelményei szempontjából.  

- Jelenlegi betegségek száma. 

- Betegségek okozta becsült hatás a munkavégzésre.  

- Betegszabadság az elmúlt évben.  

- Saját becslés a munkaképességéről mostantól két év múlva. 

- Lelki erőtartalék. 

-            Valamint tartamaz egyéb kérdéseket az akadályozó tényezőkről. 

 A munkaképességet az index kérdéseire adott válaszok összpontszáma alapján négy osztályba lehet 

sorolni: gyenge, mérsékelt, jó, kiváló. Maximális érték 49 pont. Kritikus esetben (36 pont alatti értékek) 

a munkaképesség fejlesztendő.  

 

Javasolt intézkedés lehet, a kapott pontszámok függvényében: 

- a munkaképesség helyreállítása, 

- a munkaképesség javítása, 

- a munkaképesség erősítése, 

- a munkaképesség fenntartása. 



 

                                           

 
A munkaképességi kérdőív egy rövid kérdőív, melyet helyben 10 perc alatt kitölthet bárki. Értéke 

előrejelzi, hogy a személy – változatlan feltételek mellett – jelenlegi munkakörében képes lesz-e 

hosszabb távon megmaradni. A Munkaképességi Index mindig −egy adott személyt vizsgál −egy adott 

munkakörben, ezért a munkahelyi tényezők szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

Nem alkalmas előzetes vizsgálatra, alkalmassági vizsgálat, vagy kockázatértékelés helyett. Kitöltése 

önkéntes, tartalma egészségügyi adatnak minősül. Kitöltésével a személy lehetőséget kap arra, hogy 

aktuális képet és visszajelzést kapjon munkaképességéről, és keresőképességét megőrizze. 

A Munkaképességi Index kitöltése online és papíralapon történik a programba bevont munkáltatók, a 

KISOSZ helyi képviselőinek és az önkormányzatok bevonásával. Feldolgozását, értékelését és 

visszacsatolását a szakmai megvalósító által létrehozott szakértői bizottság (orvos, pszichológus, 

munkaerőpiaci és szociális szakember) végzi. 

B. Visszajelzés a vizsgálatban résztvevő személyek számára 

A program révén, egyedi szinten azonosítható lesz a munka világából kiesni készülő munkavállaló, és 

nem csupán a vizsgálatban résztvevő személy, de a foglalkozás-egészségügyi szolgálat is kiegészítő 

adatokhoz jut a munkavállaló egészségéről. 

A rossz munkaképesség nem csak az egyén problémája: az érintetten kívül hatással van a 

munkáltatóra, illetve terhet jelent a társadalomnak. Az projekt a munkaképesség megtartását célzó 

tevékenységként fogható fel, és célzott beavatkozásokra ad lehetőséget. 

A visszajelzés és a kapcsolódó munkaképességi, foglalkoztathatósági tanácsadás írásban és szóban 

történik, a szakértői bizottság által meghatározottak szerint. 

A pilot programban alkalmazott módszertan és a munkaszimulátorral végzendő tevékenység a 

későbbiekben kerül bemutatásra. 

A módszertan statisztikai indokolása – Országos egészségügyi helyzetkép 

(Az adatok és értékelések a 2015 évi Egészségjelentés című KSH kiadványából származnak)  

Mortalitási mutatók 

Az Unió ötödik legkedvezőtlenebb halálozási rátája a magyar. 2015-ös adatok szerint 4,2%-kal többen 

(131 600-an) haltak meg, mint egy évvel korábban. Ezer lakosra 13,4 halálozás jutott, az előző évinél 

0,6 ezrelékponttal több.  

A születéskor várható élettartam habár 2005 óta folyamatosan növekszik Magyarországon, a nőknél 5 

évvel, a férfiaknál 7 évvel még mindig kevesebb, mint az EU15 országokban.  

A szükséges egészségügyi ellátás megfelelő időben történő igénybevételével elkerülhető halálozás 

szempontjából Magyarország a javuló tendencia ellenére is az OECD országai közül utolsó helyen áll. 

2013-ban minden negyedik 65 éves kor előtt bekövetkezett halálozást, azaz 7600 esetet lehetett volna 

időben igénybevett egészségügyi ellátással elkerülni.  



 

                                           

 

Az ábra jól mutatja, hogy az Ős-Dráva Program tervezési területe, például a Sellyei járás is a 

legmagasabb mortalitási értékkel (14.81-18.81) bíró járások közé tartozik. Baranya megyében ezen 

kívül csak a Pécsváradi járás tartozik még ebbe a kategóriába.  

Egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés 

2014-ben a magyar lakosság egytizede későn vagy egyáltalán nem jutott hozzá a megfelelő 

egészségügyi ellátáshoz a lakóhelye és az egészségügyi intézmény közti nagy távolság, nehézkes 

közlekedés vagy anyagi okok miatt.  

Szív és érrendszeri betegségek 

A keringési rendszer betegségei felelősek az elvesztett egészség életévek 28%-áért, mindkét nem 

esetében a legtöbb egészségveszteséget okozó betegségek. A 2014-ben meghalt 126 ezer ember 

felének keringési betegség okozta a halálát. A keringési halálozások ötöde (12 390 halál) agyi 

érbetegség miatt következett be. Az agyi érkatasztrófa után a betegek egyik harmada meghal, másik 

harmada a súlyos maradványtünetek miatt rehabilitációra vagy állandó ellátásra szorul. A 2. legnagyobb 

egészségkockázat a magas vérnyomás, amely a felnőtt lakosság egészségveszteségének ötödét teszi 

ki. 

Daganatos megbetegedések 

A daganatos megbetegedések felelősek az összes egészségveszteség közel egyötödéért. Nemenként 

vizsgálva a sorrendet, a legsúlyosabb mindkét nem esetében a tüdőrák (az összes veszteség 6%-a a 

férfiaknál, és 3% a nőknél). 

Mozgásszervi megbetegedések 

 



 

                                           

A mozgásszervi megbetegedések a harmadik legnagyobb egészségveszteséget okozó 

betegségcsoport. A nyaki- és háti gerinc fájdalmai által okozott veszteségek teszik ki a betegségcsoport 

jelentős részét.  

Mentális betegségek 

A sérülések és a mentális és viselkedési zavarok is lényegesen több egészségveszteséget okoznak, 

mint amire a halálozási adatokból következtetni lehet. A sérülések az egészségveszteségek közel egy 

tizedéért felelősek, míg a mentális és viselkedési zavarok az összes veszteség több mint 7%-ért.  

Egészségtudatosság 

2014-ban a magyar felnőtt lakosság több mint 60%-a tartotta egészségét jónak vagy nagyon jónak és 

csupán egytizede rossznak vagy nagyon rossznak, mely a 2009-es adatokhoz képest javulást mutat, 

(azonban a morbiditási és mortalitási mutatók mást mutatnak). 

Táplálkozás 

Az étrendi kockázatok tehetők felelőssé a felnőtt lakosság egészségveszteségének közel negyedéért, 

ezek okozzák a legnagyobb egészségveszteséget a kockázati csoportok között. Az egészségveszteség 

által okozott gazdasági veszteség 2010-ben megközelítette a 950 milliárd forintot.  

A magyar felnőtt lakosság 54%-a túlsúlyos vagy elhízott. Önbevallás alapján a fiatal felnőtt nők 23%-a, 

a férfiak 40%-a volt túlsúlyos vagy elhízott, és ez az arány az életkor előrehaladtával egyre nőtt. A 

magas túlsúly és elhízás főként a keringési rendszer betegségeiben játszik szerepet, azonban közel 

azonos arányban a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és a mozgásszervi panaszok okozta 

megbetegedésekkel is kapcsolatba hozható.  

Dohányzás, alkohol 

2014-ben a felnőtt lakosság 29%-a dohányzott, szemben a 2009-es 31%-os aránnyal. A naponta 

cigarettázók aránya alig változott 2009-hez képest, azonban figyelemre méltó, hogy a fiatalok körében 

megemelkedett a naponta dohányzók aránya  az elmúlt 5 évben.  

A vélhetően alulbecsült önbevallás alapján a magyar lakosság 5%-a számít nagyivónak és 20%-a 

mértékletes alkoholfogyasztónak.  

Időterv, ütemezés:  

Első szakasz, az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása  

Előzetes feltételek biztosításához kapcsolódó előkészítési feladatok:  

- A projekt céljainak, célcsoportjának meghatározása.  

- A projektgazda és a konzorciumi tagok kiválasztása.  

- Együttműködési lehetőség feltárása, kötelező együttműködések vizsgálata, együttműködő 

partnerek felkutatása és bevonása a projektbe.  

- Egyeztetés a megvalósítandó feladatok, tevékenységek, együttműködések esetében.  

- A rendelkezésre álló humán erőforrás felülvizsgálata.  

- A rendelkezésre álló infrastruktúra felülvizsgálata.  

 
A projekt előkészítési munkájának módszertana az alábbi lépésekből tevődött össze:  



 

                                           

1. A potenciális partnerek tájékoztatása a pályázati lehetőségről, a megvalósítható feladatokról és 

programról. A projekt előkészítése során partnerségi egyeztetés zajlott le, melyek eredményeként 

kialakult a projekt konzorciumi és együttműködési partnersége, továbbá a megvalósítandó 

tevékenységek tartalma, mennyisége, a komplex és sokszereplős projekt.  

2. A konzorciumi megállapodás megkötése a pályázat benyújtására vonatkozóan.  

3. Tagi szintű feladatmegosztás meghatározása: a projekt céljainak, tevékenységeinek, területi 

hatályának meghatározása a konzorciumi tagokkal közösen.  

4. Részletes szakmai tervek kidolgozása, konzorciumi tagonkénti meghatározása.  

5. Tagi szintű költségvetések kidolgozása: a projekt tervezett tevékenységeihez tartozó költségek 

meghatározása, előzetes becslése, csoportosítása, rögzítése. A költségvetések a költségvetési korlátok 

betartása mellett kerültek összeállításra.  

6. Szakmai és egyéb együttműködési megállapodások megkötése.  

7. A projekt célcsoportjával kapcsolatos adatkörök és statisztikai adatok előzetes vizsgálata.  

8. A megvalósításhoz és disszeminációhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek tervezése.  

9. Szakmai, módszertani fejlesztési terv és kísérleti (pilot) projekt terv készítése: a támogatási 

kérelem mellékleteként benyújtandó részletes, a projektet megalapozó dokumentum elkészítése.  

10. A támogatási kérelem összeállítása és benyújtása.  

 

Tervezési feladatok, engedélyezési eljárások 
 

A projekt keretében nem történik építési-beruházási tevékenység, így sem tervezési, sem 

engedélyezési előkészítési feladatok megvalósítása nem vált szükségessé. Az egyéb tevékenységek 

megvalósítása sem jár engedélyeztetési kötelezettséggel.  

Második szakasz: a megvalósítás  

A célcsoport toborzása, kiválasztása: egyes települések statisztikai sokaságát figyelembevéve, 

történik a megkeresés, koncentrálva a 45. év feletti foglalkoztatottakra. Partnerek: önkormányzatok, 

járási hivatalok, KISOSZ partnerségek. A célcsoport kiválasztásának tervezett módszere a személyes 

megkeresés. A program tervezett létszáma 250 fő. 

Munkáltatók bevonása: a projektbe legalább 10 munkáltató bevonására kerül sor. Feladatuk, a 

munkavállalók ösztönzése a projektben való részvételre, kormenedzsment technikák kipróbálása. 

Szakértői bizottság beszerzése, létrehozása az egyéb szakértői szolgáltatás keretébe a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően. 

Nyitótanácskozás szervezése: tervezett létszám 50 fő (résztvevők: munkáltatók, önkormányzatok, a 

helyi szakpolitika képviselői, stakeholderek stb.). 

Nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása: esetünkben a nyilvánosság lehetőségét a KISOSZ helyi 

partnerein keresztül, és a különböző internetes elérhetőségeken biztosítjuk. Emellett felhasználjuk a 

célterület online sajtóorgánumait. A projekt indítása egy tanácskozás keretében történik, a résztvevő 

települések képviselőinek bevonásával, valamint sor kerül két sajtótájékoztatóra is. A nyilvánossághoz 

tartozik kettő sajtótájékoztató szervezése. 

Empirikus (Munkaképességi Index) felmérés: a teljes bevont populációra, 250 főre vonatkozik. A 

kérdőíves felmérés az EVASYS számítógépes rendszeren keresztül történtik, online formában és 

papíralapon valósul meg. 



 

                                           

Szolgáltatások lebonyolítása (a pilot részt későbbiekben részletezzük): a munkaképességi és 

foglalkoztathatósági tanácsadás írásban és szóban történik. Lényege, hogy a felmérésből nyert 

tapasztalatok alapján személyre szóló javaslatok kerülnek megfogalmazásra. 

Adatszolgáltatások: a belső adatszolgáltatás a konzorciumi üléseken negyedévente, illetve szükség 

szerint történik. Emellett biztosítjuk az irányító szervezet számára szükséges adatokat, jelentéseket. 

Workshop szervezése: a projektbe bevont munkáltatók számára (résztevők: munkáltatók, 

projektmenedzsment, szakértők (15 fő). Célja: a félidős eredmények értékelése, a tapasztalatok 

megosztása. 

Harmadik szakasz a szintetizálás 

A nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése: a szolgáltatások száma, minősége, az 

eszközök működésének alkalmazhatóságának elemzése, a szolgáltatásban részesülők 

megelégedettsége, random visszacsatolással. 

Az empirikus felmérés elemzése: adatstruktúra feltárására szolgáló adatredukciós módszert 

(faktoranalízis, ill. főkomponens-analízist) és az adatok csoportokba való sorolását lehetővé tevő modell 

(klaszteranalízis) alkalmazása, oksági elemzés. Egy összegző tanulmány készítése valósul meg, 

legalább 2 szerzői ív terjedelemben. Tervezett tartalma: 

- Társadalmi gazdasági környezet. 

- Munkaerőpiaci helyzetkép. 

- A Munkaképességi Index lekérdezés elemzése. 

- Tapasztalatok megfogalmazása. 

A pilot rész értékelése: tanulmány keretében történő szintetizálás, részletesebben a kísérleti 

projektrészben fejtjük ki. 

Módszertani, szakpolitikai fejlesztési javaslat kidolgozása: a javaslat egyrészt az alkalmazott módszer 

továbbfejlesztését, másrészt olyan szakpolitikai megközelítést tartalmaz, amely érinti a foglalkoztatási, 

az egészségügyi és a szociális területeket egyaránt. Tervezett tartalma:  

- Az idősödő munkavállalók esélyegyenlőségének a jelentősége.  

-            A módszertan alkalmazási területei. 

- Tapasztalatok összegzése. 

- Javasolt fejlesztési irányok. 

Workshop szervezése: a projektbe bevont munkáltatók számára (résztevők: munkáltatók, 

projektmenedzsment, szakértők (15 fő). Célja: a módszertani, szakpolitikai fejlesztési javaslat 

megtárgyalása. 

Zárótanácskozás: megvalósul a résztvevő települések képviselőinek, a végrehajtásban résztvevő 

szervezetek és a különböző helyi szakpolitikai intézmények bevonásával, 50 fő részvételével. 

Várt eredmények, hasznosítás: 



 

                                           

A projekt végrehajtása során 250 fővel elkészül egy átfogó és személyre szóló Munkaképességi Index 

felmérés, legalább tíz munkáltató vesz részt a projekt végrehajtásában. A 250 főből 50 fő vesz részt a 

pilot programban, valamint a rendezvények mellett elkészül két tanulmány és egy módszertani, 

szakpolitikai ajánlás.  

A projektben megfogalmazott célok és részcélok teljesülése esetén a várható társadalmi és gazdasági 

előnyök mindenekelőtt a projekt által érintett Ős-Dráva területén, leginkább a bevont települések 

esetében érzékelhetőek. Az eredmények azonban nemcsak ezen a szűk területen, hanem az egész 

Dél-Dunántúlon megfigyelhetőek lesznek. A projekt esetében e területeket elemezve kizárólag pozitív 

hatásokról beszélhetünk, melyek nemcsak a közvetlen, hanem a közvetett célcsoport életében is 

jelentős változásokat hozhatnak.  

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac 

Projektünk hatással van a térség munkaerő-piaci helyzetére, hiszen egyik fő célja a helyi lakosság 

munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése. A hátrányos 

helyzetű, aktív korú, de esetlegesen alacsony képzettséggel rendelkező lakosság esetében nőhet a 

foglalkoztatottság, valamint képzéseken, átképzéseken vehetnek részt. A munkaerőpiac esetében nem 

csupán a munkaerő, hanem a munkaadók esetében is történhetnek pozitív változások, új munkáltatók 

megjelenésével. A meglévő munkáltatók körében szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések 

valósulnak meg, melyek hosszú távon szintén növelhetik a foglalkoztatottsági szintet. A pályázat egyik 

vállalása módszertani, szakpolitikai fejlesztési javaslat kidolgozása.  

2. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme 

A projekt szempontjából fontos cél a társadalmi szempontból kirekesztett csoportok integrációja. A 

projekt szakmai tartalmára tekintettel elsősorban a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 

emberek társadalmi szerepének megerősítése valósul meg, a projekt hozzájárul az idősödő korcsoport 

munkaképességének megőrzéséhez, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesüléséhez a 

munkaerőpiacon. 

3. Esélyegyenlőség, környezettudatosság 

Az idősödő emberek fogalakoztatása, aktivitásának fejlesztése az esélyegyenlőségi politika 

(diszkrimináció tilalma) szerves része. Tevékenységünk alapját a 2003. évi CXXV., az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény jelenti. A projekt végrehajtása során 

kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetben lévő, alacsonyabb foglalkoztatási mutatókkal 

rendelkező nőkre, a megváltozott munkaképességű emberekre és a roma munkavállalókra. A projekt 

további célja az „ageizmus” visszaszorítása, a munkaerőpiaci esélyegyenlőség, az érdekvédelem 

elősegítése, az idősödő személyek aktív foglalkoztatásának növelése.  

Következésképpen: 

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettjeként kötelesek vagyunk a 

projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által 

érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás 

során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-

megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  

b) Vállaljuk, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és 

viselkedésében esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  



 

                                           

c) Projektünk nem tartalmaz építési-beruházási elemet, az infokommunikációs akadálymentesítési 

kötelezettség esetünkben nem releváns.  

d) A projektben résztvevő konzorciumi partnerek közül a 2003. évi CXXV tv 63.§ (4) bekezdése 

értelmében a PTE rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel. 

e) Vállaljuk, hogy a projekt keretében a döntéshozói, munkavállalói vagy a projekt közönsége számára 

esélyegyenlőségi képzést tartunk.  

f) Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonjuk a projekt tervezésébe, 

végrehajtásába.  

g) Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen bemutatjuk. 

4. Területi kiegyenlítődés 

A projekt egyik legfontosabb célja a területi hátrányok enyhítése, a munkanélküliséggel érintett vidéki 

kistelepülések felzárkóztatása, a helyi életkörülmények javítása. A vonatkozó kormányrendelet 

értelmében, Baranya megye 10 járásából hét tartozik a kedvezményezett (más terminológiával 

hátrányos, illetve leghátrányosabb) járások közé. A Sellyei járás mutatói alapján komplex jellegű 

fejlesztést igényel.  A projekt által tervezett tevékenységek, célok minden formájában a területi 

kiegyenlítődést, a területi hátrányok csökkentését szolgálják. E tekintetben programunk szinergikus a 

„Hátrányos helyzetű célcsoportok helyzetbe hozása a Sellyei Járásban” koncepcióval. 

2. Kísérleti (pilot) projekt: 

Célkitűzés 

A fejlesztés célja egy olyan módszertan kimunkálása és kipróbálása, amely az elkülönülten működő 

fizikai és szellemi kompetenciákat egzakt és átfogó módon, egymásra gyakorolt hatásaiban 

vizsgálja. Elősegíti az időskori munkavállalás és tanulás elősegítését és fenntartja a munkahely 

megőrzés lehetőségét. A tervezett innováció összetett, magában foglalja a munkatudományokat, az 

egészségtudományt, a pszichológiát, az andragógiát, a szociológiát. A pilot program keretein belül 50 

fő munkaképességének (fizikai, szellemi) meghatározása történik meg ergométererrel és tesztekkel.   

A munkaerőpiac két legfontosabb szereplője közül a munkáltatónak érdeke, hogy megfelelő 

képzettségű, egészségi állapotú munkaerő álljon a rendelkezésére, a megfelelő munkakörnyezet és 

feladat biztosításával. A munkavállalónak szintén érdeke, hogy foglalkozásáról, munkájáról, 

körülményeiről, egészségi feltételeiről tájékozott legyen. Mindebből következően a munka világának e 

fontos résztvevőinek információkra van szüksége. De ugyanígy érdekelt a HR vezető és munkatárs, a 

munkaerő-közvetítő, a tanácsadó, a munkapszichológus, a foglalkozás-egészségügyi orvos is. A fizikai 

és szellemi kompetenciák együttes vizsgálati és értékelési módszertana az európai munkafilozófiákban 

autentikus holisztikus szemléletet tükrözi, azaz a személy teljes kompetenciakészletét vizsgálja 

összefüggéseiben. A munkavégző képességek ilyen összetett vizsgálata a jelenlegi struktúrában már 

önmagában is újdonságot jelent. 

A munka világában a terhelhetőség és teljesítőképesség mértékét nem kizárólag a fizikai tényezők, 

sokkal inkább a fizikai és pszichológiai tényezők együttese határozza meg. A munkaképesség 

megítélésének fontos összetevői az objektív vizsgálatok, melyek átgondolt használatával fontos 

adatokhoz juthatunk. A munkapszichológia és foglalkozásegészségügy gyakorlata több, egymásra 

épülő módszertant használ fel az információk összegyűjtése során, melyben kérdőíves és 

számítógépes vizsgálatok egyaránt szerepelnek. Az Ergoscope munkaszimulátor alkalmazása egy 



 

                                           

új lehetőség, mely objektív és validált adatméréssel támogatott módszertant vezethet be a 

munkaképesség meghatározás vizsgálati folyamatába. 

A rendszer alkalmas a munkaszervezés, a munkaerő-kiválasztás, a munkakörmegosztás, 

elősegítésére. A fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálata nemzetközi újdonságnak számít, 

jelentős innovációs terület. Továbbá a komplex vizsgálatok lehetőséget adnak egészségi és foglalkozási 

rizikófaktorok azonosítására, pszichometriai alapú állapotmeghatározásra. 

A program célja tehát a foglalkoztatott személyek átfogó kompetenciavizsgálata, miközben 

egészségügyi és szociális problémáikat is kezeli egy szakemberekből álló csapat.  

A projekt innovatív elemei a következők: 

- Az állapotfelmérés eredményei elősegítik a magasabb foglalkoztatás elérését, a hatékonyabb 

munkavégzést.  

- A program alapja egy nemzetközileg is elfogadott minőségbiztosítás. A helyben elérhető 

felmérés megfelel a nemzetközi standardoknak, azzal egyenértékű. 

- A speciális célcsoportra adaptálható vizsgáló és értékelő rendszer elősegíti a magasabb 

egészségtudatosságot, a munkaerőpiaci reintegrációt.  

- A foglalkozás-egészségügyi rendszer bevonásával a személy komplex visszajelzést kap 

munkaképességéről, saját munkaerőpiaci lehetőségeiről. 

 

A munkaszimulátor bemutatása 

A személy és a munka legfontosabb jellemzőinek az illeszkedése a munkahelyi beválás alapfeltétele. 

Ennek biztosítására a munka- és szervezetpszichológia a története során számos megközelítést 

dolgozott ki, amelyek közül az egyik legfontosabbat a különböző alkalmasságvizsgálatok képezik. Az 

alkalmasságvizsgálatokon belül egy fontos módszer-család a különböző munkahelyzetek valamilyen 

fontos, kiválasztott szempontok szerinti szimulációja, amelynek során az adott munkára jelentkező jelölt 

viselkedését egy, az adott munkakör valamely jellemző feladatait szimuláló helyzetben – az ún. 

munkaminta tesztben – standardizált módon megfigyelik, illetve értékelik.  

Fontos szem előtt tartani, hogy a munkaalkalmasság megítélése, nem pontos értékítélet, hanem 

becslés. A magyar munkaerő kiválasztási eljárásokban a funkcionális képességértékelés, mint módszer 

alkalmazása nem bevett eljárás, de a nemzetközi területen régóta, általánosan használt. A 

képességértékelő eljárások használata az adott személy munkakör szempontjából releváns mentális, 

fizikai és egyéb képességeinek vizsgálatát jelenti. Ez műszeres értékelő berendezések, mérőeszközök, 

szimulátorok felhasználásával jár a vizsgálat során, rámutatva az objektivitás és a megbízhatóság, az 

érvényesség, a praktikusság, használhatóság fontosságára a folyamatban. Két irányban használhatják, 

egyrészt foglalkozási előszűrésre, az egészséges emberek alkalmassági vizsgálatára, másrészt 

rehabilitációs vizsgálatokra. A munkaszimulátorokkal történő alkalmasságvizsgálatok során, ugyanúgy 

mint más típusú alkalmasságvizsgálatok esetén is, bizonyos teszt-helyzetben mért jellemzőkből lehet 

megalapozott következtetéseket levonni a beválási jellemzőkre. A munkaszimulátorokat alkalmazó 

szakembernek ezért tisztában kell lenniük a lehetséges prediktorok főbb típusaival és azok várható 

előrejelző erejével a beválási kritériumokra vonatkozóan. 

Az ErgoScope egy olyan munkaképesség vizsgáló rendszer, ahol a szimulált munkahelyek vannak 

létrehozva, és az egyes munkahelyeken a vizsgálandó személyeknek különböző feladatokat kell 

elvégezni a speciálisan kialakított mérőeszközök segítségével. Az első ilyen berendezés, az ERGOS 

2006-ban került a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) tulajdonába. Az akkori vizsgálati 

protokollba, azonban munkaszimulátorral végezhető vizsgálatok nem integrálódtak. Mint azt már 

jeleztük a munkaszimulátor megjelenhet a foglalkozás-egészségügy területén, melynek célja a 



 

                                           

preventív szűrés, a munkahelyi megbetegedések, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölésében, a 

munkabiztonság a munkahelyi balesetek megelőzésében, baleseti, kockázati tényezők 

csökkentésében, a fiatalok pályaválasztási tanácsadásában, az igazságügyi szakértés területén, 

bírósági perekben, illetve a fent említett projektre alapozóan az idősödő korcsoport munkavállalásának 

elősegítésére. 

A Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági Centrum az 

EFOP 3.6.1. konstrukció keretében megkezdte a „Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálati 

és értékelési módszertanának kimunkálása az idősödő korcsoport munkavállalásának elősegítésére” 

című kutatási és fejlesztési projektjét. Ennek során a képességvizsgáló munkaszimulátoros fizikai 

mérésekhez szellemi kompetenciavizsgáló rendszer kerül illesztésre, így a rendszer alkalmassá válik 

komplex felhasználásra. A labor kiépítésére fizikailag a PTE Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi 

és Munkahigiénés Központjában került sor. 

A tevékenység szakmai koordinátora és felelőse Dr. Pankász Balázs a Pécsi Tudományegyetem 

Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ munkapszichológusa. Az értékelést és a 

személyre szóló tanácsadást a szakértő bizottság teszi meg. 

Célcsoport: 

A pilot program célcsoportjának alapját a programba bevont 250 fő jelenti, közülük kerül ki önkéntes 

alapon, illetve a munkáltatók által delegáltan az a 50 fő, akik részt vesznek a komplex vizsgálatban.  

A foglalkoztatottak helyzetét nagymértékben befolyásolja a célterület munkahelymegtartó 

képességének gyengesége, amely összefügg az általános munkaképességi (egészségi) állapot 

problémáival, a kapcsoló szolgáltatási rendszerek hiátusaival. Mivel a 45. év feletti korcsoport 

munkaerő-mobilitása alacsony, így különösen fontos számukra a munkára kész állapotuk megőrzése. 

Az álláskeresők 54%-a legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezik, és mint már jeleztük magas az 

idősödő korosztályhoz tartozók aránya. Főbb jellemzőik közé tartozik, a megromlott egészségi állapot, 

a szegénység, az apátia, az elszigeteltségből adódó társas kompetenciák hiánya. 

A kiválasztás módszertanának alapja a már említett önkéntességé és a delegálás, amelyhez 

alkalmazható módszer: az érdeklődés felkeltése, a szükségletek bemutatása, hiteles tájékoztatás, 

motiváció, emberi értékek bemutatása, kompetenciák feltárása, a társas kapcsolatok erősítése. 

Munkaterv, alkalmazott módszertan: 

Tervezett tevékenységek részletes bemutatása: 

A. Ergométeres vizsgálat, munkaszimulátor. 

B.  Pszichológiai és mentális kompetencia vizsgálat. 

C. Visszajelzés a vizsgálatban résztvevő személyek számára. 

D.        Tanulmány készítése 

A. Ergométeres vizsgálat, munkaszimulátor. 

A tervezett tevékenység folyamata többszintű (mérés-állapotmeghatározás-visszajelzés), egymásra 

épül és differenciált visszacsatolásra ad lehetőséget. Az egészségi állapotmérés kiegészül  fizikai és 

szellemi kompetenciavizsgálattal is, melyet a PTE Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés 

Központ végez ergométeres vizsgálattal. 



 

                                           

A munkaerő kiválasztási eljárásokban a funkcionális képességértékelés, mint módszer alkalmazása 

nem bevett eljárás, míg ez a nemzetközi tapasztalatokban régóta, általánosan használt. A 

képességértékelő eljárások használata az adott személy munkakör szempontjából releváns mentális, 

fizikai és egyéb képességeinek vizsgálatát jelenti. Ez műszeres értékelő berendezések, mérőeszközök, 

szimulátorok felhasználásával jár a vizsgálat során, hangsúlyozva az objektivitás és a megbízhatóság, 

az érvényesség, a praktikusság, használhatóság fontosságát a folyamatban. Két irányban 

használhatják, egyrészt foglalkozási előszűrésre, az egészséges emberek alkalmassági vizsgálatára, 

másrészt a rehabilitációs vizsgálatokra. A képességmérő berendezésekhez sorolhatjuk a 

szimulátorokat, munkaszimulátorokat, így az ErgoScope-ot is (ergométer munkaszimulátor). 

Az ErgoScope egy olyan munkaképesség vizsgáló rendszer, ahol a szimulált munkahelyek vannak 

létrehozva, és az egyes munkahelyeken a vizsgálandó személyeknek különböző feladatokat kell 

elvégezni a speciálisan kialakított mérőeszközök segítségével. 

A több paneles kialakítás lehetőséget nyújt arra, hogy egyidejűleg több személy vizsgálata is 

elvégezhető legyen. A mérőeszközök adatgyűjtő egységei a központi számítógépbe továbbítják a mért 

adatokat. 

A mérések többszintű adatsorokat adnak, szerepel benne statikus/dinamikus erőmérés, ülve végzett 

munkák vizsgálata, helyben, egész testtel végzett mozgások vizsgálata, finommozgások (kéz, csukló, 

ujjak) feltérképezése. Lehetőség van olyan egyidejű élettani/fiziológiai vizsgálatokra is, mint EKG, 

testhőmérséklet, légzés és vérgáz vizsgálat. A repetitív feladatok révén a monotóniatűrés is vizsgálható. 

A digitálisan eltárolt mérési adatok lehetőséget biztosítanak azok igény szerinti előhívására, egyúttal 

megakadályozzák a mérési eredmények utólagos manipulálását. 

Az elvégzett mérések és tesztek segítségével objektív képet kaphatunk a vizsgált személy 

munkaképességére vonatkozóan, megállapítható, hogy a személy milyen munkaformákat, 

tevékenységeket képes elvégezni, milyen gyakorlati feladatokat tud ellátni. 

Ergométerrrel elvégezhető vizsgálatok listája 

1. Statikus és dinamikus erő mérése 

A mérőegység lehetővé teszi a vizsgálandó személy különböző erőkifejtésének objektív mérését az 

alábbiak szerint: 

- különböző súlyok emelése padlóról munkapad, ill. polc magasságába; a mozgás dinamikájának 

mérése (gyorsulás/lassulás), a mozgás végpontjainak pontos meghatározásával, 

- statikus erőmérés jobb és bal kézzel külön-külön mérve, ill. együttesen mérve fej feletti, derék 

magasságban, ill. a boka szintjén végzett húzással/tolással. Az biztonsági tartományból való kilépéskor 

a mérés hangjelzéssel befejeződik. 

- A berendezés állványt és a magassági pozíció tekintetében állítható két, fogantyúként kialakított 

adaptert tartalmaz. A vízszintes irányú toló- és a húzóerők mérésénél a fogantyúk tengelyvonalainak 

helyzete függőleges. A függőleges irányú toló- és húzóerők regisztrálásánál a fogantyúk tengelyvonala 

vízszintes. 

2. Ülve végzett munkák vizsgálata, kézügyesség, ujjak ügyessége, érzékelés meghatározása, 

szellemi (mentális) munkavégzéshez szükséges képességek mérése 

a. Erőmérések 



 

                                           

- Két ujjal való szorítással kifejtett erő mérése. 

- Három ujjal való szorítással kifejtett erő mérése 

b. Csukló jobbra/balra csavarási erejének mérése jobb/bal kézzel 

Az eszköz, mérő átalakító adaptert, valamint támasztó és rögzítő elemeket tartalmaz. Az utóbbiak az 

alkar helyzetének stabilizálására szolgálnak. A támasztó, rögzítő elemek párnázott hengerből (melyek 

az alkart közrefogják) és az asztal síkjával párhuzamos, az alkart alulról megtámasztó, hosszú párnából 

épülnek fel. A mérő átalakító adapter egy fogantyú, mely vízszintes, vagy függőleges pozícióban 

rögzíthető. Forgatónyomaték mérése pronáció és szupináció irányú erőkifejtésnél. 

c. Csukló hajlítási/feszítési erejének mérése jobb/bal kézzel 

Az eszköz, mérő átalakító adaptert, valamint támasztó és rögzítő elemeket tartalmaz. Az utóbbiak az 

alkar helyzetének stabilizálására szolgálnak. A támasztó, rögzítő elemek párnázott hengerből (melyek 

az alkart közrefogják) és az asztal síkjával párhuzamos, az alkart alulról megtámasztó, hosszú párnából 

épülnek fel. 

A mérő átalakító adapter egy fogantyú, mely vízszintes, vagy függőleges pozícióban rögzíthető. A 

fogantyú vízszintes helyzetében, a csukló, mint tengely körül, hajlító irányú (alkari flexorok 

aktiválásával), illetve feszítő irányú (az alkari extenzorok aktiválásával) erőt fejtünk ki. 

d. Kéz szorítási erősségének mérése bal/jobb kézzel 

Feladata; a markoló erő maximum értékeinek és az erőfelfutás meredekségének meghatározása, 

speciális, kézi szorítóerő adapter felhasználásával. 

e. Ujjakkal való fogás, rakodás vizsgálata 

f. Tárgyak tapintással történő érzékelése 

- Méret alapján. 

- Forma alapján. 

- Felületi finomság alapján.  

- Hőmérséklet különbség alapján. 

g. Billentyűzet kezelése 

h. Szellemi munkavégzés 

- figyelem (fenntartott, egyfókuszú, ill. megosztott figyelem), 

- memória (STM, emlékezeti keresés, téri lokalizáció). 

3. Helyben, egész testtel végzett mozgások-, állóképesség-, álló helyzetben történő 

munkaterhelés vizsgálata és mérése 

a. Fej felett végzett munka a kar és a kéz, különböző irányokban történő nyújtásával. 

b. Előre kinyújtott karokkal történő munkavégzés. 

c. Kombinációs, megfigyelési készség, finom kézi tevékenység vizsgálata, reakcióidő mérésével. 



 

                                           

d. Hajolással, fordulással, térdeléssel, guggolással végzett tevékenység. 

e. Állóképesség vizsgálata. 

f. Összetett, ismétlődő tevékenység mérése, mely magába foglalja a válogató, anyagmozgató, 

emelő, forduló, sétáló tevékenységek meghatározott sorozatát. 

g. A mérés eredménye pontos adatokat adjon a dolgozó reakcióidejéről és az ismétlődő 

tevékenység során bekövetkező hibák számáról. 

h. Álló helyzetben történő munkaterhelés. 

i. Állva vagy járva végzett munkavégzés vizsgálata. A dolgozó hosszabb ideig tartó állva vagy 

járva végzett tevékenység közbeni megfigyelése, teherbírásának értékelése. 

B. Pszichológiai és mentális kompetencia vizsgálat 

A pilot keretében CEB Talent Measurement Solutions rendszeren alapuló személyiségvizsgáló 

tesztstruktúra kerül alkalmazásra. Három teszt felvételét tervezzük: egy kompetencia alapú 

személyiségteszt, és két képesség teszt (adaptív intelligencia teszt, szókincs teszt) alkalmazásával. 

Adaptív Intelligencia teszt: Ez a teszt azt méri, hogy a tesztkitöltő mennyire képes összefüggéseket 

alkotni és szabályszerűségeket felfedezni újszerű és látszólag összefüggéstelen ingerek között. Ez a 

képesség az általános intelligencia két nagy összetevőjének egyike, és mint ilyen nagyban segíthet a 

tesztkitöltőt az élet legkülönbözőbb területein felmerülő problémák megoldásában.  

Szókincs teszt: Ez a teszt azt méri, hogy a tesztkitöltő mennyire van tisztában egyes szavak 

jelentésével, azaz, hogy mekkora a szókincse. Az emberek szókincse úgy bővül, hogy a legkülönfélébb 

szövegekkel találkozva igyekeznek azokat megérteni. Minél többször, minél változatosabb szövegekkel 

találkozik – és ért meg – valaki, annál nagyobb lesz a szókincse. Így a szókincs megismerésén túl ennek 

a tesztnek a segítségével azt is jól meg tudjuk becsülni, hogy a tesztkitöltő mennyire van birtokában a 

társadalom által már hozzáférhetővé tett ismereteknek általában – azaz mennyire művelt és tájékozott. 

A szókincsünk tehát egyrészt közvetlenül is fontos minden olyan helyzetben, amelyben a szóbeli, vagy 

írásbeli kommunikáció kiemelkedő szerephez jut (pl. szövegértés, vagy kifejezőkészség), másrészt 

azonban ezen túlmenően is jól jelzi az ember tájékozottságát és műveltségét. 

A Spectrum személyiségkérdőív nyolc átfogó viselkedésmódról ad képet, melyek mindegyike három 

összetevőre bontható: 

VEZETÉS – irányítás, döntés, felhatalmazás. 

GONDOLKODÁS – tudás, hatékony gondolkodás, tanulás. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS – megértés, gondoskodás, csapatjáték. 

MEGBÍZHATÓSÁG – fegyelmezettség, kiállás a vállalatért, ragaszkodás az értékekhez. 

ALKALMAZKODÁS – körülményekhez, emberekhez, változáshoz. 

CSELEKVÉS – sikerre törekvés, győzelemre törekvés, vállalkozás. 

BEFOLYÁSOLÁS – kommunikáció, meggyőzés, hálózatépítés. 

ÚJÍTÁS – kreativitás, változtatás, jövőkép alkotás. 



 

                                           

A munka jellege dönti el, hogy ezek közül melyiknek milyen a jelentősége; hogy az adott munka 

szempontjából melyek a legfontosabb kompetenciák. A viselkedésmódokat és azok összetevőit tízfokú 

skálán értékeljük és a jelentést ez alapján strukturáljuk. 

Ez a teszt reflektív. Ez azt jelent, hogy a vizsgált személy e leírás állításait értékelheti, azokhoz 

megjegyzéseket fűzhet és a leírás mindezeket integrálva tartalmazza. A tesztkitöltő ilyen módon már 

közvetlen visszajelzést kap az itt található eredményeiről és így ez a leírás a szakértői rendszer 

megállapításain túl a vizsgált személy véleményét is tükrözi ezekről a megállapításokról. Ez a tény 

jelentősen megnövelhet a leírás érvényességét, ugyanakkor természetesen mind a szakértői rendszer 

által generált állításokat, mind pedig a tesztkitöltőnek ezekhez az állításokhoz fűzött megjegyzéseit az 

önjellemzés korlátainak figyelembevételével kell értelmezni. 

A személyiségvizsgáló teszteket mindegyik vizsgálati protokoll magában foglalja. 

C.  

 Visszajelzés a vizsgálatban résztvevő személyek számára 

A visszajelzés alapja, hogy a vizsgálatba bevont személyek értékelését egy szakértői team végzi, 

amelynek tagjai a következők: orvos, pszichológus, munkaerőpiaci szakértő, esetenként szociális 

szakértő. Az értékelést a vizsgált személy írásban is megkapja. 

A program révén, a GDPR előírások betartásával, egyedi szinten azonosítható lesz a munkavállaló, 

és nem csupán a vizsgálatban résztvevő személy, de a foglalkozás-egészségügyi szolgálat is kiegészítő 

adatokhoz jut a munkavállaló egészségi állapotáról. 

A visszajelzés során a személy javaslatokat kap munka-egészség-tudás dimenziókban: 

- munkakörnyezeti expozíciók (fizikai kóroki tényezők, ergonómiai megterhelés) mérséklése, 

- munkaszervezés (szünetek, időbeosztás, műszakos beosztás, túlóra, részmunkaidő), 

- szellemi kihívás biztosítása, elismerés, fejlődési-képzési lehetőségek, 

- munka adaptálás a személy egészségi állapotához, 

- életmód javítása (alkohol, dohányzás elhagyása, egészséges étrend, testmozgás). 

A rossz munkaképesség nem csak az egyén problémája: az érintetten kívül hatással van a 

munkáltatóra, illetve terhet jelent a társadalomnak. Az projekt a munkaképesség megtartását célzó 

tevékenységként fogható fel, és célzott beavatkozásokra ad lehetőséget.   

D.        Tanulmány készítése  

„Fizikai és szellemi kompetenciák mérése az Ormánságban élő 45 év feletti munkavállalók körében” 

munkacímű tanulmány (2 szerzői ív terjedelemben. Tervezett tartalma: 

- Munkaerőpiaci kompetenciák jelentősége 

- A fizikai és szellemi kompetenciák mérésének módszertana 

- A mérésben résztvevők jellemzői 

- A mérések megállapításai, következtetések 

Időterv, ütemezés:  



 

                                           

A program tervezett időtartama 18 hónap, hat negyedév, amely végrehajtási szakaszolása a korábban 

már leírt szakmai program szerint történik. Ütemezés: 

I. negyedév: a célcsoport kiválasztása, a mérési és vizsgálati időpontok megszervezése, a szállítási 

(közlekedési) útvonalak pontosítása, a vizsgálati protokoll előkészítése.  

II. negyedév: a vizsgálatok, mérések első szakasza 10 fő bevonásával, visszacsatolással.  

III. negyedév: a vizsgálatok, mérések második szakasza 10 fő bevonásával, visszacsatolással.  

IV. negyedév: a vizsgálatok, mérések harmadik szakasza 15 fő bevonásával, visszacsatolással. 

V. negyedév: a vizsgálatok, mérések harmadik szakasza 15 fő bevonásával, visszacsatolással. 

VI. a vizsgálatok és a protokoll összehasonlító elemzése (Cross-case analysis), validálása, értékelése. 

Egy szintetizáló tanulmány készítése, hozzájárulva a teljes projekt értékeléséhez és 

disszeminációjához.  

Várt eredmények, hasznosítás: 

A munkaerőpiacon is érvényesülnek a piacgazdasági elvek (emberi erőforrás hatékonyság és 

megtérülés stb.); a megfelelő emberi erőforrások rendelkezésre állása; a racionalitás és rugalmasság; 

a kereslet – kínálat viszonylagos egyensúlyának biztosítása a gazdaság növekedésével. Az általunk 

kifejlesztendő bizonyítékalapú egzakt rendszer, hozzájárulhat az idősödő munkavállalók megfelelő és 

hatékony alkalmazásához.  

A fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálati és értékelési módszertana az európai 

munkafilozófiákban is autentikus holisztikus szemléletet tükrözi, azaz a személy teljes 

kompetenciakészletét vizsgálja összefüggéseiben és munkavégző képességeiben, amely a jelenlegi 

struktúrában már önmagában is újdonságot jelent. 

A program eredményei hatékony eszközként szolgálhatnak a tervezési területen jelentkező 

munkaerőhiánnyal, elvándorlással vagy korai nyugdíjazással fenyegető ágazatok beazonosításához, a 

kedvezőtlen folyamatok megfordításához. A projekt eredményei segítik a munkakörülmények javítását, 

a munkahelyi egészségfejlesztést, az egészségtudatosság elterjedését. 

Eredménye lehet a munkaerőpiac számára a betegséggel bíró, de még aktivizálható munkanélküliek 

reintegrációja. Ha az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférnek, állapotuk javulhat, hasznosnak 

érezhetik magukat a világ számára. Visszailleszkedve a munkaerőpiacra munkarutint, közösségi 

élményt szereznek, és más képességeket, például az együttműködést, munkahelyi konfliktuskezelést 

is újratanulják. További hatása lehet még a munkaerő-piaci szolgáltatások összehangolására, 

átgondolására. 

Mindemellett a projekt hatása, hasznosítása terveink szerint a következőkben is megnyilvánul: 

- Erősödik az idősödő munkavállalók pozitív megítélésének szemlélete. 

- A célterületen hozzájárul a munkahely megtartáshoz, az elvándorlás csökkentéséhez. 

- Javul a projektben résztvevők munkavállalók egészségtudatos attitűdje. 

- Az alkalmazott módszertan felhasználható más korcsoportoknál is. 

- Az alkalmazott módszertan ösztönözheti a munkáltatókat a különböző kormenedzsment technikák 

alkalmazására. 

 

A program lényege a munkahelymegtartás valamint a munkaerőpiacról kiszoruló munkanélkülieket 

úgy visszaterelni a munka világába, hogy közben egészségi és szociális problémáikat is kezeli egy 



 

                                           

szakemberekből álló csapat. Ez vezethet át a speciális közfoglalkoztatás, a faluvállalatok, szociális 

gazdaságok, új egyéni vállalkozások alapjainak megteremtéséhez. 

Lektor neve, továbbá igazságügyi szakértői, kamarai tagság, illetve munkavédelmi hatóság által 

kiadott munkabiztonsági szakértői engedélyek jegyzék megjelölése (kitöltése valamennyi 

pályázó számára szükséges) 

Medgyaszainé Dr. Paller Gabriella NGM/35698/2016 (Munkavédelmi Hatóság által kiadott 

Munkabiztonsági Szakértői Engedélyek Jegyzéke) 

Lektori vélemény: 

Szakmai, módszertani fejlesztési terv alapos, kellően alátámasztott; a benne foglaltakkal egyetértek. 

Kelt:  
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