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1. Bevezetés 

 

A munkahelyi biztonság, -egészségmegőrzésnek 

kiemelkedő szerepe van egy vállalkozás működése 

szempontjából. Egy vállalat munkabiztonságának 

állapota, színvonala manapság egyik indikátorává 

vált a vállalati sikerességnek. 

 

A gazdálkodó szervezeteknek, vállalatoknak, 

munkaadóknak egy alapvető felelősségük van a 

munkavállalóik egészsége iránt, mely része a 

társadalmi felelősségvállalásnak. 

 

A szervezeti vezetőknek feladataik ellátása során 

olyan humánerőforrás menedzsment feladatokat 

kell ellátniuk, amelyek szorosan kötődnek a 

munkavédelemhez. Így munkavédelmi szervezet 

kialakítása (feladat, jogkör, szervezeti kapcsolódás), 

a munkavédelmi program meghatározása, 

munkaköri kompetenciák munkavédelmi szempontú 

kialakítása, munkaerő-fejlesztés, oktatási, 

ellenőrzési rendszer kialakítása, a munkavédelmi 
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információs rendszer működtetése, munkavédelmi 

kontrolling. 

 

Az ellenőrzési feladatok sokszínűségét számos 

tényező határozza meg. Így az ellenőrzés tárgya, 

személye, módja, ideje, kiterjedése már egyenként 

számtalan variációban jelenik meg. Mint minden 

ellenőrzés magába foglal egyfajta értékelést is 

mellyel jellemezni, minősíteni, rangsorrendbe 

állítani, kontrollálni, lehet az adott tevékenység 

teljesítményét, állapotát. Az ellenőrzés és értékelés 

szervesen beépült a szervezet életébe és ez által a 

dolgozók alapvető igényei közé is tartoznak.  

 

A munkavédelem és a biztonságmenedzsment több 

aspektusból is szorosan kötődik humánerőforrás 

menedzsmenthez. Így nem csak azon 

kötelezvények teljesítéséből kötődik, amit az 

intézménysült munkavédelem támaszt a szervezeti 

vezetés irányába – például a munkakörök 

betöltésének bizonyos kompetenciáival szemben - 
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hanem más, a piaci érdekekhez is szorosan kötődő, 

okokból is. 

 

Napjainkban számos olyan törekvés van, ami a 

munkabiztonsággal, a balesetek 

megelőzhetőségével kapcsolatban, többféle 

szemléletet összegyűjtve, három megközelítést 

említ. A mérnöki, a személyzeti, és a motivációs 

megközelítést. 

 

A munkabiztonság mérnöki megközelítése arról 

szól, hogy a környezetet kell a lehető 

legbiztonságosabbá tenni az egyre biztonságosabb 

technológiák további fejlesztésével és 

alkalmazásával, valamint a védőeszközök és a 

veszélyjelzések egyre kifinomultabb 

alkalmazásával. 

 

A személyzeti megközelítés, a megfelelő ember a 

megfelelő helyre szemlélettel, a balesetre hajlamos 

embereket próbálják távol tartani a veszélyes 

munkától. 
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A motivációs megközelítés azt próbálja elérni, hogy 

az alkalmazott mindent megtegyen saját és 

munkatársai egészsége és testi épsége érdekében, 

különös tekintettel a baleset okozására. 

Mindhárom megközelítést értelmezhetjük a 

hatékonyság kérdéskörében is. 

 

A munkabiztonság a dolgozó embert körülvevő 

munkakörnyezet olyan dinamikus állapota, mely 

meghatározott valószínőség mellett, időben és 

térben, valamint minőségben és mennyiségben 

biztosítja az egészséget és a testi épséget, 

valamint, a mai modern felfogás szerint, a 

munkahelyi jó érzetet. Jellemzője, hogy létrejöttét 

és fenntartását intézményesült eszközrendszer, 

valamint követelményrendszer támogatja. 

 

A munkaadó szempontjából a munkahelyi egészség 

és biztonság kérdésköre alapvetően a 

következőképpen jelentkezhet: 
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1. A balesetek és egészségkárosodások 

szempontjából megteendő intézkedések 

ráfordításai, költségei. 

2. A munkahelyi egészségfejlesztés 

befektetései, ráfordításai. 

3. A bekövetkezett balesetek és 

egészségkárosodások miatt felmerülő nem 

tervezett költségek, veszteségek. 

4. A prevenció, a munkahelyi 

egészségfejlesztés hatásai a vállalat, 

vállalkozás teljesítményeire. 

 

A munkabalesetekhez kapcsolódó következmények 

nem tervezhetők. Ezek lehetnek:  

 

1. Tényleges költségek keletkeznek. 

2. A munkabalesetek miatt bekövetkező, 

akármilyen csekély munkakiesésből 

elmaradó haszon származik. 

3. Mindenképpen rontja valamennyire a 

vállalkozás hírnevét. 
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4. Elsősorban emberek sorsát, életét 

befolyásolja. 

 

A munkahelyi biztonság, -egészségmegőrzés 

megfelelősége, megoldásainak kialakítása 

összefüggésben van az adott vállalkozás 

termelékenységével, működése hatékonyságával. 

 

A munkahelyi vezető felelőssége és feladata is 

megnövekedett, mind a folyamatszabályozásban, 

mind az egyéb menedzsment feladatokban. Ezek 

közé sorolhatók az összetett munkavédelmi vezetői 

feladatok is, melyeket ebben az értelmezési körben 

összefoglalóan, biztonságmenedzsmentként 

határozhatunk meg. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy 

a munkavédelmi értelemben vett biztonsági 

feladatok szervesen beépülnek a szervezet vezetési 

feladatai közé. 
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2. A vállalkozás hatékonyságának értelmezése 

 

A vállalkozások tevékenysége során a rendszerben 

végbemenő anyag- és energiaátalakítás 

(munkafolyamat) értékképző folyamat. A 

hatékonyság és a munkavédelem 

összefüggéseinek bemutatásakor ki kell emelni, 

hogy 

 

 a vállalatnál a termékek előállításához 

felhasznált erőforrások költségként 

jelentkeznek, 

 a ráfordítások költségeit a vállalat a 

megtermelt termékek áruk értékesítése által 

nyert bevételből fedezi, 

 az árbevétel és a vállalati költség 

különbözete jelenti azt a nyereséget, melyre 

minden vállalat működése során törekszik. 

 

A hatékonyság alapvetően gazdasági fogalom. A 

gazdasági szereplők leggyakrabban termelési 

eredményekben vagy pénzben mérik a 
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hatékonyságot, mert céljuk többnyire a hozamok és 

ráfordítások pénzben is mérhető különbségének a 

maximalizálása. A hatékonyságot két különböző 

irányból is megközelíthetjük: adott ráfordítások 

esetén a nagyobb eredmény hatékonyabb, mint a 

kisebb. Fordítva: adott eredményt kisebb 

ráfordítással teljesítő „A” variáns hatékonyabb, mint 

az ennél nagyobb ráfordításokat igénylő „B” variáns. 

 

A hatékonyság mindig viszonylagos fogalom. 

Legalább két esemény, lehetőség, arány vagy egy 

kitüntetett viszonyítási alap kell a megállapításához, 

sőt még ez sem elég. 

 

A hatékonyság tehát elkerülhetetlenül normatív, 

ítéletalkotáson alapuló fogalom, azaz előzetes 

értékítéletet feltételez. Nincs abszolút értelemben 

vett hatékonyság. 

 

A hatékonyságot az output és az input viszonyaként 

érdemes kezelni. A hatékonyság a ráfordítás és az 

elérhető eredmény viszonyszáma (az input és 
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output aránya), amit főleg a különböző lehetőségek 

összehasonlításához lehet felhasználni. 

 

Szoros kapcsolat van a gazdasági hatékonyság és 

a gazdaságosság, a jövedelmezőség és a 

munkatermelékenység mutatói között. 

 

A gazdasági hatékonyság mutatója tágabb 

értelmezésben azonos tartalmú a 

gazdaságossággal: mindkettő a ráfordítások és 

hozamok közötti viszonnyal jellemezhető, de a 

gazdasági hatékonyságot általában csak a 

ráfordítások érvényesülésének mércéjeként 

használják, mint a megvalósult gazdasági 

cselekvések fokmérőjét. 

 

A jövedelmezőség a gazdasági hatékonyságnál 

szűkebb értelmű mutató, mert számításakor a 

hozammutatók közül csak a jövedelmet 

(nyereséget) veszik figyelembe, s amellett csupán 

vállalati szinten értelmezhető. Hasonló a helyzet a 

munkatermelékenység mutatójával, amely csak az 
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emberi munka hatásfokát fejezi ki, ezért nem 

azonosítható tágabb, általánosabb értelmű 

gazdasági hatékonyság kategóriájával. 

A munkavédelem szempontjából mindegyik 

értelmezésében elemezhető a hatékonyság 

kérdésköre. 
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3. Humán erőforrás controlling és munkavédelem 

 

Az erőforrásokkal való gazdálkodás tekintetében a 

munkavédelem az emberi erőforrásokkal való 

gazdálkodást jelenti elsősorban, bár nyilvánvalóan 

kiterjed a tárgyi eszközökkel, a vállalkozás ingó és 

ingatlan vagyonával való gazdálkodásra. 

 

Az emberi erőforrással való gazdálkodás központi 

szerepet tölt be manapság minden vállalkozás 

életében, hiszen a szervezeti stratégia 

megvalósításának sikere nagymértékben az 

emberek teljesítményétől, tudásától, tapasztalatától 

függ. A humán erőforrással való foglalkozás éppen 

ezért egyik szervezet életében sem szorulhat a 

háttérbe. 
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A vállalkozások esetében, illetve a munkaerőpiacon 

a hagyományos termelési tényezőkről az emberi 

erőforrásra, annak megőrzésére, minőségének 

fejlesztésére, azaz a tudásra helyeződik a hangsúly. 

Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az emberi 

erőforrásokba történő befektetés konkrétan 

jövedelmező, ami a hatékonyság egyik aspektusa. 

 

Nyilvánvalóan felmerülő kérdés, hogy ez a 

befektetés mikor, illetve milyen időtávon térül meg. 

További kérdés, hogy miképpen értelmezhető ez a 

munkavédelemmel összefüggésben. 

Az egyes szervezetek, vállalkozások költségeinek 

egyre nagyobb részét képezik a munkaerővel 

kapcsolatos kiadások, s szem előtt kell tartani azt a 

gazdasági törvényszerűséget, mely szerint a 

nyereséges működés alapja az erőforrások 

hatékonyabb felhasználása. 

 

A dolgozó, mint humán erőforrás a vállalkozásoknak, 

szervezeteknek egyszerre kétféle erőforrást biztosít: 
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 fizikai munkavégző képességet 

 és tudást. 

 

Ez a speciális tényező fizikai és szellemi 

tevékenysége révén értéket termel; képességei, 

jártassága tartósan befolyásolja a szervezeti célok 

megvalósulását. 

 

Mára az emberi erőforrások hatékony menedzselése 

vált a szervezeti versenyképességet meghatározó 

erővé, aminek elérésében az emberi erőforrás 

menedzsment nyújt segítséget. 

 

Az emberi erőforrások menedzselése így tehát 

szorosan össze kell, hogy függjön a 

munkabiztonsággal, egészséges és biztonságos 

munkakörnyezet megteremtésével. 

 

A humánmenedzsment a szokásos definíciója 

alapján a menedzsment azon területe, mely az 

emberekkel, mint a szervezet kulcsfontosságú 

tényezőivel foglalkozik. Célja a humán erőforrás 
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hatékony felhasználása a szervezeti és az egyéni 

célok magas szintű megvalósítása érdekében. 

 

A humán erőforrás menedzsment feladatok:  

 Az emberi erőforrások biztosítása. 

 Az emberi erőforrások fejlesztése. 

 A kompenzáció és a motiváció menedzselése. 

 A munkafeladatok kidolgozása. 

 Emberi kapcsolatok menedzselése,  

 A munkafeltételek biztosítása. 

 

Főleg ezen utóbbi a munkafeltételek biztosítása az, 

ami az egészséges és biztonságos munkavégzés 

környezet megteremtése szempontjából 

kapcsolódást jelent a munkavédelemmel. További 

kapcsolódási pontot jelent a humán erőforrás 

menedzsment alapvető célja, azaz a munkaerőnek a 

vállalati célkitűzések érdekében történő minél jobb, 

eredményesebb, jövedelmezőbb, hatékonyabb 

felhasználása. 
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A hatékonyság és a munkavédelem összefüggéseit 

erősítendő célszerű a humán erőforrás menedzselési 

eszközök alkalmazásának és a munkavédelmi 

feladatok elvégzésének összhangjának biztosítása. 

A vállalati hatékonyság és a munkavédelem 

összefüggését alátámaszthatják a humán erőforrás 

rendszerekben alkalmazott úgynevezett humán 

controlling mutatók is. 

 

A humán controlling egyes mutatószámai a 

következő témák köré csoportosíthatók: 

 foglalkoztatási hatékonyság elemzése, 

 létszámösszetétel alakulása és tervezése, 

 személyi jellegű költségek hatékonyságának 

elemzése és tervezése, 

 fluktuációval kapcsolatos számítások, 

 képzésmegtérülés-számítás. 

A munkavédelem szervesen be kell, hogy épüljön a 

vezetői és szervezeti feladatok közé. De ezen 

túlmenően szorosan kapcsolódik tehát a 

szervezetnek az oktatási, emberi erőforrás tervezési, 

fejlesztési, kompetencia tervezési feladataihoz is. A 
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munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási 

organizációs feladatok egy folyamatos fejlesztést 

igényelnek a szervezettől, mind eszközében, mind 

humánerőforrásában.  

 

Tehát a vállalatok, vállalkozások gazdasági 

sikereinek egyik alapja, hogy a rendelkezésre álló, 

vagy megszerezhető erőforrásokat hatékonyan és 

eredményesen használják fel termékeik 

szolgáltatásaik előállítása során. Az emberi 

erőforrásokkal kapcsolatos költségszámítás és 

számvitel az alapja annak is, hogy a szervezeti 

hatékonyság és a munkavédelemmel kapcsolatban 

megalapozott elemzéseket végezhessünk. 
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A controlling elvei erre a területre is átvihetők, ha a 

rendszer kialakítása során figyelembe vesszük ezen 

erőforrás specialitásait. 

 

Az emberi erőforrások sok hasonlóságot mutatnak a 

többi erőforrással, így például adott kapacitással és 

teljesítménykínálattal rendelkeznek, megszerzésük a 

piacon keresztül, piaci viszonyok között történik, de 

rendelkeznek néhány olyan tulajdonsággal is, 

amelyekben különböznek a többitől. Az emberi 

erőforrás a munkavégzés során nem használódik el, 

az emberi erőforrások hosszútávon fennmaradnak, 

sőt megfelelő fejlesztési programok és akciók révén 

teljesítőképességük fokozható. 

 

Az emberi erőforrás nem raktározható, azaz az a 

kapacitás, amit adott időpontban nem használunk fel, 

egyszerűen elvész, nem lehet a fel nem használt 

erőforrásból tartalékot képezni, ezért a hatékonyság 

biztosítása érdekében tervszerű, folyamatos és 

egyenletes terhelésre kell törekedni. 
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Az emberi erőforrás innovatív, ez az egyetlen olyan 

erőforrás, amely képes megújulni, minőségében 

megváltozni, új megoldásokat létrehozni, 

motiváltsága, attitűdje függvényében a szervezeti 

teljesítmények teljesen új szintjét létrehozni. Nem 

tulajdona a vállalatnak, nem képezi a saját tőke 

részét, de kapacitása és teljesítőképessége hosszú 

időn keresztül jelen van a vállalat erőforrásai között, 

ezért a vállalat értékét növeli. Önálló döntéseket hoz, 

minden más erőforrással ellentétben maga dönt 

arról, hogy meddig marad a szervezetben. 

 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy az alkalmazottak 

jelentik az egyik legnagyobb költséget a vállalat 

ráfordításai között, az emberi erőforrással való 

hatékony gazdálkodás ugyanolyan gazdasági 

szükségszerűség, mint más erőforrások esetében. A 

gazdálkodás részben hasonló gazdasági alapú 

döntési mechanizmusokat igényel, mint más 

erőforrások esetén, de ugyanakkor a menedzsment 

csak akkor lesz eredményes, ha mindez az emberi 
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erőforrások sajátosságainak figyelembevételével 

történik, ezért a controlling hagyományos eszközeit, 

és szemléletét tovább kell fejleszteni olyan 

elemekkel, amelyek nem csak eredmény típusú 

jellemzők vizsgálatára alkalmasak, de magatartási és 

más minőségi jellemzők (nem számszerűsíthető) 

irányítására is. 

 

Azok a szervezetek bizonyultak sikeresnek, amelyek 

képesek voltak a piac kihívásaira gyorsan és 

rugalmasan reagálni, és esetenként aktívan 

befolyásolni a kialakuló folyamatokat. Jellemző 

tendencia a szervezetek méretének csökkenése, a 

sok kis szervezet együttműködésén alapuló 

gazdasági tevékenység, a nagy komplex rendszerek 

helyett. A sikeres életpályák pedig állandó fejlődést, 

változást igényelnek az egyes emberektől is. Az 

alkalmazással kapcsolatos elvárások, módszerek és 

gyakorlat alapvetően változott. 

 

A sikeres és sikertelen vállalatok között nem a 

műszaki - technológia fejlettségben lelhetők fel a 
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meghatározó különbségek, hanem a szervezetben 

dolgozó emberek minőségében. Az emberi 

erőforrások fejlettsége és a gazdaság 

teljesítőképessége közötti összefüggések 

közgazdasági vizsgálata azt mutatta, hogy a 

gazdasági növekedésnek meghatározó eleme a 

munkaerő struktúra fejlettsége, amely azonban 

önmagában nem hat automatikusan, csak akkor, ha 

ezzel az erőforrással megfelelően gazdálkodunk is. 

 

Az emberi erőforrás menedzsment a menedzsment 

azon funkciója, amely az emberekkel, mint a 

szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik, 

melynek célja, hogy biztosítsa az alkalmazottak 

leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az 

egyéni célok egyidejű, magas szintű megvalósítása 

érdekében. 

 

A színvonalas humán erőforrás menedzsment 

egyaránt szolgálja a szervezet céljainak 

megvalósulását, nevezetesen a szervezeti 

teljesítmény kívánt szintjének elérését, de szolgálja a 
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szervezet különböző szintjein dolgozó egyént is 

(vezetőt és beosztottat egyaránt), amennyiben 

eszközeivel lehetővé teszi az egyén hatékony 

munkavégzését, elvárásainak teljesülését és 

képességeinek karbantartását, felkészülését a 

változó elvárásokhoz. 

 

Az emberi erőforrás menedzsment alapfeladata 

Megteremteni a kívánatos összhangot a munkakörök 

és a munkavállalók között. A munkavállalók különféle 

képességekkel (adottsággal, képzettséggel, 

készséggel és gyakorlattal) rendelkeznek a munka 

elvégzésére és ugyancsak változó motivációt 

mutatnak bizonyos magatartásformák gyakorlására 

(pl. hatékony munkavégzés, pontos megjelenés, 

munkavédelmi szabályok pontos betartása). 

 

Eredmények szempontjából elmondhatjuk, hogy a 

szervezeti teljesítmény a képességek és a motiváció 

eredménye. Minden munkakör meghatározott 

követelményeket támaszt, ezek között vannak 

általánosak, pl. szakirányú felsőfokú végzettség, és 
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vannak speciálisak, pl. egy adott szoftver csomag 

használatában való jártasság.  

 

A munkakörök közötti preferenciák megállapítására 

szolgál a munkakör elemzés. Ezzel kijelöli, 

megtervezi egy adott munkakör, illetve munkaköri 

csoport ellenszolgáltatásának standardjait. 

 

A munkakör elemzés alapján megalapozott 

standardokat állíthatunk fel a munkakör betöltőjétől 

elvárható követelmények vonatkozásában, ezt a 

viszonylag objektív követelményt kívánjuk 

érvényesíteni a kiválasztás során, biztosítva ezzel a 

munkaerő megfelelését. Nagyon fontos, hogy a 

követelmények felállításakor a munkavédelmi 

előírásokat is építsük ezekbe bele. 

 

A követelményekhez bizonyos ellenszolgáltatások 

párosulnak, pl. fizetés, juttatások, adott alkalmazotti 

körhöz való tartozás, a felelősségvállalás és az 

önmegvalósítás lehetősége, esetleg karrier. Ehhez 

kapcsolódhat a munkavédelmi ösztönző rendszer. 
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Mindez ösztönző hatással van az alkalmazott 

motivációjára és a munkával való elégedettségére és 

teljesítményére is. Az ellenszolgáltatások szintje függ 

a munkakör szervezeti teljesítményre gyakorolt 

hatásától. 

 

Az összhang megteremtése a munkavállalók és a 

munkakörök jellemzői között meghatározza az 

emberi erőforrás menedzsment rendszer 

eredményességét és hozzájárulását a szervezet 

céljainak megvalósításához. 

 

Az összhang elsődleges megteremtése után annak 

fenntartása is célirányos tevékenységeket igényel, 

hiszen mindkét oldal, azaz a munkavállalók 

tulajdonságai és a munkafeladatok jellemzői is 

dinamikusan változnak (pl. tréning, tanulás révén 

változnak a készségek, a munkafeladatok, az 

eszközök, a technológia, a környezet változása miatt 

átalakulnak a követelmények). Így rendszeres 

tevékenységeket igényel az emberi erőforrás 

menedzsment rendszer területén az összhang 
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megteremtése, úgymint a követelmények ismételt 

megfogalmazása, az eltérések feltárása, a 

szükséges beavatkozások végrehajtása, ennek 

során a controlling filozófiája hatékonyan 

alkalmazható. 

 

Az emberi erőforrás menedzsment rendszer révén 

befolyásolni kívánt elemek kritikus elem az, hogy a 

szervezet képes legyen a számára megfelelő 

minőségű, mennyiségű és összetételű munkaerő 

megszerzésére. Ha rendelkezünk a szükséges 

munkaerő-állománnyal, akkor a teljesítmény válik a 

hatékonyság kritériumává. Minél nagyobb 

teljesítményre képesek az alkalmazottak, annál 

eredményesebb lesz a szervezet. A megfelelő 

emberek megtartása és jelenlétük biztosítja a 

munkavégzés folyamatosságát, a teljesítmények 

biztonságos fenntartását. Tehát a teljesítmény és a 

munkavédelem között szorossá válik az 

összefüggés. 
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Az alkalmazottak addig dolgoznak a szervezetben, 

amíg szükségleteiket megfelelően kielégítettnek 

érzik. Az emberek elégedettsége több szempontból 

is fontos a szervezetnek. 

 

A dolgozók elégedettsége szempontjából kiemelkedő 

szerepe van az egészséges és biztonságos 

munkavégzési környezet meglétének. 

 

Könnyebb például új alkalmazottakat toborozni, ha a 

szervezetnek jó a híre a munkaerőpiacon. Az 

elégedett dolgozók hűségesek maradnak a céghez, 

jelenlétük is maximális, a vevőkkel és egyéb 

partnerekkel fenntartott kapcsolatokban a cég iránti 

bizalmat erősítik. 

 

Más tényezők is fontosak lehetnek a szervezet 

számára, ilyen például a dolgozók fizikai és mentális 

jólét. A munkahelyi balesetek, a környezeti károsító 

tényezők és a stressz egyre inkább tudatosan kezelt 

problémák a szervezetben. 
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Fenti „eredményfaktorok” azok, amelyek révén az 

emberi erőforrás menedzsment hozzájárul a 

szervezet céljainak megvalósításához, így az 

értéktermeléshez. Alkalmasak tehát arra, hogy 

segítségükkel megítéljük például az egyes képzési 

programok hatékonyságát. Ugyancsak alkalmasak 

az egyéni hatékonyság mérésére, elemzésére. Ha 

például az egyéni teljesítmény a legfontosabb 

eredményfaktor, akkor teljesítményértékelési 

rendszert kell bevezetni, ha a jelenlét a 

meghatározó, akkor a jelenlét regisztrálását és 

elemzését kell középpontba állítani. 

 

A szervezetek általában több eredmény egyidejű 

megvalósítására törekszenek. Ez azonban nem 

mindig egyszerű, hiszen ezek a célok gyakran 

egymásnak ellentmondóak, például a nagyobb 

dolgozói elégedettség nem feltétlenül vezet nagyobb 

teljesítményre. A teljesítmény fokozását szolgáló 

programok esetenként nem befolyásolják a munkával 

való elégedettséget. Az emberi erőforrás 

menedzsment rendszer programok során tehát meg 
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kell határozni, hogy melyik eredményfaktort kívánjuk 

általuk befolyásolni, és hogy milyen hatással lesz ez 

a többi tényezőre. 

 

Hogyan lehetne számszerűsíteni a hatékonyság és a 

munkavédelem összefüggéseit. 

 

Könnyű belátni, hogy a munkabalesetek miatt kieső 

munkaidő költségnövekedést jelent a szervezet 

számára. 

 

A munkabalesetet szenvedett alkalmazottnak 

bérezésén felül esetleg további juttatásokat, 

kártérítést kell fizetni. Nyilván a kifizetések mértéke 

függ attól, hogy kit és milyen mértékben terhel 

felelősség a munkabaleset bekövetkezése miatt. 

Mindenesetre jó kiindulási alapul szolgálhat annak 

vizsgálata, hogy egy esetleges munkabaleset 

bekövetkezésekor mekkora az inaktív bér mértéke, 

azaz annak a bérjellegű kifizetésnek a mértéke, ami 

nem kapcsolódik össze termeléssel, azaz érték 
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létrehozásával, hiszen a munkabalesetet szenvedett 

munkavállaló kiesik a termelésből. 

 

A pontos számszerűsítés csak egy adott vállalkozás 

pénzügyi elemzése útján végezhető el. Viszont 

tájékoztatásul a következő táblázatok, ábrák 

bemutatják az egyes feldolgozóipari alágazatokban a 

hatékonyság és a munkavédelem összefüggéseinek 

elemzésére felhasználható információkat. 

 

Hangsúlyozni szükséges mégegyszer, hogy pontos 

számítások, csak az adott helyzetben lehetségesek, 

hiszen a konkrét adatok, költségek, ráfordítások 

függnek a munkabaleset jellegétől, körülményeitől, 

felelősségi viszonyaitól, kieső munkaidőtől, adott 

vállalkozási bérezéstől stb. 

 

Kiindulásként a feldolgozóipari létszám és kereseti 

adatok a következőek. Az adatok a KSH adattárából 

származnak. Az adatok a 2016-os évre vonatkoznak, 

mivel összefüggéseiben a kiadvány írásakor ez az az 

év, amelyről rendelkezésre állnak az adatok. 



A hatékonyság és a munkavédelem összefüggései 

 

31/64 

 

 

Létszám-, bér- és kereseti adatok a feldolgozóipari 

alágazatokban a vállalkozói szférában 

Megnevezés 
Létszám 

(fő) 

 Személyi 

alapbér átlaga 

Ft/fő, hó  

16.10 Fűrészárugyártás 
1545 

                                                        

136 475     

16.1 Fűrészárugyártás 
1545 

                                                        

136 475     

16.21 Falemezgyártás 
979 

                                                        

165 787     

16.23 Épületasztalos-

ipari termék gyártása 
3205 

                                                        

206 175     

16.24 Tároló fatermék 

gyártása 
874 

                                                        

143 639     

16.29 Egyéb fa-, 

parafatermék, fonottáru 

gyártása 

842 
                                                        

143 036     

16.2 Fa-, parafatermék, 6045                                                         
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fonott áru gyártása 181 273     

16 Fafeldolgozás 

(kivéve: bútor), 

fonottáru gyártása 

7589 
                                                      

172 156     

17.12 Papírgyártás 
696 

                                                        

271 310     

17.1 Papíripari 

rostanyag, papír 

gyártása 

810 
                                                        

259 214     

17.21 Papír 

csomagolóeszköz 

gyártása 

4470 
                                                        

214 691     

17.22 Háztartási, 

egészségügyi 

papírtermék gyártása 

612 
                                                        

217 934     

17.23 Irodai papíráru 

gyártása 
810 

                                                        

189 472     

17.29 Egyéb papír-, 

kartontermék gyártása 
678 

                                                        

236 453     

17.2 Papírtermék 

gyártása 
6574 

                                                        

214 071     
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17 Papír, papírtermék 

gyártása 
7384 

                                                      

219 021     

18.12 Nyomás (kivéve: 

napilap) 
5836 

                                                        

196 812     

18.13 Nyomdai 

előkészítő tevékenység 
1918 

                                                        

168 313     

18.14 Könyvkötés, 

kapcsolódó 

szolgáltatás 

202 
                                                        

169 207     

18.1 Nyomdai 

tevékenység 
8006 

                                                        

189 590     

18 Nyomdai és egyéb 

sokszorosítási 

tevékenység 

8071 
                                                      

192 594     

20.11 Ipari gáz 

gyártása 
796 

                                                        

419 744     

20.14 Szerves vegyi 

alapanyag gyártása 
534 

                                                        

319 298     

20.15 Műtrágya, 

nitrogénvegyület 

gyártása 

948 
                                                        

270 544     
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20.16 Műanyag-

alapanyag gyártása 
3547 

                                                        

268 193     

20.1 Vegyi alapanyag 

gyártása 
6381 

                                                        

287 814     

20.20 Mezőgazdasági 

vegyi termék gyártása 
565 

                                                        

300 952     

20.2 Mezőgazdasági 

vegyi termék gyártása 
565 

                                                        

300 952     

20.30 Festék, 

bevonóanyag gyártása 
1355 

                                                        

204 681     

20.3 Festék, 

bevonóanyag gyártása 
1355 

                                                        

204 681     

20.41 Tisztítószer 

gyártása 
2361 

                                                        

284 155     

20.42 Testápolási cikk 

gyártása 
346 

                                                        

288 538     

20.4 Tisztítószer, 

testápolási cikk 

gyártása 

2707 
                                                        

284 715     

20.59 M.n.s. egyéb 

vegyi termék gyártása 
675 

                                                        

229 796     
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20.5 Egyéb vegyi 

termék gyártása 
735 

                                                        

240 431     

20 Vegyi anyag, 

termék gyártása 
11742 

                                                      

275 177     

21.10 

Gyógyszeralapanyag-

gyártás 

997 
                                                        

315 424     

21.1 

Gyógyszeralapanyag-

gyártás 

997 
                                                        

315 424     

21.20 

Gyógyszerkészítmény 

gyártása 

14585 
                                                        

371 461     

21.2 

Gyógyszerkészítmény 

gyártása 

14585 
                                                        

371 461     

21 Gyógyszergyártás 
15582 

                                                      

367 875     

23.12 Síküveg 

továbbfeldolgozása 
2227 

                                                        

167 138     

23.19 Műszaki, egyéb 735                                                         
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üvegtermék gyártása 284 153     

23.1 Üveg, üvegtermék 

gyártása 
3856 

                                                        

200 579     

23.20 Tűzálló termék 

gyártása 
446 

                                                        

174 055     

23.2 Tűzálló termék 

gyártása 
446 

                                                        

174 055     

23.32 Égetett agyag 

építőanyag gyártása 
272 

                                                        

301 665     

23.3 Kerámia, agyag 

építőanyag gyártása 
748 

                                                        

263 401     

23.41 Háztartási 

kerámia gyártása 
1101 

                                                        

189 519     

23.44 Műszaki kerámia 

gyártása 
2903 

                                                        

230 745     

23.4 Porcelán, 

kerámiatermék 

gyártása 

4923 
                                                        

204 673     

23.51 Cementgyártás 
73 

                                                        

457 064     

23.5 Cement-, mész-, 370                                                         
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gipszgyártás 367 472     

23.61 Építési 

betontermék gyártása 
3169 

                                                        

186 681     

23.6 Beton-, gipsz-, 

cementtermék gyártása 
3650 

                                                        

220 903     

23.70 Kőmegmunkálás 
1095 

                                                        

135 364     

23.7 Kőmegmunkálás 
1095 

                                                        

135 364     

23.99 M.n.s. egyéb 

nemfém ásványi 

termék gyártása 

2351 
                                                        

216 202     

23.9 Egyéb 

csiszolótermék és 

nemfém ásványi 

termék gyártása m.n.s. 

2779 
                                                        

208 112     

23 Nemfém ásványi 

termék gyártása 
17868 

                                                      

208 459     

31.01 Irodabútor 

gyártása 
2221 

                                                        

144 864     

31.02 1386                                                         
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Konyhabútorgyártás 176 156     

31.09 Egyéb bútor 

gyártása 
8377 

                                                        

156 149     

31.0 Bútorgyártás 
12082 

                                                        

156 623     

31 Bútorgyártás 
12082 

                                                      

156 623     

 

 

Személyi alapbér átlaga a feldolgozóipari 

ágazatokban 

                                                    227 415    

Ft/hó/fő 

 

Személyi alapbér átlaga a feldolgozóipari 

ágazatokban 

                                                    11 371   

Ft/nap/fő 

 

Fenti adatok arra nyújthatnak iránymutatást, hogy 

munkabalesetek bekövetkezésekor mekkora nem 

termelő bérkifizetéssel lehet számolni. Az alábbi 
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ábrák a munkabalesetekből származó különböző 

nagyságú kieső munkaidőkre mutatják be a konkrét 

forint összegeket egy fő munkabaleset miatt kiesett 

munkavállalóra vonatkoztatva. Hangsúlyozottan kell 

figyelembe venni, hogy természetesen további 

költségek is merülnek föl, nemcsak az ábrákon 

bemutatott inaktív bérköltségek. 

 

További felmerülő költség típusok: 

 betegállomány 

 biztosítási díjak  

 baleseti költségek  
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Jelmagyarázat a következő ábrákhoz: 

 1.- 5 napos kiesés, 

 2.- 10 napos kiesés, 

 3.- 15 napos kiesés,  

 4.- 20 napos kiesés,  

 5.- 40 napos kiesés,  

 6.- 60 napos kiesés. 
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43 039    
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Inaktív személyi alapbér alakulása - Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása Ft 
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54 755    

109 511    

164 266    

219 021    

438 042    

657 063    
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Jól látható az ábrákból, hogy egy-egy súlyosabb munkabaleset, ami több nap, hét 

munkából való kieséssel jár, igen komoly költségeket jelenthet a vállalkozás 

számára. Például a bútorgyártás területén egy 10 napos kiesés 78 ezer forintnyi 

olyan költséget jelenthet, ami nem párosul értékteremtéssel. 

 

További növekedést jelenthet, ha kulcsember esik ki a munkabaleset következtében, 

például olyan szakember, aki nehezen helyettesíthető tudással rendelkezik a 

vállalkozásban, vagy éppen döntési jogosultságokkal rendelkezik, speciális piaci 

információknak van birtokában és lehetne sorolni a példákat. 
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A mai munkaerőpiaci helyzetben különösen nehéz a megfelelő szaktudással, 

tapasztalattal és motivációval rendelkező munkabaleset miatt kieső munkavállalót 

pótolni. Ez igaz különösen a kisebb létszámmal működő vállalkozásokra. 
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Kitekintésül a teljes feldolgozóipar bruttó hozzáadott értéke 2016. évben a 

nemzetgazdaságban: 

 

Feldolgozóipar 7 048 107 millió Ft 

Feldolgozóipar 23,5 % (a nemzetgazdaság egészéhez viszonyítva) volt. 
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Az ipar belföldi értékesítése alágak szerint (folyó áron, millió Ft)

Év

Fafeldolgozás, 

papírtermék 

gyártása, nyomdai 

tevékenység

Vegyi anyag, 

termék gyártása
Gyógyszer-gyártás

Gumi-, műanyag 

és nemfém 

ásványi termék 

gyártása

Egyéb fel-

dolgozóipar; ipari 

gép, berendezés 

üzembe helyezése, 

javítása 

Feldolgozóipar

Kód CC CE CF CG CM C

2016 448 608 553 461 131 996 680 023 307 167 6 503 082 
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Az ipar exportértékesítése alágak szerint (folyó áron, millió Ft)

Év

Fafeldolgozás, 

papírtermék 

gyártása, nyomdai 

tevékenység

Vegyi anyag, 

termék gyártása
Gyógyszer-gyártás

Gumi-, műanyag 

és nemfém 

ásványi termék 

gyártása

Egyéb fel-

dolgozóipar; ipari 

gép, berendezés 

üzembe helyezése, 

javítása 

Feldolgozóipar

Kód CC CE CF CG CM C

2016 438 378 896 792 658 134 1 405 514 540 050 19 583 029 
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Érdemes néhány példát is összefoglalni, ami a 

munkavédelmi ráfordításokat reprezentálhatják.  

 

Munkavédelem 

Kockázatelemzés elvégeztetése 

Kockázatelemzés felülvizsgálása 

Zaj, fény, légszennyezettség mérések 

Egyéni védőeszköz éves ráfordítása 

Érintésvédelmi mérések 

Érintésvédelmi mérések 

Munkaeszközök időszakos 

biztonságtechnikai felülvizsgálata 

(orvostechnikai eszközök, egyéb 

berendezések éves költségei) 

Munkavédelmi bírság 

Társadalombiztosítási költségtérítés 

Munkavédelmi oktatás költségei (pl: 

kieső munkaidő) 
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Munkavédelmi beruházások költségei 

Tűzvédelem 

Tűzoltó készülékek karbantartása, 

beszerzése 

Tűzcsapok létesítése 

Tűzcsapok karbantartása 

Tűzjelző rendszer létesítése 

Tűzjelző rendszer karbantartása 

RB szekrények karbantartása 

RB szekrények beszerzése 

Tűzvédelmi feliratok (dohányzásra 

kijelölt hely, menekülés irányjelző, 

tűzoltó készülék jelölése, használata) 

Tűzgátló ajtók karbantartása 

Irányfény karbantartása 

Irányfény telepítése 

Vészvilágítás telepítése 
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Vészvilágítás karbantartása 

Nyomásfokozó szivattyú karbantartás 

Tűzivíz hálózat karbantartás 

Elektromos hálózat szabványossági 

felülvizsgálata, hibák javítása 

Villámvédelmi rendszer 

felülvizsgálata, hibák javítása 
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Tűzvédelmi oktatás dokumentáció 

készítése: Oktatás (új felvételes, 

ismétlődő, rendkívüli)  

Szakvizsgára kötelezett munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló 

szakvizsgáztatása  

Tűzvédelmi Szabályzat készítése,  

Tűzveszélyességi osztályba sorolás 

készítése  

Tűzriadó terv készítése,  

Tűzriadó gyakorlat szervezése, 

lebonyolítása  

Nagy létszámú rendezvények 

felügyelete 

Tűzvédelmi bírság 

Egyéb tűzvédelmi ráfordítások és 

költségeik 
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Az egyéni védőeszközök beszerzési árai 

gyakorlatilag eltörpülnek az esetleges 

munkabalesetek bekövetkezéséből származó 

költségekhez képest. 

 

 

Például: 

 

 

Védősisakok: 2000 Ft – 10 000 Ft közötti, 

Védőszemüveg: 500 Ft – 8 000 Ft közötti, 

Hallásvédelem: 200 Ft – 30 000 Ft közötti, 

Légzésvédelem: 970 Ft – 30 000 Ft közötti, 

Kézvédelem: 930 Ft – 53 000 Ft közötti, 

Lábvédelem: 6500 Ft – 55 000 Ft közötti áron 

szerezhetők be a kiadvány készítésének 

időpontjában. 
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A szervezeti hatékonyság mérhető a következő 

mutatókkal: 

 

 

1. Egy főre jutó bevétel = Bevétel / Létszám 

2. Egy főre jutó költség = Összes költség / 

Létszám 

3. Egy főre jutó eredmény = Adózott eredmény / 

Létszám 

4. Egy fő által létrehozott érték = Adózás utáni 

eredmény / Létszám 

5. Emberi befektetés mutatószáma = Bevétel - 

(összes költség - kompenzáció és 

járandóságok) / Kompenzáció és 

járandóságok 
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Egyértelmű, hogy a munkabalesetek miatt 

bekövetkező munkaidő kiesés rontja a fenti 

mutatókat, tehát egyértelműen megmutatható, hogy 

a munkavédelem javítása növeli a szervezeti 

hatékonyságot! 

 

 

A munkabalesetekkel összefüggésben értelmezhető 

humán erőforrás controlling mutató továbbá a  

 

 Hiányzási arány = Összes hiányzási nap / 

Éves munkaidőalap 

 Egy főre jutó hiányzási költség = (Hiányzás 

aránya × kompenzáció) / Létszám 
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Hogyan lehet növelni a hatékonyságot a 

munkavédelem erősítésével? A vállalat például arra 

ösztönözheti a dolgozókat, hogy tegyenek 

javaslatokat a munka könnyítésére és javítására.  

 

 

 

A rend, a tisztaság és a fegyelem nem kerül pénzbe, 

és ezek olyan befektetések, amelyektől egy 

vállalkozó nem tekinthet el. Ezeket naponta meg kell 

követelnie, ezeknek vállalati normákká kell válniuk. A 

munka és életkörülmények javítása, a munkahelyek 

ergonómiai kialakítása – különös tekintettel például a 

terhek emelésére és hordására, vagy olyan műszaki 

megoldásokra, mint a csúszásmentes rács, a 

biztonságos, botlásmentes padozat, az érzékeny 

tűzriasztó, valamint az automata tűzoltó rendszerek – 

tőkét igényel, akárcsak a zajszint és a füstgázok 

mennyiségének csökkentése, vagy az irodai székek 

beszerzése.  
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A napi munkában ugyanis maga az ember a 

legnagyobb kockázati tényező. A munkahelyi 

baleseteknek több mint 90%-a emberi tényezőre 

vezethető vissza. A vállalatoknak éppen ezért az 

emberi magatartás irányítására vonatkozóan 

szükséges bevezetniük számos intézkedést. Az 

emberekben először tudatosítani kell a veszélyt, 

hogy balesetmentesen dolgozzanak. A balesetekből 

tanulni kell, általában az ember erősebben reagál a 

negatív tapasztalatokra, mint a pozitívokra 

 

 

 

A gazdaságossággal kapcsolatban felvetett kérdésre 

magától adódik a válasz. Az a vállalkozó, aki 

tartósan a piacon akar maradni, nem engedheti meg 

magának, hogy „gazdaságtalanul” dolgozzon. Ezért 

is olyan éles a verseny a piacon. A munkaerő által 

teremtett értéktöbblet ma már a legfontosabb 

költségtényező. Ennek fényében a munkabiztonság 
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és az egészségvédelem teljesen új jelentőséget 

nyer, mert közvetlenül vagy közvetve döntően 

befolyásolhatja az egyes vállalatok 

eredményességét, jövedelmezőségét, 

hatékonyságát. 
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