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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet a dolgozók egynegyedének véleményét felmérő 

kérdőíves vizsgálata a következő, a dolgozók egészségére és a repülésbiztonságra egyaránt 

potenciális veszélyt jelentő pszichoszociális és a megélhetéssel, a munkavállalók anyagi 

biztonságával összefüggő kockázatokat azonosította a Hochtief-Budapest Airport biztonsági 

területén, 2012. augusztus végén. 

1. Permanens fáradtság 

Az összes megkérdezettnek csupán 36 százaléka érkezik szinte mindig vagy gyakran kipihenten 

a munkába. A 12 és 24 órás beosztásnál jóval megterhelőbb nyolc órás munkarendben dolgozók 

esetében ez az arány mindössze 19 százalék. Ebben a válaszadói körben 43 százalék állította, 

hogy szinte mindig, vagy gyakran küzd koncentrációs nehézségekkel. A dolgozók több mint 

felének szinte megoldhatatlan gondot vagy nagy problémát jelent a kevés idő a pihenésre és 

feltöltődésre.  

2. Anyagi, szakmai és erkölcsi megbecsülés hiánya 

A területen végzett munka presztízse és az anyagi elismerés egyaránt rendkívül alacsony. A 

megkérdezettek 79 százaléka semennyire vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy munkahelyén 

megbecsülnék a színvonalas munkát. A válaszadóknak csak 22 százaléka tervez hosszú távra 

jelenlegi munkájával, háromnegyedük pedig gyakran vagy szinte mindig pénzzavarba kerül a 

hónap végén. Mindezek rendkívül súlyos közvetett biztonsági kockázatokról árulkodnak. 

3. Kiszámíthatatlanság 

A nyolc órás munkarendben dolgozók 45 százalékának szinte megoldhatatlan vagy nagy 

problémát jelent a kiszámíthatatlan munkaidő, és csupán 40 százalékuk tudja szinte mindig 

vagy gyakran, két hétre előre tervezni szabad- illetve munkaidejét. Gyakran SMS-ben rendelik 

be a munkavállalókat rendkívüli munkavégzésre. A krónikus stressz egyik legfontosabb oka a 

kontroll-érzet hiánya, a kiszámíthatatlanság. 

4. Munkakörülmények 

A megkérdezettek 43 százaléka szerint sosem, vagy csak ritkán van elegendő idő a feladatok 

ellátására, a szabályok és utasítások betartása mellett. A válaszadók egyharmada szerint sosem 

vagy csak ritkán áll rendelkezésre minden berendezés, technikai eszköz a feladatok szabályos 

ellátásához, határidőre. A dolgozók közel fele panaszkodott a hiányos képzésre, felkészítésre. A 

dolgozók 64 százalékával történik meg több-kevesebb gyakorisággal, hogy hat órás vagy 

hosszabb műszak alatt nincs lehetősége enni vagy inni. 

5. Stressz, egészségügyi kockázatok 

Saját magán a dolgozók 44 százaléka tapasztal szinte mindig, folyamatosan, illetve gyakran 

stressz-tüneteket. A nyolc órás munkarendben ez az arány 59 százalék. Kollégáik kitettségét 

ennél is borúsabban látják: az összes megkérdezett 67 százaléka szerint munkatársaikkal szinte 

mindig, folyamatosan vagy gyakran megtörténik, hogy a stressz miatt nem tudnak egyenletesen 

magas színvonalon teljesíteni. A dolgozók negyede számolt be róla, hogy folyamatosan vagy 

gyakran eszébe jut a munkája otthon is, és ettől rosszul érzi magát. A megkérdezettek 64 

százaléka szerint munkatársaik folyamatosan vagy gyakran orvosi segítségre szorulnak, 

betegszabadságra mennek a munkahelyi megterhelés miatt. 

A fenti problémák nem csupán a dolgozók egészségére, de a repülőtér zavartalan működésére 

és schengeni besorolására, illetve a repülésbiztonságra is komoly veszélyt jelentenek. 
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2. HÁTTÉR 

2.1 Pszichoszociális kockázatok és munkahelyi stressz 

A munkahelyi stressz irodalma világszerte és Európában is igen jelentős és az elmúlt években 

gyors ütemben bővül. Nem véletlenül, ugyanis a kontinensen az elvesztett, betegállományban 

töltött munkanapok több mint fele a káros jelenségnek tudható be – állapította meg az Európai 

Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (OSHA). 2005-ös adatok alapján az 

európai munkavállalók több mint ötöde szenvedett a krónikus stressztől.1 2002-ben mindez 20 

milliárd eurónyi veszteséget okozott a kontinens vállalatainak és államainak.  

Az OSHA meghatározásában a stressz az az érzés, amikor a munkavállalóval szemben 

támasztott elvárások és az ezeknek való megfeleléshez rendelkezésre álló erőforrások 

nincsenek arányban. Mint azt minden szakirodalom hangsúlyozza, rövidtávon – például egy 

határidős munka leadása előtt – ez az érzés akár hasznos is lehet. Gondok akkor jelentkeznek, 

ha ez az aránytalanság tartósan fennáll, állandósul. 

A magyar Nemzeti Munkaügyi Hivatal meghatározása2 szerint: „tartós stresszt a munkahelyi 

bizonytalanság, értékvesztés, képességgel arányban nem álló munkahelyi, társadalmi, családi 

elvárások, konfliktusos interperszonális kapcsolatok munkatársakkal, főnökkel, vagy a 

magánéletben, túlzott munkateher okozhatnak. 

Továbbá ide sorolandók az olyan kérdések is, mint: mennyi beleszólása van a munkavállalóknak 

abba, hogy miként végzik a munkájukat, értik-e vagy sem a feladatukat, részesülnek-e vagy sem 

a munkavállalók a kollégák és a vezetők részéről kellő támogatásban, kaptak-e képzést a 

feladatok ellátásához stb.” 

A fenti definíciók köszönnek vissza az európai szociális párbeszéd program résztvevői között 

2004-ben kelt megállapodásban is. E szerződés a kontinens nagy- és kisvállalati munkaadóinak 

érdekképviseletei és a munkavállalói érdekképviseletek ernyőszervezete, az ETUC között 

köttetett. Megjegyezzük, hogy a BusinessEurope érdekképviseleti csúcsszerven keresztül 

közvetve a repülőtér tulajdonosa, a német Hochtief AG is részese a szerződésnek. 

2.2 Egészségügyi ártalmak 

Az OSHA tájékoztatása3 szerint a tartós stresszhatás a következő csoportokba sorolható 

tünetekben nyilvánulhat meg, egyéni szinten, tehát az egyes munkavállalóknál:  

 érzelmi reakciók (ingerültség, szorongás, alvásproblémák, depresszió, hipohondria, 

elidegenedés, kiégés, családi problémák);  

 kognitív reakciók (koncentrálási és emlékezési zavarok, döntési nehézségek, problémák új 

dolgok megtanulásában);  

 viselkedési reakciók (droghasználat, alkoholfogyasztás, dohányzás, destruktív viselkedés), 

és  

 fiziológiai reakciók (hátproblémák, meggyengült immunrendszer, gyomorfekély, 

szívproblémák, magas vérnyomás). 

                                                           
1
 http://osha.europa.eu/hu/topics/stress/index_html 

2
 http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=163  

3
 http://osha.europa.eu/hu/topics/stress/index_html/definitions_and_causes  

http://osha.europa.eu/hu/topics/stress/index_html
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=163
http://osha.europa.eu/hu/topics/stress/index_html/definitions_and_causes
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A Hochtief-Budapest Airport biztonsági területen dolgozó munkavállalóinak 44 százaléka szinte 

mindig vagy gyakran szenved munka közben stressz-tünetektől (a kérdőívben említett 

panaszok: „fejfájás, indokolatlan rosszkedv, szorongás, folyamatos fáradtság, stb.”). 

Az egyéni szint mellett az összesített munkaegészségügyi és munkaügyi adatokból is 

kiolvasható a stressz szintje egy munkahelyen. A táppénzen töltött napok, az igazolatlan 

távolmaradások, a hibák és balesetek vagy egyéb fegyelmi problémák magas száma, illetve 

aránya utalhat komoly tartós stresszre. 

A terület dolgozói körében az egy időben betegszabadságon vagy táppénzen lévő személyek 

aránya 2010 óta folyamatosan emelkedik. A 2012. tavaszi elbocsátások, valamint a nyolc órás 

munkarend bevezetése óta e kedvezőtlen trendben is komoly megugrás figyelhető meg. A 

Hochtief-Budapest Airport a szakszervezet kérése ellenére sem adta át a cég hivatalos 

betegszabadság-statisztikáit. Ennek ellenére a LESZ területi képviselőinek beszámolója alapján 

tudható, hogy az elmúlt hónapokban a teljes állomány 5-10 százaléka volt távol munkahelyétől 

egészségügyi okok miatt egy átlagos napon.  

Összehasonlításképp, a KSH adatai szerint országosan a táppénzre menő munkavállalók aránya 

folyamatosan csökken – az állásuk elvesztésétől való félelem miatt. Az országos adatokból 

kitűnik, hogy 2008-ban a jogosultak átlagosan 1,8 százaléka volt betegszabadságon, és 2,6 

százaléka táppénzen4. 2011-re a táppénzen lévők aránya 1,8 százalékra csökkent5.  

2.3 Biztonsági kockázatok 

A Hochtief-Budapest Airport biztonsági területével kapcsolatban – érthető módon – a hibákról 

és szabálytalanságokról részletekbe menően beszélni felelőtlenség volna. Ezzel kapcsolatos 

információit a szakszervezet minden esetben megosztja az illetékes hatóságokkal. Érdemes 

azonban felidézni, hogy 2010 nyarán egyszer már leminősítette a légikikötőt a Nemzetközi 

Polgári Repülési Szervezet (ICAO). Ez azzal a következménnyel járt, hogy a Budapestről érkező 

járatokat az Unió többi repülőterén a schengeni övezeten kívülről érkezettnek tekintették, így 

utasaiknak hosszadalmas és kellemetlen átvizsgálási procedúrával kellett számolniuk az érkező 

oldalon is. Sajnos jelentős esély van rá, hogy ez a kellemetlen és a repülőtér, illetve a magyar 

gazdaság számára egyaránt roppant költséges epizód megismétlődik a jövőben. 

2.4 Elvándorlás és munkaerő-hiány 

A munkaerő cserélődése jelentősen felgyorsult az elmúlt években. A képzéseket és 

továbbképzéseket követő vizsgákon tapasztalható magas bukási arány önmagában még 

üdvözlendő is lehetne. Azonban mindenképp ijesztő, hogy a többség önként távozik a vállalattól. 

A 2012. tavaszi csoportos leépítés óta eltelt négy hónap folyamán az állomány mintegy negyede, 

közel száz fő hagyta ott a repülőteret. Állandó a létszámhiány, és ez a megmaradtak munkaidő-

beosztására is rányomja bélyegét. Egyre gyakoribb, hogy azonnali rendkívüli munkavégzésre 

rendelnek be kollégákat – egyre többször SMS útján. Nem meglepő sajnos, hogy a biztonsági 

területen dolgozóknak csupán alig egyötöde tervez hosszú távra jelenlegi munkahelyén, a 

kutatás tanúsága szerint. 

A területen a kölcsönzött, határozott idejű szerződéssel dolgozók aránya eléri az állomány 

egynegyedét. Különösen jellemző alkalmazásuk az utasbiztonsági ellenőr munkakörben. 

                                                           
4
 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310022.pdf 

5
 www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp003.html 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310022.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp003.html
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Nehezen számszerűsíthető, de tagadhatatlan kockázatot jelent, hogy minden évben már 

átvilágított, kiképzett emberek tucatjai kerülnek ki a repülőtérről, minden további kötődés és 

motiváció nélkül, a biztonsági mechanizmusok ismeretének tökéletes birtokában. 

2.5 A hatósági ellenőrzés korlátai a repülőtéren 

Ahogy minden munkahelyen, úgy a repülőtéren is a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (korábban: 

OMMF) hivatott munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéseket végezni. A gyakorlatban azonban 

az ellenőrzések értékéből mindenképp levon, hogy a biztonsági területre való belépéshez az 

ellenőröknek előzetesen meghatározott időre szóló engedélyt kell kérniük a Hochtief-Budapest 

Airporttól. Az esetleges szabálytalanságok bizonyítását nehezíti, hogy alapvetően tilos a videó- 

vagy fényképfelvétel készítése ezeken a területeken. A LESZ többször kért engedélyt forgatásra 

a cégvezetéstől, azonban minden esetben elutasították ezt. Ez a probléma minden repülőtéri cég 

esetében fennáll, azonban a Hochtief-Budapest Airport esetében különösen figyelemre méltó, 

hogy az ellenőrzés alá vonni tervezett munkaadó engedélyéhez van kötve a helyszíni vizsgálat 

lefolytatása, illetve a bizonyítást szolgáló felvételek elkészítése. 

2.6 A munkáltató kötelességei 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása 

nyomán Magyarországon minden munkahelyen kötelező felmérni, hogy milyen terhelésnek, 

stressz-tényezőknek vannak kitéve a dolgozók. A törvény 54. § 1. bek. kimondja a következőket: 

1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles 

figyelembe venni a következő általános követelményeket: (…) 

d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 

munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés 

időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a 

munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére; (…) 

g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a 

technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a 

munkakörnyezeti tényezők hatására; 

Az 54. § a továbbiakban így fogalmaz: 

(2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve 

szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 

kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és 

keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A 

kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, 

veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, 

egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. (…) 

(3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések 

meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt 

követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. (…) 

(5) A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők 

dokumentálása: 

a) a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai; 
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b) a veszélyek azonosítása; 

c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma; 

d) a kockázatot súlyosbító tényezők; 

e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés 

alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó 

szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása; 

f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése; (…) 

A Hochtief-Budapest Airport a szakszervezet kérésére nem volt hajlandó elismerni, hogy 2008 

óta egyszer sem készített felmérést a pszichoszociális kockázatokról. Azonban idevágó adatokat 

kérésünkre sem adott át a cégvezetés. A dolgozók közül sem tudott senki felidézni olyan 

alkalmat, amikor a menedzsment e szempontokat vizsgálta volna. Így több mint valószínű, hogy 

a vállalat évek óta mulasztásban van ezen a téren – jelen kutatás az első, amelyik összegezve 

vizsgálja e kockázatokat ezen a kritikus területen. 

2.7 Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok és támogatás 

A biztonsági területen felelősségteljes, ugyanakkor monoton, állandó figyelmet igénylő munkát 

végeznek igen szoros határidők mellett. A munkavégzés során gyakran türelmetlen utasokkal 

kell foglalkozni, és az esetlegesen felmerülő veszélyhelyzetek szakszerű kezelésére is állandóan 

készen kell állni. Ahogyan a legtöbb biztonsági munkakör esetében, úgy sokáig a Hochtief-

Budapest Airportnál is kötelező volt a pszichológiai alkalmassági vizsgálat.  

Azonban a 2009-es, görög sztrájktörőkkel levert munkabeszüntetést követően, 

költségcsökkentésre hivatkozva, ezeket beszüntették, és a mai napig nem képezik a 

követelmények részét. Az elmúlt évek folyamán ugyanilyen célból megszüntették a repülőtéri 

orvosi rendelőt is, ahol korábban két munkahelyi pszichológus segített feldolgozni a 

munkavállalókat érő stresszhatásokat. 

2.8 A vizsgálatba bevont munkakörök 

Védelmi ellenőr 

2010 óta ez a hivatalos munkaköri besorolása a korábban utasbiztonsági ellenőr és biztonsági 

ellenőr néven foglalkoztatott munkavállalóknak. A védelmi ellenőrök a repülőtér úgynevezett 

szigorított területeire való belépés előtt ellenőriznek mindent és mindenkit. Munkájukkal 

biztosítják, hogy tiltott, veszélyes anyagok és eszközök ne juthassanak be az SRA (security 

restricted area) zónákba. Ennek során az átvilágító kapuk és fémdetektorok kezelése hárul 

rájuk. A check-in kapuk után, a nemzetközi területre való belépés előtt. A bőröndök és egyéb, 

raktérben szállított poggyászok átvilágítása és ellenőrzése is az ő feladatuk, ezt külön 

helyiségekben végzik, monitorok előtt ülve.  

Ebben a körben jellemző a kölcsönzött alkalmazottak foglalkoztatása. Egyaránt találni 8 és 12 

órás munkarendben dolgozókat a védelmi ellenőrök között.  

Fegyveres biztonsági őr 

A fegyveres biztonsági őrök látják el a repülőtér védelmét esetleges behatolók ellen, illetve 

rendkívüli szituációk esetén. A fegyveres biztonsági őrségaz őrparancsnokság vezetése alatt 

szinte katonai szigor mellett végzi munkáját, folyamatos járőrözéssel fenntartva a repülőtér 

biztonságát 
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Portás 

E biztonsági vizsgát nem igénylő munkakörben dolgozók látják el a repülőtér portaszolgálatát. 

Ellenőrzik a repülőtér területére belépő személyeket, a behajtó járműveket és a bevitt 

csomagokat.  

Apron controller 

Az apron a repülőtéren azt az előteret jelenti, amely a terminál épület és a kifutópályák között 

található. Az apron controller valójában több munkakör gyűjtőneve, a repülőgépek gurulásának, 

felvezetésének összehangolása, a beállóhelyeken álló gépek közötti járműmozgások folyamatos 

összehangolása és ellenőrzése tartozik feladataik közé. Így elsősorban a balesetek, és a 

torlódásokkal járó késések megelőzése az itt dolgozók felelőssége.  

2.9 Műszakok és munkarendek 

A területen a tavaszi leépítésekkel egy időben bevezetett újítások nyomán négyféle 

munkarendben végeznek munkát. A 12 órás, 24 órás és ún. „tour” beosztásban dolgozókban 

közös, hogy egy hosszú, 12 vagy 24 órás munka-szakaszokat hosszabb 24-48 órás pihenők 

tagolják. 

Ezeknél sokkal nagyobb gondot jelent az utasbiztonsági ellenőrök túlnyomó többsége számára 

2012 tavaszán bevezetett új, nyolc órás munkarend. Ebben a munkavállalóknak valóban csupán 

nyolc-nyolc órás szakaszokat kell végigdolgozniuk, hetente öt vagy hat napon. Azonban sem a 

pihenőnapjaikat, sem a munkakezdés idejét sem látják előre – még két hétre sem. A 

munkakezdést hajnal 4 és este 18 óra között bármikorra kitűzhetik.  

Az új Munka törvénykönyve értelmében a munka befejezése és a következő munkakezdés 

között bizonyos munkahelyeken, köztük a repülőtéren, nyolc órának kell eltelnie. Ebbe 

beletartozik az utazásra fordított idő is. Ez Ferihegyről némelyeknek több mint egy óra. Így 

előfordulhat, hogy valaki az egyik nap déltől este nyolcig dolgozik, majd másnap reggel négy 

órára visszavárják munkakezdésre. Az sem ritka, hogy a nyolc órásra tervezett munkanapot a 

nap folyamán váratlanul megtoldják, akár négy óra rendkívüli munkával, túlórázással. 

Nem meglepő, hogy nyolc órás munkarendben dolgozók között a legmagasabb a betegállomány 

aránya, és a felmondások – a teljes állomány közel negyede – oroszlánrésze is az így beosztott 

utasbiztonsági ellenőrök köréből kerül ki. Nem csak a bioritmus teljes szétzilálása teszi próbára 

az így dolgozókat, de az is, hogy két hétre sem tudják előre tervezni szabadidejüket, hiszen nem 

tudhatják, aznap épp szolgálatban lesznek-e. 

2.10 Fizetések a területen 

A Budapest Airportnál a privatizáció óta folyamatosan veszítenek értékükből a bérek. A 

Hochtief színre lépésével ez a folyamat azonban felgyorsult, mára a rendszer működésének 

kereteit feszegeti a bérfeszültség. A területen öt éve nem volt alapbér-emelés. A Hochtief-

Budapest Airport egyoldalúan felmondta a kollektív szerződést 2008-ban eltörölve a 

műszakpótlékok jelentős részét.  

A terület legrosszabbul fizetett munkaköre a biztonsági ellenőröké. Nettó bérük 120 ezer forint 

körül alakul, a nagy számban alkalmazott kölcsönzött munkatársaké ennél is kevesebb. A 

fegyveres biztonsági őrök havi nettó keresete a pótlékokkal együtt 120-140 forint körül alakul. 

Az utasbiztonsági ellenőrök jellemző fizetése szolgálati idő és pótlékok függvényében 140-160 
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ezer forint körül alakul, pótlékokat és minden juttatást beleértve. Az apron controllerek 

számítanak a leginkább megfizetett munkakörnek a Hochtief-Budapest Airport biztonsági 

területén. Nettó bérük minden juttatással és pótlékkal együtt akár a havi 220 ezer forintot is 

elérheti. 

2.11 Ellenőrzési és minőségbiztosítási mechanizmusok 

A biztonsági terület belső ellenőrzésének működése szintén nem hozható részleteiben 

nyilvánosságra. Azonban két olyan fontos tényezője is van, amely elsősorban munkaügyi kérdés, 

és amely jelentősen növelheti a munkavállalókra nehezedő nyomást.  

Az első ezek közül a havonta a fizetés mellé adott minőségi bónuszok ügye. 2010 elején, az 

elmaradó béremelés helyett tett „engedményként” a Hochtief-Budapest Airport bevezette, hogy 

a havi teljesítmény alapján kaphatnak több vagy kevesebb fizetést az alkalmazottak. Mindennek 

alapját egy ötfokozatú értékelő skála jelenti. A munkavállalók, ha hibátlanul ellátják előírt 

feladataikat, a középső, 3-as értékelést kapják. Ebben az esetben sem levonásra, sem bónuszra 

nem számíthatnak. Plusz pontot ér többek között viszont mások hibáinak felfedezése és 

jelentése. Mindez a feljelentgetés és bizalmatlanság légkörét erősíti.  

Nem csak az a probléma, hogy ezzel is nő a nyomás az egyes munkavállalókon, hiszen a nagyobb 

odafigyelésre motiválás – ha a minőségi munkavégzés többi feltétele adott –üdvözlendő cél is 

lehetne. Azonban ez a rendszer erősen ellenérdekeltté tesz mindenkit abban, hogy saját 

esetleges hibáit megtörténtük után bejelentse, erőfeszítést tegyen a korrigálásukra és a hiba 

okainak feltárására. Ezért ugyanis levonást kap, és nem elismerést. 

A másik fontos probléma ezen a területen a dolgozók folyamatos ipari kamerás megfigyelése. Ez 

a munkavállalók kevesebb, mint harmadának nem okoz gyakori problémát, mintegy felüket 

ugyanakkor állandóan vagy gyakran zavarja. A meghatározatlan célú, folyamatos kamerás 

ellenőrzés jogszerűtlenségét a repülőtéren folytatott ombudsmani vizsgálat is kimondta, 

mégsem történt változás ezen a téren. 

2.12 Oktatás, felkészítés 

A dolgozók jelentős problémaként hivatkoznak az elégtelen oktatásra és képzésre. Elmondható, 

hogy a jelenlegi képzési struktúra sem a munkaerő rendkívül felgyorsult cserélődésével, sem az 

évről évre megújuló biztonsági technológiákkal nem képes lépést tartani. 

Szűkös az oktatás személyi háttere. A tanítást jelenleg egyetlen fő végzi, a tőle telhető 

legnagyobb gondossággal. Azonban nyilvánvaló túlterheltsége még akkor is problémákhoz 

vezethet, ha semmi sem akadályozza a továbbiakban sem, hogy munkáját ellássa.  

Óriási probléma a tankönyvek hiánya, a tananyag elavult és összefércelt jellege. A repülőtéri 

biztonsági ellenőrzés terén 2001 óta robbanásszerű fejlődés zajlik. Szinte hónapról hónapra 

újabb és újabb technológiákat vezetnek be Budapesten is. Ezek oktatása azonban sokszor nem 

elégséges, az állománynak nincs ideje tanítás keretében megismerkedni az új módszerrel. Az 

alkalmazást azonnal éles helyzetben, a gyakorlatban kezdik meg. 

A vizsgáztatás nehézségei és a magas bukási arány ma már leginkább a felkészítés nehézségéről, 

kisebb részt a kifejtést igénylő kérdések szubjektivitásnak is helyet hagyó pontozásából 

erednek. A korábbi években – az előző Munka törvénykönyve nyújtotta lehetőséggel élve – 

többen szándékosan megbuktak, mert így végkielégítéssel távozhattak a mind 
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elviselhetetlenebbé váló munkahelyükről, míg rendes felmondás esetén ezt nem kapták volna 

meg. 

2.13 Munkaeszközök 

Mint a kutatás eredményeiből is kiolvasható a munkaeszközök és védőfelszerelések hiányát, 

elégtelen vagy alkalmatlan voltát is problémaként azonosította a többség. A megkérdezett 

dolgozók kevesebb mint negyede állítja, hogy „mindig” vagy „gyakran” áll rendelkezésre 

elegendő és megfelelő színvonalú munkaeszköz a munka elvégzésére, a határidők betartásával. 

Az utasok és csomagok átvilágításánál használatos védőkesztyűk gyenge minősége és hiánya 

gyakori probléma. A világ minden tájáról érkezett utasok százait átvizsgáló ellenőrök még 

influenzaszezonban sem kapnak védőmaszkot. Szintén problémás a fertőtlenítő törlőkendő-

ellátottság. Az átvilágító berendezések fémből készült függönyei sok berendezésen elöregedtek 

és repedezettek, csak aprólékos igazgatás után szigetelnek megfelelően. Gyakran hiányzik a 

lábzsák, cipővédő fólia, ami arra szolgál, hogy a dolgozók lábbelijei ne szennyeződhessenek. Az 

egyenruhák minősége is sokszor kívánnivalót hagy maga után. Mindezek – párosulva az utasok 

átvizsgálásához hagyott roppant szűkös hellyel – sok apróbb bosszúságot okoznak a 

mindennapokban. 
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3. MÓDSZERTAN 
A felmérés 2012. augusztus 24-27. között, tehát egy hosszú hétvége leforgása alatt készült a 

Hochtief-Budapest Airport biztonsági területén dolgozó munkatársak között. A felölelt 

munkakörök között találni biztonsági ellenőröket, utasbiztonsági ellenőröket, előtéri (apron) 

kontrollereket és fegyveres biztonsági ellenőröket. A mintába minden dolgozónak azonos esélye 

volt bekerülni.  

A minta teljes elemszáma: 112 fő. Ez a három munkakörben alkalmazott teljes létszám mintegy 

egynegyede. 14 fő nem járult hozzá, hogy azonosításra alkalmasnak vélt adatait (munkaterület, 

szerződéstípus, munkaidő, szakszervezeti tagság) a kérdésekre adott válaszaival együtt 

rögzítsük. 

Az munkaügyi adatokat megadó 98 személy közül előtéri kontroller 4 fő, biztonsági ellenőr 24 

fő, fegyveres biztonsági őr 5 fő, utasbiztonsági ellenőr 65 fő. A megkérdezettek közül 75 fő 

alkalmazotti státuszban van – határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel dolgozik. 23-an 

kölcsönzött munkavállalóként dolgoznak. A megkérdezettek több mint fele, 64 fő tagja 

valamelyik érdekképviseletnek, 34-en nem szakszervezetei tagok. A válaszadók közül 53-an 

dolgoznak 8 órás munkarendben, 41-en 12 órás, 4 fő pedig 24 órás beosztásban végzi munkáját.  

A kérdőív zárt kérdéseket tartalmazott, a következő megfogalmazásban és válasz-kódolással: 

Mennyire tud egyetérteni a következő állításokkal? (1: semennyire, 2: inkább nem értek egyet, 3: 

igen is meg nem is, 4: inkább egyetértek, 5: teljesen egyetértek, X: nem tudja/nem válaszol) 

Találkozik-e a következő jelenségekkel, és ha igen, milyen gyakorisággal? (1: soha, 2: ritkán, de 

előfordul, 3: időnként előfordul, 4: gyakran megtörténik, 5: szinte mindig vagy folyamatosan, X: 

nem tudja/nem válaszol) 

Mekkora problémát okoznak önnek a következő tényezők munkája során? (1: semekkorát, 2: 

alig okoznak gondot, 3: gondot okoznak, 4: nagy gondot okoznak, 5: szinte megoldhatatlan 

probléma, X: nem tudja/nem válaszol) 

A kérdések a magas látenciával bíró témák kutatása során bevett módon az általános 

helyzetleírástól (pl. munkatársaimmal előfordul, hogy…) haladnak a személyes helyzet, 

magatartás (pl. azt tapasztalom magamon, hogy) felé. Külön kódoltuk a nem tudja/nem válaszol 

válaszlehetőséget, egyes kérdéseknél e kategória magas száma önmagában is beszédes adat. 

A kérdőív végén nyitott kérdésben tudakoltuk a munkavállalókat esetleges egyéb, a zárt 

kérdések között nem szerepeltetett problémákról.  
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4. A KÉRDŐÍVES KUTATÁS TAPASZTALATAI 

4.1 Permanens fáradtság, kimerültség 

 

A teljes, biztonsági területen dolgozó állomány 36 százaléka „szinte mindig” vagy „gyakran” 

érkezik kipihenten a munkába. Az összlétszám kétötödével ez azonban „sosem” vagy csak 

„ritkán” fordul elő. 21 százalék válaszolta azt, hogy „időnként” előfordul vele, hogy kipihenten 

kezdi meg munkaidejét. 3 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak 

válaszolni a kérdésre. 

 

Az előző kérdésre adott válaszokat a tavasszal bevezetett nyolc órás munkarendben dolgozók 

körében vizsgálva azt kapjuk, hogy az így dolgozók több mint fele „sosem” vagy csak „ritkán” 

érkezik kipihenten a munkahelyére. 28 százalék azok aránya, akik „időnként” kipihenten 

érkeznek, és nem éri el az egyötödöt sem azoké, akik „szinte mindig”, vagy „gyakran” kezd hozzá 

napi ellenőrző feladataihoz kipihenten. 

Sohasem 
fordul elő 

21% 

Ritkán, de 
előfordul 

19% 
Időnként 
előfordul 

21% 

Gyakran 
megtörténik 

24% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

12% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

3% 

A munkába kipihenten érkezem. 

Sohasem  
fordul elő 

28% 

Ritkán, de 
előfordul 

23% 

Időnként 
előfordul 

28% 

Gyakran 
megtörténik 

13% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

6% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

2% 

A munkába kipihenten érkezem.  
(8 órás munkarend) 
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A kérdőívben a fáradtság munkavégzés színvonalára gyakorolt esetleges káros hatásaira először 

közvetetten „a többiek” vonatkozásában kérdeztünk rá. A kapott válaszok szerint több mint egy-

egyharmad azok aránya, akik szerint munkatársaik „szinte mindig” vagy „gyakran” gyengébben 

teljesítenek a kipihentség hiánya miatt. További mintegy egyötöd szerint ez „időnként” 

előfordul. A válaszadók kevesebb, mint egytizede szerint „ritkán” lehet ilyet tapasztalni. 

Elenyésző azok aránya, akik szerint a probléma sosem jelentkezik. 4 százalék nem tudott vagy 

nem akart válaszolni a kérdésre. 

 

A nyolc órás munkarendben dolgozók körében vizsgálva az előző kérdésre adott válaszokat, 

még nagyobb problémával találkozunk. E részmintában már több mint négyötöd azok aránya, 

akik szerint „szinte mindig” vagy „gyakran” rontja a teljesítményt a fáradtság. Egytized szerint 

ez „időnként” előfordul. 4-4 százalék azok aránya, akik szerint ritka jelenségről van szó, illetve 

akik nem tudnak, vagy nem akarnak válaszolni a kérdésre. Ebben a munkarendben nem volt 

olyan válaszadó, aki szerint ez sosem fordulna el. 

Sohasem fordul elő 
1% 

Ritkán, de előfordul 
8% 

Időnként  
előfordul 

18% 

Gyakran 
megtörténik 

34% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

35% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

4% 

Van, hogy munkatársaim nem tudnak végig 
egyenletesen magas színvonalon teljesíteni a 

fáradtság miatt. 

Ritkán, de előfordul 
4% 

Időnként előfordul 
11% 

Gyakran 
megtörténik 

36% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

45% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

4% 

Vannak munkatársaim, akik nem tudnak végig 
egyenletesen magas színvonalon teljesíteni a 

fáradtság miatt. (8 órás munkarend) 
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A fáradtság szintjének és veszélyességének felmérését szolgálta ez a kérdésünk. A területen 

dolgozók háromtizedével „sohasem fordul elő”, hogy a fáradtság miatt kételyeik lennének, végig 

tudják-e dolgozni az adott munkanapot. További mintegy egynegyedükkel ez csak ritkán fordul 

elő. Azonban egyaránt 16-16 százalék azok aránya, akikkel ez „időnként” vagy „gyakran” 

megesik, 6 százalék pedig egyenesen azt állította, ez szinte minden nap előfordul velük. 

Figyelemre méltóan sokan, 6 százaléknyian nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 

 

Az előző kérdést a nyolc órás munkarendbe sorolt munkavállalók körében a teljes mintánál is 

riasztóbb kép rajzolódik ki. E körben már csak 17 százalék azok aránya, akik sosem érkeztek 

annyira fáradtan munkahelyükre, hogy kérdésesnek érezték, végig tudják-e csinálni 

műszakjukat. Egynegyed-egynegyed arányban válaszoltak úgy, hogy „ritkán”, „időnként”, illetve 

„gyakran” éreznek így munkakezdéskor. Csaknem a válaszadók tizede nyilatkozott úgy, hogy 

szinte minden nap ezzel kell szembenéznie. 2 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak, vagy 

nem akartak válaszolni a kérdésre. 

Sohasem  
fordul elő 

30% 

Ritkán, de 
előfordul 

26% 

Időnként 
előfordul 

16% 

Gyakran 
megtörténik 

16% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

6% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

6% 

Érkeztem már dolgozni úgy, hogy a fáradtság 
miatt nem tudtam, sikerül-e végigdolgozni a 

munkaidőmet. 

Sohasem 
fordul elő 

17% 

Ritkán, de 
előfordul 

23% 
Időnként 
előfordul 

23% 

Gyakran 
megtörténik 

26% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

9% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

2% 

Érkeztem már dolgozni úgy, hogy a fáradtság 
miatt nem tudtam, sikerül-e végigdolgozni a 

munkaidőmet. 
(8 órás munkarend) 
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A huzamos, tartós fáradtság és kimerültség-érzés nyomába eredtünk e kérdéssel. A biztonsági 

területen dolgozók több mint felének okoz „nagy gondot” illetve „szinte megoldhatatlan 

problémát”, hogy nincs elég idejük kipihenni magukat, feltöltődni két munkanap között. További 

17 százalék arról számolt be, hogy számára „gondot okoz” e jelenség. Szintén 17 százalék azok 

aránya, akiknek ez „alig okoz gondot”. 9 százalék számára ez semmilyen nehézséget sem jelent, 

míg további 4 százalék nem akart vagy nem tudott választ adni a kérdésre. 

 

A nyolc órás beosztásokban dolgozók körében sokkal komolyabb gondnak bizonyult a 

feltöltődés és a pihenésre fordítható idő hiánya. A válaszadók csaknem négyötöde számára 

„szinte megoldhatatlan” vagy „nagy gondot” jelent a tartós fáradtság, kimerültség. További 15 

százaléknak ez „gondot okoz”. 2 százalék nyilatkozott úgy, hogy „semekkora” gondot sem jelent 

számára a pihenőidő elégtelensége, és ennek duplája azok aránya, akiknek „alig okoz gondot”. 2 

százalék volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 

Semekkorát 
9% 

Alig okoz 
gondot 

17% 

Gondot okoz 
17% 

Nagy gondot okoz 
25% 

Szinte 
megoldhatatlan 

probléma 
28% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

4% 

Mekkora problémát jelent önnek? - Kevés idő a 
pihenésre, feltöltődésre. 

Semekkorát 
2% Alig okoz gondot 

4% 

Gondot 
okoz 
15% 

Nagy gondot 
okoz 
34% 

Szinte 
megoldhatatlan 

probléma 
43% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

2% 

Mekkora gondot okoz önnek? - Kevés idő a 
pihenésre, feltöltődésre (8 órás munkarend) 
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A repülőtéren a munka sosem áll meg, és az új Munka törvénykönyve lehetőségeit kihasználó 

munkaidő-beosztások gyakorivá teszik a korahajnali, jellemzően 4 órai munkakezdéseket. A 

Teljes álomány28 százalékának ez „semekkora problémát sem” jelent, további 15 százaléknak 

pedig „alig okoz gondot”. 12 százalék mondta, hogy „gondot okoz” számára, 17 százaléknak 

„nagy gondot okoz”, és a dolgozók egyötödének jelent „szinte megoldhatatlan problémát”. 

Figyelemre méltóan sokan, 8 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 

 

A hajnali kezdés különösen akkor jelent megterhelést, ha a munkakezdés időpontja napról 

napra változik. Az ilyen feltételek között, 8 órás munkarendben dolgozók körében nagyobb 

nehézséget jelent a hajnal 4 órás műszakkezdés. 30 százalék azok aránya e körben, akiknek 

„semekkora problémát sem” jelent az időpont, vagy „alig okoz gondot”. További mintegy 

egytizedük nyilatkozta, hogy „gondot okoz” számára. Azonban a munkarendbe tartozók több 

mint felének „nagy gondot okoz”, vagy „szinte megoldhatatlan probléma” a korahajnali kezdés. 6 

százalék volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 

Semekkorát 
28% 

Alig okoz 
gondot 

15% 
Gondot  

okoz 
12% 

Nagy gondot 
okoz 
17% 

Szinte 
megoldhatatlan 

probléma 
20% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

8% 

Mekkora problémát jelent önnek? - 
Korahajnali munkakezdés. 

Semekkorát 
21% 

Alig okoz gondot 
9% 

Gondot okoz 
11% 

Nagy gondot okoz 
25% 

Szinte 
megoldhatatlan 

probléma 
28% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

6% 

Mekkora problémát jelent önnek? - 
Korahajnali munkakezdés. (8 órás munkarend) 
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4.2 Anyagi, szakmai és erkölcsi megbecsülés hiánya 

 

A megkérdezettek között a felkínált „teljesen egyetértek” választ senki sem jelölte meg. Az 

állítással inkább egyet tud érteni a válaszadók 7 százaléka. A megkérdezettek csaknem fele 

semennyire, vagy inkább nem elégedett a munkakörülményekkel. Ugyanakkor csaknem 

ugyanannyian bizonytalanok a kérdéssel kapcsolatban, és az „igen is, meg nem is” 

válaszlehetőséget jelölték meg. 

 

A válaszadók csaknem fele szerint semennyire sem becsülik meg a színvonalas munkát a 

vállalatnál. További egyharmad „inkább nem ért egyet” a kijelentéssel. A dolgozók tizede nem 

tud egyértelműen állást foglalni, és egyaránt egy huszad azok aránya, akik „inkább 

egyetértenek”, illetve nem foglalnak állást a kérdésben. Nem volt olyan válaszadó, aki teljes 

mértékben azonosult volna az állítással. 

 

Semenynyire  
nem ért egyet 

18% 

Inkább nem ért 
egyet 
28% 

Igen is meg  
nem is 

44% 

Inkább egyetért 
7% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

3% 

Összességében elégedett vagyok a munka-
körülményekkel. 

Semennyire  
nem ért egyet 

46% Inkább nem 
ért egyet 

33% 

Igen is meg nem is 
11% 

Inkább egyetért 
5% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

5% 

Úgy érzem, itt megbecsülik a színvonalas 
munkavégzést. 
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A dolgozók háromnegyede semennyire sem, vagy inkább nem ért egyet az állítással. Csipán 5 

százalék azok aránya, akik ajánlanák saját munkakörüket ismerőseinek vagy barátaiknak. 14 

százalék azok aránya, akik bizonytalanok a kérdéssel kapcsolatban, míg 6 százalék nem tudott 

vagy nem akart válaszolni.  

  

Rákérdeztünk a keresetekkel való elégedettség szintjére. A válaszadók csaknem négytizede 

„semennyire sem” elégedett a fizetésével, további 37 százalékuk pedig „inkább nem” elégedett 

összességében azzal, amit a hónap végén hazavihet. Nem tudott határozott véleményt formálni a 

válaszadók 15 százaléka. Inkább elégedett a dolgozók 4 százaléka, miközben 1 százalék teljes 

mértékben elégedett. Nem tudott vagy nem akart válaszolni a megkérdezettek 4 százaléka. 

Semennyire  
nem ért  

egyet 
49% 

Inkább nem ért 
egyet 
26% 

Igen is meg nem is 
14% 

Inkább egyetért 
4% 

Teljesen egyetért 
1% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

6% 

Ismerőseimnek, barátaimnak is ajánlanám a 
saját munkakörömet. 

Semennyire nem 
ért egyet 

39% 
Inkább nem ért 

egyet 
37% 

Igen is meg  
nem is 

15% 

Inkább egyetért 
4% 

Teljesen egyetért 
1% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

4% 

Összességében elégedett vagyok a 
fizetésemmel. 
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A fizetéssel való szubjektív elégedettség mellett megpróbáltuk felmérni az objektív személyes 

vagy családi anyagi helyzetet is. A dolgozók csaknem hattizede „szinte mindig, folyamatosan” 

pénzzavarba kerül a hónap végén, további 16 százalékkal pedig „gyakran megtörténik” ez. 5 

százalék nyilatkozott úgy, hogy ez „időnként előfordul” vele, miközben mintegy egytized az 

aránya azoknak, akikkel ez „ritkán, de előfordul”. Sohsem kerül hóvégi pénzzavarba a 

megkérdezettek 7 százaléka. 3 százalék volt azok aránya, akik nemtudtak vagy nem akartak 

válaszolni a kérdésre. 

 

  

Sohasem fordul elő 
7% 

Ritkán, de előfordul 
11% 

Időnként előfordul 
5% 

Gyakran 
megtörténik 

16% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

58% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

3% 

A hónap vége felé pénzzavarba kerülök. 



Pszichoszociális és munkakörülményekkel összefüggő kockázatok  

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren  

 
 

20 
 

4.3 Kiszámíthatatlanság, bizonytalanság 

 

Az állítással a megkérdezettek 1 százaléka teljesen egyetért, huszaduk inkább egyetért. 

Határozatlan a kérdéssel kapcsolatban egynegyedük. Ugyanennyien inkább nem értenek egyet a 

kijelentéssel. A legnépesebb csoport, 38 százalék egyáltalán nem tartja jónak személyes 

kilátásait, míg 6 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni. Az adatokból kirajzolódik, hogy 

a többség alapvetően pesszimistán látta jövőjét augusztus végén. 

 

Az előző kérdéshez kapcsolódóan azt is vizsgáltuk, hogy a munkavállalók terveznek-e 

munkahelyváltást. A válaszokból kiderül, hogy a dolgozóknak csupán mintegy ötöde, 22 

százalék tervez hosszú távra jelenlegi munkájával. A dolgozók közel harmada határozatlan ezzel 

kapcsolatban. 7 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni. 40 százalék azok aránya, akik 

semennyire vagy inkább nem értenek egyet az állítással. Ez utóbbi csoport vélhetően 

munkahelyváltást tervez a jövőben.  

Semennyire nem 
ért egyet 

38% 

Inkább nem ért 
egyet 
26% 

Igen is meg  
nem is 

24% 

Inkább egyetért 
5% 

Teljesen egyetért 
1% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

6% 

A személyes kilátásaim jók a munkahelyemen. 

Semennyire  
nem ért egyet 

26% 

Inkább nem  
ért egyet 

14% 
Igen is meg  

nem is 
31% 

Inkább 
egyetért 

15% 

Teljesen egyetért 
7% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

7% 

Hosszú távra tervezek ezzel a munkával. 
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Előfordulási gyakoriságot vizsgáló kérdéseink között szerepelt, hogy milyen gyakran éreznek 

aggodalmat a munkavállalók állásuk elvesztésének lehetősége miatt. A dolgozóknak mintegy 

fele folyamatosan, vagy gyakran aggódik emiatt. Közel egyharmaduk szerint azonban ritkán 

vagy sosem aggódik emiatt. Időnként 16 százalék érez effajta aggodalmat, 2 százalék pedig nem 

tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 

 

A munka és a magánélet összehangolhatóságának egyik alapvető feltételére kérdeztünk rá, a 

munkaidő és munkanap-beosztásokat vizsgálva. A dolgozók 36 százaléka „szinte mindig” tud 

legalább két hétre előre tervezni a munkanapjaival, mintegy egyötödük pedig „gyakran” tud 

ennyire előre tervezni. Több mint egynegyed azonban azok aránya, akik csak „időnként” vagy 

„ritkán” látják ilyen időtávon előre beosztásukat. 14 százalék azt állítja, „sohasem” tudja 

megmondani, két hét múlva dolgoznia kell-e egy adott napon vagy sem. 1 százalék volt azok 

aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 

Sohasem fordul elő 
11% 

Ritkán, de 
előfordul 

20% 

Időnként 
előfordul 

16% 

Gyakran 
megtörténik 

26% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

25% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

2% 

Aggódom az állásom elvesztése miatt. 

Sohasem 
fordul elő 

14% 

Ritkán, de előfordul 
13% 

Időnként 
előfordul 

14% Gyakran 
megtörténik 

22% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

36% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

1% 

15. Tudom, hogy két hét múlva mely napokon, 
milyen beosztásban dolgozom. 
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Az előző kérdésre kapott válaszokat a nyolc órás munkarendben megvizsgálva, még komolyabb 

nehézségek tárulnak fel. A dolgozók közel negyede ugyan „szinte mindig” tud két hétre előre 

tervezni a munka-és szabadnapjaival, csaknem ugyanannyian voltak, akik szerint ez „sohasem 

fordul elő”. „Gyakran” 17 százalék, „időnként” 19 százalék, „ritkán” pedig 17 százalék tudja adott 

napi beosztását tizennégy napra előre. 2 százalék volt azok aránya e körben, akik nem tudtak 

vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 

 

A teljes állomány körében is jól azonosítható, komoly probléma a kiszámíthatatlan munkaidő-

beosztás. A dolgozók közel negyedének „semekkora” gondot sem jelent ez, további 22 

százaléknak pedig „alig okoz gondot”. Egyötöd állította, hogy „gondot okoz” számára, a dolgozók 

egynegyedének ugyanakkor „nagy gondot okoz” vagy egyenesen „szinte megoldhatatlan 

problémát” jelent a tervezhetetlenség. Feltűnően sokan, csaknem a megkérdezettek tizede nem 

tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 

Sohasem 
fordul elő 

22% 

Ritkán, de 
előfordul 

17% 
Időnként 
előfordul 

19% 

Gyakran 
megtörténik 

17% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

23% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

2% 

Tudom, hogy két hét múlva mely napokon, 
milyen beosztásban dolgozom.  

(8 órás munkarend) 

Semekkorát 
24% 

Alig okoz gondot 
22% 

Gondot okoz 
20% 

Nagy gondot  
okoz 
11% 

Szinte 
megoldhatatlan 

probléma 
14% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

9% 

19. Mekkora problémát jelent önnek? - 
Kiszámíthatatlan munkaidő-beosztás. 
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A nyolc órás munkarendben dolgozók körében a munkaidő-beosztás tervezhetetlenségéből 

eredő nehézség még inkább visszaköszön. A dolgozók több mint negyede „szinte 

megoldhatatlan” problémának érzi a kiszámíthatatlanságot, további 18 százaléknak pedig „nagy 

gondot okoz”. A válaszadók 27 százaléka arról számolt be, hogy munkanapjainak és 

munkaidejének tervezhetetlensége „gondot okoz” számára. Összesen csupán a dolgozók 

negyede nyilatkozott úgy, hogy neki ez nem okoz problémát, vagy csak „alig okoz gondot”. 4 

százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 

 

 

 

  

Semekkorát 
4% 

Alig okoz 
gondot 

20% 

Gondot okoz 
27% 

Nagy  
gondot okoz 

18% 

Szinte 
megoldhatatlan 

probléma 
27% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

4% 

Mekkora problémát jelent önnek? - 
Kiszámíthatatlan munkaidő-beosztás 

(8 órás munkarend) 
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4.4 Munkakörülmények 

 

A munkaidő hossza önmagában „semekkora” problémát sem jelent a dolgozók egyharmadának. 

Több mint negyedük számára „alig okoz gondot”. 14 százalék nyilatkozott úgy, hogy „gondot 

okoz”, 16 százaléknak pedig „nagy gondot” jelent a munkaórák száma. 6 százalék számára okoz 

„szinte megoldhatatlan problémát” egy-egy munkanap hossza, míg 4 százalék nem tudott vagy 

nem akart válaszolni a kérdésre. 

 

Figyelemre méltó, hogy az elvileg legrövidebb munkanapokat teljesítő, nyolc órás 

munkarendben dolgozók körében látványosan többeknek okoz problémát a munkaidő hossza. 

Ez a napi beosztások kialakításának 2.9 pontban részletezett módjával állhat összefüggésben. E 

részmintán vizsgálva, az emberek mintegy negyedének „semekkora” problémát sem jelent a 

munkaidő hossza, további 13 százaléknak pedig „alig okoz gondot”. Több mint egyötöd úgy 

nyilatkozott, hogy „gondot okoz”, egynegyed számára pedig „nagy gondot okoz” a munka 

időtartama. Több mint egytized azok aránya, akik számára „szinte megoldhatatlan probléma” 

ugyanez. 6 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 

Semekkorát 
33% 

Alig okoz gondot 
27% 

Gondot okoz 
14% 

Nagy 
gondot okoz 

16% 

Szinte 
megoldhatatlan 

probléma 
6% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

4% 

Mekkora problémát jelent önnek? -  
A munkaidő hossza. 

Semekkorát 
24% 

Alig okoz  
gondot 

13% 

Gondot okoz 
21% 

Nagy gondot 
okoz 
25% 

Szinte 
megoldhatatlan 

probléma 
11% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

6% 

Mekkora problémát jelent önnek? -  
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A munkavállalók kiegyensúlyozott és hatékony munkavégzésének egyikalapja, hogy a vezetők 

és beosztottak között támogató, konstruktív légkör uralkodjon. A kutatás tanúsága szerint a 

dolgozók 31 százaléka „teljesen” vagy a „ „inkább egyetért” azzal, hogy főnökeik segítik őket, 

kérdéseikkel és problémáikkal fordulhatnak hozzájuk. „Semennyire sem” vagy „inkább nem ért 

egyet” ezzel a munkavállalók csaknem ugyanekkora csoportja, 27 százalék. A legnagyobb 

csoport véleménye a két álláspont között helyezkedik el, 40 százalék azok aránya, akik „egyet is 

értenek meg nem is” az állítással. 2 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 

 

Az új Munka törvénykönyve is előírja, hogy hat vagy több órás folyamatos munkavégzés során 

kötelező legalább egyszer pihenőidőt biztosítani a munkavállalóknak. Megvizsgáltuk, vajon 

előfordul-e ennek ellenkezője a Hochtief-Budapest Airport biztonsági területen dolgozókkal. A 

megkérdezettek negyedével sosem fordult elő, hogy ne lett volna lehetősége enni vagy inni hat 

vagy több órás munkaidő során. 28 százalék arról számolt be, hogy ez „ritkán, de előfordul”, 

további 17 százalék szerint pedig „időnként előfordul”, hogy nem kapnak szünetet. Több mint a 

válaszadók egyötöde állítja, hogy ez „gyakran” vagy „szinte mindig” megtörténik vele. Feltűnően 

sokan, 9 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 

Semennyire nem ért 
egyet 
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Inkább  
nem ért egyet 

15% 

Igen is meg nem is 
40% 

Inkább 
egyetért 
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Főnökeim segítenek, kérdésekkel és 
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Időnként  
előfordul 

17% 

Gyakran 
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16% 
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5% 

Nem tudja, nem 
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9% 

Hat vagy több órás munkaidő alatt nincs/nem 
volt lehetőségem enni vagy inni. 
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A munkavállalók kamerás megfigyelése a megkérdezett munkavállalók csaknem egyharmadát 

„szinte mindig, folyamatosan” zavarja, egyaránt egyötöd továbbá azok aránya, akiknek ez 

„gyakran” vagy „időnként” kellemetlen érzést okoz. 11 százalék azok aránya, akiket ez „ritkán” 

zavarja, miközben 18 százalék állítja, hogy sosem jelent neki kellemetlenséget a megfigyelés. A 

megkérdezettek 1 százaléka nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 

 

Fontos stressz forrás lehet, ha a munkavállaló nem látja át, pontosan milyen elvárásoknak kell 

megfelelnie, mit várnak tőle felettesei. A megkérdezettek egytizede „szinte mindig” egyértelmű 

és világos utasításokat kap munkájához elmondása szerint. Csaknem egyötöd azok aránya, akik 

szerint ez „gyakran” elmondható. A válaszadók egyharmada szerint „időnként előfordul”, hogy a 

kapott utasítások egyértelműek. 29 százalék szerint ugyanakkor ez csak „ritkán fordul elő”, 

további 7 százalék szerint pedig „sosem”. Nem tudott vagy nem akart válaszolni a 

megkérdezettek 3 százaléka. 
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Ritkán, de  
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Időnként 
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Gyakran 
megtörténik 
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1% 

Zavar, hogy kamerával figyelnek munkavégzés 
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Gyakran 
megtörténik 

18% 
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10% 
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3% 

Egyértelmű, világos utasításokat, feladatokat 
kapok feletteseimtől. 
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A munkaidő abszolút hossza és beosztása mellett az egyes feladatokra jutó időszakaszok hossza 

is fontos tényező a dolgozókat érő stresszhatások között. A megkérdezettek 15 százaléka szerint 

„sohasem fordul elő”, hogy elég idejük volna a feladatok teljesen szabályos ellátására. Egyaránt 

csaknem háromtizednyien voltak, akik szerint csak „ritkán”, illetve azok, akik szerint „időnként” 

jut elég idő a teendőkre. 16 százalék válaszolt úgy, hogy „gyakran” jut kellő ideje a feladatok 

szabályos elvégzésére, míg 7 százalék szerint mindig ez a helyzet. Nem tudott vagy nem akart 

válaszolni a megkérdezettek 5 százaléka. 

 

A határidők betartásához szükséges tárgyi feltételek meglétét vizsgáltuk. A válaszadók 4 

százaléka nyilatkozott úgy, hogy „szinte mindig” elegendő és megfelelő színvonalú munkaeszköz 

áll rendelkezésre a feladatokhoz. További egyötödük szerint ez „gyakran” adott. „Időnként 

előfordul”, hogy minden szükséges eszköz kéznél van 37 százalék szerint. Több mint egyötöd 

volt azok aránya ugyakkor, akik szerint ez csak „ritkán” mondható el, míg 12 százalék arról 

panaszkodott, hogy „sohasem” áll rendelkezésre minden hozzávaló a határidős 

munkavégzéshez. 6 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni e 

kérdésre. 
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Ritkán, de  
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előfordul 
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A munkahely megközelítése nem csak kellemetlenség lehet sokaknak, de jelentős időt is igényel 

a repülőtér esetében, ami jellemzően a két munkaidő közötti pihenés rovására megy. 

Kutatásunk szerint a dolgozók 1 százalékának jelent „szinte megoldhatatlan problémát” a 

bejárás a munkahelyre, további 14 százalékuk „nagy gondnak” tekinti ezt. Több mint a 

válaszadók egyötöde nyilatkozta, hogy „gondot okoz” számára a bejárás. 26 százalékuk számára 

ez alig okoz problémát, 32 százalék azok aránya, akiknek „semekkora” problémát sem jelent a 

munkába járás. 5 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a 

kérdésre. 

 

Megvizsgáltuk a kérdésre kapott válaszokat a nyolc órás munkarendben dolgozók részmintáján 

is. Ebben a körben – valószínűleg a korahajnali munkakezdés miatt - kimutathatóan sokkal több 

embernek jelent nagyobb problémát a munkába járás. A válaszadók 2 százalékának „szinte 

megoldhatatlan”, további 21 százaléknak pedig „nagy gondot okoz” a repülőtér megközelítése. 

„Gondot okoz” 28 százalék számára, míg 19 százaléknyian voltak, akiknek ez „alig okoz gondot”. 

A dolgozók csaknem negyede e munkarendben is úgy nyilatkozott, hogy a bejárás „semekkora 

gondot sem” jelent számára. 6 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak 

válaszolni erre a kérdésre. 
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A megkérdezettek háromtizedének semekkora gondot sem jelent, vagy alig okoz gondot a túl 

szigorú fegyelem és ellenőrzés munkahelyén. Csaknem ugyanennyien azonban úgy nyilatkoztak, 

hogí ez „gondot okoz” számukra. A munkavállalók mintegy negyedének „nagy gondot” jelent, 

tovűbbi 12 százalékuk pedig „szinte megoldhatatlan problémának” látja, hogy munkavégzés 

közben túl szorosan ellenőrzik. Sokan, a megkérdezettek 7 százaléka nem tudott vagy nem akart 

válaszolni a kérdésre. 

 

Az elégtelen felkészítést és oktatás a dolgozók 9 százaléka „szinte megoldhatatlan problémának” 

tartja, minden ötödik válaszadó szerint pedig „nagy gondot okoz” ez a hiányosság. Mintegy 

egyharmaduk szerint „gondot okoz” a jelenség, miközben összesen 34 százalék állította, hogy 

„alig okoz gondot, vagy „semekkora” problémát sem lát ezzel kapcsolatban. A megkérdezettek 5 

százaléka nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 
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Élesen megoszló véleményekkel találkoztunk, amikor a főnök-beosztott kapcsolat és 

kommunikáció minőségére kérdeztünk rá. Nagyjából azonos, egyaránt egynegyed körüli 

arányban voltak a válaszadók között, akik szerint ez „alig okoz gondot”, akik szerint „gondot 

okoz”, illetve, akiknek a „nagy gondot okoz” a rossz belső kommunikáció. A spektrum két végén 

azonban már korántsem ennyire kiegyensúlyozott a vélemény-csoportok nagysága. 18 százalék 

„szinte megoldhatatlan problémának” látja ezt az ügyet, míg csupán 6 százalék állítja, hogy 

„semekkora gondot sem” jelent neki a kommunikáció a vezetőkkel. A megkérdezettek 5 

százaléka nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 
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4.5 Stressz és egészségügyi kockázatok 

 

Amikor saját koncentrációs készségükkel kapcsolatban kérdeztük a dolgozókat, valamivel 

kedvezőbb kép rajzolódott ki. Egyharmad azok aránya, akik „szinte mindig” vagy „gyakran” nem 

tudnak végig maximálisan koncentrálni munkájukra, és további 28 százalék állította, hogy ez 

„időnként előfordul vele”. „Ritkán” tapasztal koncentrációs zavarokat 29 százalék, további 8 

százalék pedig úgy nyilatkozott, hogy sosem érez ilyet. Három százalék volt azok aránya, akik 

nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 

 

A nyolc órás munkarendben dolgozók körében is megvizsgálva az előző kérdést, azt kapjuk, 

hogy valamivel nagyobb arányban számolnak be saját koncentrációzavarukról a munkavállalók. 

A különbség azonban e kérdésnél kisebb a teljes és a részminta között, mint amikor a 

munkatársak fáradtságból eredő problémáit firtattuk. 4 százalék állította, hogy sosem fordul elő 

vele ilyen, egynegyed pedig „ritkán” tapasztal ilyet. Egyaránt 30-30 százalék azok aránya, akik 

szerint „időnként” vagy „gyakran” fordul elő, hogy nem tudnak végig tökéletesen 

összpontosítani feladataikra. 13 százalék küzd „szinte mindig” koncentrációs problémákkal.  
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Ritkán, de 
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Időnként 
előfordul 
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Minden húszadik megkérdezett úgy nyilatkozott, hogy „sohasem fordul elő” vele, hogy aggódna 

azért, mert elronthat valamit munkája során. Több mint egyharmad volt azok aránya, akikkel ez 

„ritkán, de előfordul”. Csaknem a megkérdezettek háromtizede „időnként” átéli ezt az érzést. 

Egyötöd azok aránya, akikkel „gyakran megtörténik”, hogy úrrá lesz rajtuk az aggodalom. 7 

százalék nyilatkozott úgy, hogy „szinte mindig, folyamatosan” aggódik a lehetséges hibák miatt. 

Nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre a megkérdezettek 4 százaléka. 

 

A stressz-tünetek előfordulási gyakoriságát vizsgáló kérdésünk eredményei alapján a dolgozók 

csaknem egynegyede „szinte mindig, folyamatosan” szenved munka közben a felsorolt tünetek 

valamelyikétől. Egyötöd azok aránya, akikkel ez gyakran megtörténik. Csaknem háromtizedük 

úgy nyilatkozott, hogy „időnként előfordul” vele, míg 19 százalékkal „ritkán, de előfordul”, hogy 

a munka során fejfájással, indokolatlan rosszkedvvel, szorongással, folyamatos fáradtsággal 

vagy más, jellemzpően a stressz számlájára írható problémát tapasztal magán. Minden húszadik 

megkérdezett úgy nyilatkozott ugyanakkor, hogy vele ezek „sohasem fordulnak elő”. Nem tudott 

vagy nem akart válaszolni a kérdésre a megkérdezettek 3 százaléka. 
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Az előző kérdésre a 8 órás munkarendben dolgozók körében kapott válaszok még komolyabb 

probléma képét rajzolják fel.  Több mint a válaszadók egyharmada tapasztal magán stresszes 

tüneteket „szinte mindig, folyamatosan”, további egynegyedükkel ez „gyakran megtörténik”. 28 

százalék ebben a rész-mintában azok aránya, akik „időnként” a felsorolt tüneteket veszik észre 

magukon. 9 százalék azok aránya, akikkel mindez „ritkán, de előfordul”, míg 4 százalék úgy 

nyilatkozott, hogy őt sosem érinti a jelenség. Ebben a körben nem volt olyan megkérdezett, aki 

ne tudott vagy akart volna válaszolni a feltett kérdésre. 

 

 A stressz káros hatásainak minimalizáláshoz fontos, hogy a dolgozók ki tudjanak kapcsolódni, 

magánéletükben hátra tudják hagyni a munkahelyi problémákat. A biztonsági területen 

dolgozók 13 százalékával „sohasem fordul elő”, hogy otthon is eszébe jutna munkája, s ezért 

rosszul érezné magát. Háromtized azok aránya, akikkel ez csak „ritkán” fordul elő. 32 százalék 

volt a válaszadók között azok aránya, akikkel „időnként előfordul”, hogy otthon is eszükbe 

jutnak a munkahelyen történtek, s ez kellemetlen érzést kelt bennük. 14 százalékukkal ez 

„gyakran megtörténik”, 9 százalék pedig arról számolt be, hogy „szinte mindig, folyamatosan” 

munkájára gondol, akkor is ha otthon van, s emiatt rossz érzés tölti el. 2 százalék volt azok 

aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 
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Sohasem  
fordul  

elő 
13% 

Ritkán, de 
előfordul 

30% 
Időnként  
előfordul 

32% 

Gyakran 
megtörténik 

14% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

9% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

2% 

Otthon is eszembe jut a munkám, emiatt 
rosszul érzem magam. 



Pszichoszociális és munkakörülményekkel összefüggő kockázatok  

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren  

 
 

34 
 

 

Távolítva az olykor kellemetlennek gondolt kérdést a válaszadótól, arra is rákérdeztünk, hogyan 

befolyásolja a stressz mások teljesítményét a munkahelyen. A válaszadók több mint 

egyharmada szerint „szinte mindig, folyamatosan” elmondható, hogy egyes munkatársak a 

stressz miatt csökkent színvonalon tudják csak ellátni feladataikat. Csaknem egyharmad szerint 

ez „gyakran megtörténik”, további 18 százalék szerint pedig „időnként előfordul”. 7 százalék 

szerint a stressz „ritkán” befolyásolja a munkatársak teljesítményét, 4 százalék szerint ez 

„sohasem fordul elő”. Szintén 4 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak 

válaszolni a kérdésre. 

 

A nyolc órás munkarendben dolgozók rész-mintáján vizsgálva az előző kérdést, a válaszadók 

csaknem fele szerint „szinte mindig, folyamatosan” igaz az, hogy egyes kollégáik nem tudnak 

végig egyenletes színvonalon teljesíteni a stressz miatt. További háromtizedük szerint ez 

„gyakran megtörténik”. Több mint egytized azok aránya, akik szerint ez „időnként előfordul”, 

míg 6 százalék úgy vélekedik, hogy ez „sohasem fordul elő”. 2 százalék volt azok aránya e 

körben, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre.  
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stressz miatt. 

Sohasem fordul elő 
6% 

Ritkán, de előfordul 
4% 

Időnként előfordul 
11% 

Gyakran 
megtörténik 

30% 

Szinte mindig,  
folyamatosan 

47% 

Nem tudja, nem 
válaszol 

2% 

Vannak munkatársaim, akik nem tudnak végig 
egyenletesen magas színvonalon teljesíteni a 

stressz miatt. (8 órás munkarend) 
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A munkahelyi megterhelés egészségkárosító hatásainak felmérését szolgáló kérdésünkre kapott 

válaszok alapján kiderült, hogy a dolgozók több mint egyharmada szerint munkatársai „szinte 

mindig, folyamatosan” orvosi segítségre szorulnak és/vagy betegszabadságra mennek a 

munkahelyi megterhelés miatt. Csaknem háromtizedük úgy véli, ez „gyakran megtörténik”, 

további egyötödük szerint pedig „időnként előfordul”. Egytized azok aránya, akik szerint „ritkán, 

de előfordul”, hogy a munka megterhelő hatása miatt maradnak otthon betegállományban 

kollégáik, míg 2 százalék szerint ez „sohasem fordul elő”.  5 százalék volt azok aránya, akik nem 

tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre.  

 

Az előző kérdésre kapott válaszokat a nyolc órás munkarendben dolgozók körében is 

megvizsgáltuk. E körben jelentősen nagyobb arányban, 45 százaléknyian vélekednek úgy, hogy 

kollégáik „szinte mindig, folyamatosan” orvosi segítségre szorulnak, vagy betegszabadságra 

mennek a munkahelyi megterhelés miatt. 36 százalék szerint ez „gyakran megtörténik”. A 

válaszadók 9 százaléka szerint „időnként előfordul”, 6 százalékuk szerint pedig „ritkán, de 

előfordul”, hogy egészségügyi problémákkal küzdenek kollégáik a munkavégzéssel 

összefüggésben. Nem volt olyan válaszadó ebben a körben, aki szerint ez a jelenség sosem 

fordulna elő. Nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre a megkérdezettek 4 százaléka. 
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(8 órás munkarend) 


