A Jó Munka index számítása
A Jó Munka Indexet a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) kutató intézete számolja 2006 óta. Az
index a munka és a munkafeltételek minőségét és annak változását jellemzi Németországban.
A jó munka a szakszervezetek és az üzemi tanácsok felfogása szerint 4 pilléren nyugszik:
1. A jó munkát jól is fizetik.
2. A jó munka kiszámítható foglalkoztatást jelent: védelmet az elbocsátás ellen, határozatlan
időre szól, és nem kölcsönzött.
3. A jó munka humánus: nem rongálja az egészséget, nem jelent túlzott fizikai-szellemi-érzelmi
megterhelést, tiszteletben tartja a pihenőidőt és a családi kötelezettségek teljesitésének idő
igényét.
4. A jó munka lehetőséget ad az előmenetelre, a tanulásra és a továbbtanulásra.
A jó munka tehát jó munkahelyet, jó munkafeltételeket, jó munkatársi kapcsolatokat és jó vezetést
feltételez. Része a jó munkának az is, hogy beleszólása van-e a munkavállalóknak a munkafeladatok
kiadásának, elvégzésének módjába, a feladat teljesíthetőségének megítélésébe és az elvégzett
munka értékelésébe.
A Jó Munka index kiszámítására évente egyszer, kérdőíves felmérés alapján kerül sor. A felmérés
során az alábbi változókra kérdeznek rá:
• a munkaképesség fejlesztésének lehetőségei a munkahelyen
• a munka okozta fizikai-szellemi-idegi megterhelés mértéke
• a munkajövedelem nagysága és a foglalkoztatás (a munkahely) biztonsága.
A 3 fő kritériumon belül 11 szempont kerül megvizsgálásra
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a munkavégzés autonómiája: ezen belül azt vizsgálják, hogy a munkavállalók befolyásolni
tudják-e az elvégzendő munka mennyiségét, a munkaidő beosztást és a munka
elvégzésének a megtervezését,
a második kritérium a személyes fejlődési lehetőségek megléte a munkahelyen: kínál-e a
vállalat lehetőséget a szakmai képzésre, érvényesíteni tudják e a munkavállalók saját
ötleteiket, elképzeléseiket a munka során, van-e mód a tudás, az ismeretek és készségek
fejlesztésére, van-e lehetőség a karrierépítésre, előrelépesre a munka presztízse, elismerése
tekintetében,
a harmadik elem a vállalati kultúráról szól: mennyire értékelik a vezetők a beosztottak
munkáját, milyen segítségre számíthat a beosztott a vezetőtől és a munkatársak egymástól,
mennyire szabad a véleménynyilvánítás, mennyire szabad az információ áramlás, mennyire
jól szervezik a munkát a vezetők, mennyire ösztönzik az együttműködést a kollégák között,
a következő szempont a munka tartalmasságát vizsgálja: érzékelhető-e a munkavállaló
számára az általa végzett munka társadalmi fontossága, mennyire azonosulnak az általuk
végzett munkával, mennyire fontos a személyes közreműködés a munka
eredményességéhez,
a következő kérdéscsoport a munka intenzitáshoz kapcsolódik, ennek első eleme a
munkaidő hossza és beosztása, milyen gyakori a hétvégi munka, milyen gyakori az esti és az
éjszakai munka, mennyire elvárás az állandó elérhetőség a munkavállalóval szemben,
előfordul, hogy fizetetlen munkát kell végezni a választ számára,

6. a következő idekapcsolódó kritérium az érzelmi igénybevétel: mennyire jellemző a lekezelő
bánásmód a munkatársakkal szemben, mennyire kényszer az érzelmek elrejtése munka
során, milyen gyakori a konfliktus az ügyfelekkel, a megrendelőkkel, a fogyasztókkal,
7. a következő munkaintenzitási szempont a fizikai igénybevétel: milyen gyakori a kedvezőtlen
testtartás a munkavégzés során, mennyire kell hidegben, nedves környezetben, szennyezett
környezetben dolgozni, mennyire elvárás a kemény fizikai munka, milyen gyakori a magas
zajszint munka közben,
8. fontos tényező az idegi terhelés, az aggódás a teljesítmény követelményektől való elmaradás
miatt, a munkafolyamatban fellépő zavarok, leállások miatt, a követelmények teljesítéséhez
szükséges információk visszatartása miatt, a túlméretezett mennyiségi célok következtében
előálló minőségromlás miatt,
9. a munkajövedelem tekintetében kérdés a bérezés teljesítmény arányossága, a tisztes
megélhetést és a nyugdíjas évekhez szükséges megtakarítást fedező bér elismerése és
megfizetése,
10. a vállalati juttatások kapcsán azt értékelik, hogy vannak-e egészségmegőrzési programok,
milyen egyéb juttatásokat kínál a vállalat, például ad-e gyermeknevelési támogatást, utazási
költségtérítést, étkezési támogatást és végül
11. a foglalkoztatás, a munkahely biztonsága kapcsán: mennyire kell attól tartani, hogy a
technológiai változások megszüntetik a munkahelyet, van-e olyan veszély, hogy az
átszervezések nyomán elbocsátások lesznek, kell-e aggódni a munkakör jövője, az álláshely
esetleges elvesztése miatt?

A jó Munka index kiszámításával tehát az adott munkavállaló munkafeltételeinek minősége
mérhető, értékelhető és ebben a munkavállalóknak kulcsszerepük van, mivel ők ismerik a legjobban
a saját munkájukat. Ezért az ő megítélésükre támaszkodik az értékelés. A kiindulópont egy évente
végrehajtott reprezentatív telefonos felmérés amelyben több ezer véletlenszerűen kiválasztott
munkavállaló vesz részt, olyanok akik legalább hetente 10 órát dolgoznak. A munkavállalóknak 42
kérdésre kell válaszolniuk a munkavégzésükhöz szükséges előfeltételek (erőforrások) meglétét és a
munka által okozott terheket illetően, továbbá a jövedelmi helyzetüket és a foglalkoztatási
biztonságukat illetően.
Az értékelés során a kiindulópontot a humánus munka ergonómiai kritériumai jelentik. Eszerint
humánus munkának nevezhetjük azt, amely termelékeny és hatékony, nem jár ártalommal, a
rendelkezésre álló időben végrehajtható, a munka tartalma és környezete társadalmilag elfogadott
(nem lenézett), a bérezés tükrözi a munkavállaló erőfeszítését és megélhetési költségeit, a
munkahely módot ad a munka képesség, a tudás és készségek gyarapítására, hozzájárul az egyén
személyiség fejlődéséhez. Minél inkább érvényesülnek a humánus munka fenti kritériumai a 42
kérdésre adott válasz alapján, az értékelés annál magasabb pontértéket eredményez. Nulla pont jár
akkor ha a vizsgált munka minősége a lehető legrosszabb és 100 pont jár akkor, hogyha a legjobb
minőségű munkáról van szó. . A Jó Munka besorolás annak a munkának jár, amely a válaszok
alapján a 80 tól 100 pont közötti értékelést kap, mert nagyon kedvezőek a munkafeltételek,
alacsony a stressz szint, nincs munkahelyi ártalom, kevés a munkavállalóban keletkező negatív
feszültség a munka során, megfelelő a fizetés és nincs veszélyben a munkahely megtartása.

A felmérés és annak kiértékelése alapján a DGB kutató intézete minden évben szöveges jelentésben
is értékeli a Jó munka kritériumainak teljesülését a német vállalatoknál. Külön vizsgálják a fentiekben
felsorolt 11 kritérium alakulását egyik évről a másikra. 2019 óta pedig azt az újítást vezették be a
Jó munka index jelentés elkészítésénél, hogy kiválasztanak egy-egy kritériumot az imént felsorolt
11 közül és a kiválasztott jellemzőt mélyebb, részletesebb elemzésnek vetik alá. Tavaly ez a választás
a munka intenzitásra, a munka által okozott megterhelés nagyságára és a munkaterhelést
befolyásoló tényezőkre esett.
A továbbiakban a jelentés ezen részét ismertetem.
A munka intenzitást sok tényező befolyásolja. A legfontosabbak ezek közül:
•
•
•

az elvégzendő munka mennyisége
a munkavégzésre megszabott idő
a munkavégzés elvárt minősége.

A munkaegészségügyi vizsgálatok tanúsága szerit a tartós és túlzott munkaterhelés komoly
egészségügyi károkkal jár. Azok a munkavállalók, akik magas munka intenzitásról számoltak be a
munkahelyükön nagyobb arányban éreznek kimerültséget, kiégést, gyakrabban esnek depresszióba,
érzik zaklatottnak magukat. A túlzott munkateher, munkaintenzitás kialakulása ugyanakkor nem
véletlenszerű jelenség. Szorosan összefügg a feladatok ellátására meghatározott munkaidő és
létszám nagyságával, a munkaidő -és a létszámtervezés módjával. Nem mindegy pédául az, hogy a
létszám tervezés során számolnak -e nem várt eseményekkel, egy soron kívüli rendelés teljesitésével,
a szezonális járvány idején megemelkedő megbetegedésekkel, az emiatt kieső létszámmal, vagy egy
berendezés nem várt hibája miatt feltorlódott munkamennyisséggel, és képeznek-e létszám, illetve
munkaidő tartalékot az ilyen váratlan, de hosszabb idő átlagában mégis kiszámítható
eseményekre. A munkavégzésre rendelkezésre álló idő szűkössége és az elvárt teljesítménnyel
kapcsolatos stressz nem magától keletkezik tehát, a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy
ezeket a terheket egészségbarát módon szabályozza. Mindebből az következik, hogy a munkavédelmi
intézkedéseknek ki kell terjedniük a munkavállalótól elvárt teljesítmény realitásának, munkaidő és a
létszámtervezés megfelelőségének az ellenőrzésére. Ebből következően az érdekképviseleteknek
nagyobb beleszólást, több jogot kell kapniuk ezen a területen. Az is szükséges, hogy a
munkavégzéssel kapcsolatos kockázatok felmérése során a pszichológiai stressz nagyobb súlyt
kapjon. Jelenleg ugyanis erre kevés figyelem jut.
A konkrét felmérési eredményekre rátérve az látszik, hogy minden negyedik munkavállaló
érzékeli a munka mennyiségét túlzottnak a munka elvégzésére megszabott időhöz mérten. Arra a
kérdésre, hogy milyen gyakran érez a munkavállaló a munka során időhiány miatti sürgetést és ebből
adódó aggódást, 53% válaszolta azt, hogy gyakran. vagy nagyon gyakran.

A munka túlzott mennyiségéből adódó munka intenzitási probléma leginkább a középkorúak
esetében fordul elő. Az is érdekes megfigyelés, hogy az idő szűkében történő munkavégzés, illetve
a munka intenzitás ebből adódó növekedése a képzettséggel arányosan nő, leggyakrabban az
összetett feladatokkal járó munkaköröknél jelentkezik. Ebben a csoportban minden harmadik
válaszoló azt érzékelte, hogy gyakran vagy nagyon gyakran képtelen megoldani a kitűzött időre a
feladatot.
Amint arról már szó esett a munkaintenzitás függ a munkára rendelkezésre álló idő mennyiségétől
és a munka minőségével kapcsolatos követelményektől. A munka minőségével kapcsolatos igények

kihatnak a munkafolyamat hosszára. Ha csökkentjük a minőségi követelményeket akkor ezzel meg
lehet időt lehet megtakarítani és több munkamennyiséget lehet egységnyi idő alatt elvégezni. A
válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a mennyiségi követelmények eltúlzása a minőség
romlásában üt vissza.

Az összes válaszadók egynegyede nyilatkozott úgy, hogy a minőségen spórolják meg a túlzott
mennyiségű előírásokkal való lépéstartást. Azok a válaszadók viszont, akik túlzottnak ítélték meg a
kitűzött munka mennyiségét, 50%-os arányban nyilatkoztak úgy, hogy nem tudják az előírt
minőségben elvégezni a munkát. Ez a körülmény azért is különösen figyelemreméltó, mert a
túldolgoztatott munkavállalók nem csak a saját munkavégzésük során maradnak el a minőségi
követelményektől, hanem a kibocsátott termékek minőséghibái miatt a munkatársaik tevékenységét
is gátolják és ha netán rossz minőség kerül ki a gyártásból, akkor ezzel a megrendelőknek, a
fogyasztóknak is kárt okoznak.
A munkavállalók egészségi állapota akkor nem károsodik a munka során, ha megfelelő egyensúly
van a munkaidő és a pihenőidő között. Ennek az egyik legfontosabb ismérve a munkaközi pihenőidők
megtartása. Azok a munkavállalók, akiknél az előirt munka mennyiség túlfeszített és ennek
következtében a rendelkezésre álló munkaidőben nem tudják a munkát elvégezni, úgy nyernek
többletidőt a munkavégzésre, hogy lerövidítik a pihenőidőt, csökkentik a munkaközi pihenőidőt.
Azoknál a munkavállalóknál, akik nem szembesültek túlzott mennyiségű munka feladattal, a
munkaközi pihenőidő csökkentése sokkal kisebb százalékos mértékben fordul elő. Ugyancsak
összefüggés található a munka mennyisége, vagy annak túlzott mértékű előírása és a fizetetlen
munkavégzés előfordulása között. Ez abból adódik, hogy nagyon sokan hazaviszik magukkal az
otthon is elvégezhető munkát, hogy így birkózzanak meg a túlzott munkamennyiséggel. Ennek

következménye viszont a szabadidő csökkenése és a munkával eltöltött idő növekedése.
Miközben átlagosan csak minden harmadik munkavállaló beszél arról, hogy gyakran vagy nagyon
gyakran képtelen a nyugodt pihenésre, ez az arány a túlzott munkamennyiséggel megterhelt
dolgozók körében 50%. A munka utáni kiégés érzése hatvan százalékos arányban fordul elő azoknál
a munkavállalóknál, akiknek magas a mennyiségi munkaterhelése és csak fele ekkora arányban
azoknál, akiknél ritkán fordul elő a munkamennyiség túlzott előírása.
Betegen dolgozni?
Az, aki betegen jár dolgozni terjeszti a betegséget és a saját egészségét is rongálja. Ráadásul a beteg
munkavállaló sokkal több selejttel, hibával dolgozik és a balesetveszély is megnő a munkája során.
Így annak ellenére, hogy számtalan jó ok van arra, hogy aki beteg az otthon maradjon nagyon sok
munkavállaló jár mégis dolgozni akkor is, ha betegnek érzi magát. Az un. jelenléti kényszer (a
betegség ellenére történő munkavégzés) a válaszadók kétharmadánál fordult elő az elmúlt 12
hónapban. A betegen történő munkálkodás hossza a válaszadók 22%-a esetében egytől négy napig
terjedt és 13%-nál több mint két hétig tartott.

A korösszetétel szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a 26 -45 év közötti munkavállalók különösen
gyakran járnak be betegen is dolgozni, náluk 70% az előfordulási arány. Ezzel szemben a fiatalabbak
és az 55 év felettiek inkább otthon maradnak betegség esetén. A betegen történő munkavégzés
leggyakoribb előfordulása a biztonsági őri munkaköröknél fordul elő, itt 81% a kényszerű jelenlét
aránya. Ugyancsak magas az előfordulás a szociális ellátásban dolgozóknál (77%). Ezzel szemben az
informatikai és tudományos munkakörökben átlag alatti, csak 51%-os arányban fordul elő a betegen
történő munkavégzés.
A betegen történő munkába járásnak sokféle oka van. A válaszok szerint ez nyilvánvalóan függ a
betegség súlyosságától, de függ attól is, hogyan viszonyul a vállalati kultúra a betegség
előfordulásához. A munkavállalók fokozott munkaterhelése esetén nagyon gyakori a betegen
történő munkába járás. Azok között, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem tudják a rendelkezésre álló idő
alatt elvégezni a feladataikat, hetvenöt százalékos arányban fordul elő a betegen történő munkába
járás, ez tizenöt százalékkal magasabb arány, mint azok esetében, akik nem jelezték a
munkafeladatok túlzott mennyiségét. De az is előfordul az okok között, hogy a betegek ódzkodnak
attól, hogy a hiányzásukkal túlzottan megterheljék a kollégáikat, nem akarják, hogy mások
„fizessenek” az ő hiányzásuk miatt.
Arra kérdésre, hogy képes-e munkavállaló a nyugdíjba vonulásáig a jelenlegi munkakörében a
munka képességét megőrizve tovább dolgozni, a legtöbb munkavállaló szkeptikus, kételkedő választ
adott. Mindössze a dolgozók fele válaszolta azt, hogy a jelenlegi munkakörében korlátozás nélkül
tudja majd végezni a munkáját egészen a nyugdíj jogosultsági korig.
Érdekes, hogy a legnagyobb arányban az 55 év feletti korosztályból nyilatkoztak úgy, hogy képesek
lesznek a nyugdíjig megmaradni a jelenlegi munkakörükben. Ennek egyik oka az úgynevezett
„egészséges kiválasztódás” lehet, amin azt kell érteni, hogy ebben a korosztályban azok, akiknek az
egészsége megrendült már többnyire kiestek a munkából ennek következtében a megmaradók
átlagos egészségi állapota jobb és ezért optimistábbak a nyugdíjig történő munkavégzést illetően.
Ugyancsak világos különbség mutatkozik a képzettségi szinttől függően: az egyetemi végzettséggel
rendelkező munkavállalók 67%-a véli úgy, hogy a nyugdíjig fog tudni dolgozni a jelenlegi
munkakörében. Ezzel szemben a segéd és betanított munkások között, de még a szakmunkások
között is ez az arány 45%-ra csökken. A foglalkozási csoportok szerint a szolgáltatási szektorban
dolgozók és az ipari dolgozók azok, akik a legpesszimistábbak a munkaképesség megőrzését illetően.

Átlag alattiak a kilátások az élelmiszeriparban és a szálloda vendéglátásban dolgozók között, ahol az
igennel válaszolok aránya mindössze 35%, az építőiparban 38%, az egészségügyi szektorban
dolgozóknál 39%. A nyugdíj történő munkakör megőrzésben a fizikai és szellemi igénybevételnek
nagyon fontos szerepe van. A nagy munka intenzitással, pl. időkényszerben dolgozók között 45% véli
csak úgy, hogy nyugdíj fog tudni dolgozni. Ezzel szemben, ahol ilyen időkényszer nem áll fenn a
munkavégzés során, ott a válaszok szerint majdnem 70% az arány.

Az egyén befolyása a munka mennyiségére

A munkavállaló befolyása a munka feltételeinek alakítására fontos kritériuma a Jó munkának. A
részvétel, illetve az autonómia segít abban, hogy a munkafeltételek a munkavállaló érdekei szerint
alakuljanak, ez különösen igaz a munka mennyiségének a meghatározásánál, mert ebben az esetben

a munkavállaló részvétele is segíthet a túlzott munkaterhelés kialakulásának megelőzésében. Ennek
ellenére a válaszoló munkavállalók kétharmada nyilatkozott úgy, hogy nincs, vagy csak nagyon
kevés befolyása van az elvégzendő munka mennyiségére.

Csak egynegyedük állítja azt, hogy nagy mértékben tudják befolyásolni a munkamennyiséget és
mindössze 10% válaszolta, hogy igen nagy mértékben. Ez Tehát azt jelenti, hogy a munkavállalók
legnagyobb része nem tudja befolyásolni a munka mennyiségét és ezáltal a túlterhelés
előfordulásának a valószínűséget. Ezzel együtt a képzettség növekedésével valamelyest emelkedik az
egyén befolyása a munka mennyiségére. A magasabb képzettségűek 44%-a nyilatkozott úgy, hogy
igen nagy mértékben vagy nagy mértékben tudják befolyásolni az elvégzendő munka mennyiségét.
Foglalkozási ágak szerint Az informatikai és a természettudományos kutatói munkakörökben
dolgozók járnak elől ebben a tekintetben mert esetükben a munkavállalók fele képes a
munkamennyiségből adódó túlterhelést megakadályozni.
Ezzel szemben a szolgáltatási szektoron belül a takarítók Vagy a biztonsági alkalmazottak körében
csak egynegyed rendelkezik ezzel a lehetőséggel. Az egyén befolyása a munka mennyiségére
Természetesen hatékonyan képes megakadályozni a munka intenzitás túlzott mértékét, e téren az
adatok egyértelmű összefüggést mutatnak: azok, akiknek van módjuk az elvégzendő
munkamennyiség befolyásolására csak a 30% mondta azt, hogy nem tudják A rendelkezésre álló idő
alatt teljesíteni a feladataikat.
A létszám hozzá igazítása az előre nem látható eseményekhez
A munkafolyamat tervezése során nehéz előre jelezni a bekövetkező fennakadásokat. Az ilyen
termelési zavarok elhárítása ugyanakkor többnyire a munkavállalók terhére történik meg. Ezt meg
lehetne előzni, ha megfelelő tartslékok léteznének a munkaidő, a gépi kapacitás- és
létszámtervezésben az előre nem látható termelési zavarok áthidalására.
A munkavállalók fele nyilatkozott úgy, hogy ilyen rugalmassági tartalékok léteznek a szervezetben. A
dolgozók másik fele azonban úgy válaszolt, hogy ilyen tartalékok nem léteznek, vagy csak nagyon kis
mértékben léteznek. Ha szektorok szerint vizsgáljuk a tartalékok létét akkor általában Az informatikai
szektorban és tudományos kutatásban vannak ilyen lehetőségek. Az itt dolgozók háromnegyede
nyilatkozott úgy, hogy ez jelentős mértékben segíti a munkaterhelés túlzott mértékének
előfordulását. A személyi szolgáltatási szektorban viszont átlag alatti ennek az előfordulása, itt csak a
válaszadók 40% a mondta azt, hogy léteznek létszámtartalékok.

A létszámhiány az egyik leggyakoribb oka a túlzott munka terhelésnek: a válaszadók majdnem 40% -a
nyilatkozott úgy, hogy a túlzott munkaterhelés fő oka létszámhiány, a létszám alul tervezés, de
előfordul az is, hogy az megbetegedések idézik elő túlzott munka terhelést.

A túlóráztatás majdnem minden iparágban jellemző és elterjedt. Különösen gyakran fordul elő az
oktatási- képzési területen, itt 47% a gyakran túlórázók aránya. De magas az előfordulás a
vendéglátásban 46%, az egészségügyben 44% is. Aggasztó jelzés, hogy azokban a szektorokban
jellemző a létszámhiány miatti túlóráztatás, ahol nagy arányban dolgoznak a nők, ilyen például az
ápolónők, a tanárok foglalkoztatása. Ugyanakkor feltűnő jelenség, hogy az alacsony képzettségű
segéd, vagy betanított munkás munkakörökben ritkábban számolnak be a létszámhiány miatti
túlóráztatásról, mint a magasabban képzett dolgozókat foglalkoztató munkakörökben.
A létszám helyzet Nagyon világos összefüggést mutat a munka közbeni stressz mértékével: azok a
munkavállalók, akik a létszámhiány miatt gyakran kényszerülnek túl munkára gyakrabban számolnak
be stresszről, mint azok, akiknél ez nem fordul elő.
A teljesítmény követelmények ellenőrzése, illetve a részvétel ezek meghatározásában nagyon
fontos szerepet játszik abban, hogy a munkafeltételek kielégítik-e az egészséges munkavégzés
követelményeit. A munkavállalók 60%-a nyilatkozott úgy, hogy a vállalatvezetés határozza meg a
teljesítmény követelményeket, 58% mondta azt, hogy az ügyfelek, a megrendelők és ugyancsak 58%
felelte azt, hogy hosszabb távra meghatározott teljesítmény célok töltik be ezt a szabályozási
funkciót.
A vezetés által meghatározott teljesítmény követelmények a jellemzőek azonban a legtöbb
ágazatban és képzettségi szint esetében ugyanakkor vannak különbségek is. A hosszabb távú
rögzített teljesítmény követelmények határozzák meg a munkamennyiséget a segéd és betanított
munkás dolgozok 36 százalékánál, ez az arány viszont a magasan képzett munkakörökben, az
informatikai és tudományos kutatási területen 80%. A megrendelők, illetve ügyfelek játsszák a
főszerepet a személyi szolgáltatási szektorokban, mint például az egészségügyben, a szociális
ellátásban, a vendéglátásban. A gépi beállítások, programok szerepe a döntő az iparban.

A vezetők általi teljesítmény meghatározás teljesen megfelelő lehet, ha figyelembe veszik az egyén
teljesítőképességét. Az ügyfelek vagy a megrendelők által támasztott követelmények esetén a
munkavállalók gyakrabban nélkülözik a megfelelő munkaközi pihenőidő igénybevételét, mint ha
ilyenek nem játszanak szerepet. A munkaintenzitás túlzott mértékének előfordulása szempontjából a
teljesítmény célok helyes beállításának és ellenőrzésének alapvető jelentősége van. Ennek során a
legfontosabb az, hogy a munka elvégzésére rendelkezésre álljon a szükséges idő. Egy másik nagyon
fontos tényező a megfelelő létszámtervezés, az, hogy a létszám tervezésben megfelelő tartalékok
álljanak rendelkezésre az előre nem látható események áthidalására és annak érdekében, hogy az
óhatatlanul bekövetkező leállások, zavarok kiküszöbölése ne a munkavállalók kárára történjen.
Ennek eléréséhez nagyon fontos, hogy a munkavállalók, illetve érdekképviseleteik erőteljesebben
vegyenek részt a munkaidő, a létszámtervezés és a teljesítmény tervezés kidolgozásában és a
megvalósítás kiértékelésében. A túlzott munkamennyiségből származó stressz ugyanis nem
küszöbölhető ki akkor, ha az érintettek nem vesznek részt az okok feltárásában. Lényeges az is, hogy
a mentális stressz kialakulásának kockázat értékelése is megtörténjék, és intézkedéseket tegyenek a
megelőzésükre A foglalkozás egészségügyi ellátás egyik nagy hiányossága, hogy az ilyen
stresszhelyzetek kialakulását, ennek okait és következményeit nagyon ritkán elemzik.
A legutóbbi jó munka felmérés eredményei egyértelműen kiemelik ennek a szükségességét a
jövőben.

