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A tartós betegállományt követő 
rehabilitáció kérdései Nagy-Britanniában 

A munkahelyi balesetek évi 133 millió GBP-be kerülnek a brit társa-
dalombiztosításnak (NHS). A biztosítottak azonban nem sok előnyét 
élvezik ennek a hatalmas közkiadásnak: a betegek sokszor kerülnek 
hosszú várólistákra, mielőtt eljutnának a megfelelő szakorvoshoz. A 
brit munkaügyi minisztérium bejelentette, hogy kidolgozzák azt a 
szakmai rehabilitációs keretprogramot, amelynek célja a tartós be-
tegállományból visszatérő munkavállalók visszailleszkedésének elő-
segítése. Ezzel párhuzamosan egy felmérést végeztek annak feltér-
képezésére, hogy mit tesznek a kisebb munkaadók dolgozóik reha-
bilitációja érdekében. 
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Az állam szerepvállalása a rehabilitációban 

A brit kormány új rehabilitációs keretprogramja nem egy új, államilag 
menedzselt vagy finanszírozott rehabilitációs infrastruktúra megteremté-
sét jelenti, sokkal inkább a meglévő – költségvetési vagy magán – erő-
források rugalmasabb felhasználásának ösztönzését célozza. 

A kormány megerősíti szerepvállalását a rehabilitációs szolgáltatá-
sok piacának fejlesztésében és a piac támogatásához szükséges szak-
értők biztosításában. A munka- és nyugdíjügyi minisztérium egy olyan 
rehabilitációs koncepcióban gondolkodik, amely a különféle intervenciós 
eszközök szükség szerinti koordinálását is magába foglalja. 

A rehabilitáció nemzeti szintű elősegítésére már az elmúlt évben is 
indítottak munkahely-megtartási programokat. Ezeknek az a céljuk, hogy 
mindennapi orvosi és szakmai tanácsadás keretében elősegítsék azok-
nak a visszatérését a munkába, akik betegség vagy baleset következté-
ben hosszú ideje nem tudnak dolgozni, és ezért segélyhez folyamodná-



nak, illetve már segélyből élnek. A cél a munkavédelem, a rehabilitáció 
és a munkahelymegtartás integrálása egy független foglalkozás-
egészségügyi támogatási rendszer kialakítása révén.  

A kormány nem egy új, országos szervezet létrehozását tervezi, ha-
nem a meglévő regionális és ágazati szintű szolgáltatásokra kíván építe-
ni (amilyen például a skóciai „Biztonságos és egészséges munkavégzés” 
elnevezésű telefonos segélyvonalon alapuló program vagy az építőipar-
ban tervezett új foglalkozás-egészségügyi szolgálat).  

Krónikus panaszok és a gyógyulás esélyei 

Egy 2003-ban végzett felmérés rávilágított arra, hogy a tartósan 
krónikus fájdalmaktól szenvedő embereknek milyen közös pszichológiai 
problémái vannak. A betegek sokszor kerülnek hosszú várólistákra, mie-
lőtt eljutnának a megfelelő szakorvoshoz. Addig az orvosok különféle 
gyógyszerekkel kísérleteznek rajtuk, amelyeknek a mellékhatásait azu-
tán újabb gyógyszerekkel igyekeznek orvosolni. 

A kérdés az, hogy a betegek pszichésen mennyire szenvedik meg 
ezt a kezelést? Ezeknek az embereknek a kezelése holisztikus szem-
léletet tesz szükségessé, amely a pszichológiai, mentális szenvedésüket 
is figyelembe veszi, hiszen a fizikai fájdalmakhoz nagyon gyakran társul 
csökkent vitalitás és az érzelmi problémákból fakadó szerepzavarok. 

A krónikus fájdalmaktól szenvedő emberek életminőségének javítá-
sához ezekre a tényezőkre is oda kell figyelni. Ennek a szemléletnek a 
gyakorlati alkalmazása megkönnyítheti a munkavállalók rehabilitációját, 
amely mára égető kérdéssé vált. 

A krónikus fájdalmaktól szenvedők problémái 
A felmérések alapján a krónikus fájdalmaktól szenvedők számára a 

legfontosabb kérdések az alábbiak: 
• Félelem – attól, hogy a fájdalom egy súlyos betegség jele, illetve 

hogy a fájdalommal járó tevékenységek súlyos károsodást okoz-
nak. 

• Nem megfelelő kommunikáció – sok páciens számára nehezen 
elfogadható, hogy „nem diagnosztizálják” a betegségüket, a házi-
orvosoknak rendszerint nem sikerül eloszlatniuk a félelmeiket, és 
megfelelően megmagyarázni a krónikus fájdalom okait. 

• Társadalmi elszigeteltség – a fájdalom együtt jár a társadalmi te-
vékenységek beszüntetésével. Ez részben a fizikai képességek 
korlátozottsága miatt következik be, de emellett szerepet játszik 

 



az is, hogy az egyén nem akar „feltűnést kelteni”, illetve fél attól, 
hogy nem tud eleget tenni a kötelezettségeinek. 

• Érzelmek – általában váratlan, az egyénre nem jellemző, erőteljes 
érzelmi hullámzások következnek be. 

• A kontroll hiánya – nem egyértelmű, hogy a betegeknek milyen 
befolyásuk van a saját helyzetükre, illetve, hogy mi a terapeuta 
mozgástere. 

• Környezet – rendkívül összetett, egymásra ható tényezők, például 
a társadalmi helyzet, a munkahelyi nehézségek, a pereskedés, a 
segélyezési rendszer szerepének együtthatása. 

A mentális és pszichés tényezők szerepe 

A rehabilitáció a mozgásszervi károsodásoktól a kardiológiai és 
egyéb fizikai megbetegedéseken keresztül a mentális rendellenessége-
kig számos betegségből visszavezethet a munkaképesség állapotába. 
Mára már a betegszabadságok okai között a mozgásszervi megbetege-
déseknél gyakrabban szerepelnek a mentális rendellenességek. 

Megfelelő támogatással a legtöbb mentális betegségben szenvedő 
visszatérhet a munkába. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a ve-
zetőket kiképezzék a túlzott stressz jeleinek felismerésére, és hogy 
megértsék annak veszélyeit a munkavállaló lelki egészségére. 

Ebben a hatékony kommunikáció kulcsszerepet játszik, de a mun-
kaadókat is ösztönözni kell arra, hogy felmérjék a mentális egészséggel 
kapcsolatos kockázatokat. 

A szakszervezetek álláspontja 

2004 áprilisában a Szakszervezetek Kongresszusa (TUC) úgy nyi-
latkozott, hogy bár a munkaképesség védelmének leghatékonyabb mód-
ja a megelőzés, a rehabilitációt is létfontosságúnak tartják. Ez számos 
munkaügyi kérdést vet fel, köztük a finanszírozás biztosítását.  

A TUC szerint ehhez kötelezni kellene a munkaadókat arra, hogy a 
– már kötelező – foglalkozás-egészségügyi és munkavédelmi biztosítá-
suk részeként kössenek rehabilitációs biztosítást is. Ennek hatására a 
biztosítók arra ösztönöznék a munkaadókat, hogy – esetleg egy új típusú 
biztosítás keretében – vegyék fontolóra a rehabilitációs programok elő-
nyeit. 

A TUC azt is támogatná, hogy a munkaadók megtérítsék az NHS-
nek a munkahelyi sérülések és megbetegedések kezelésének költségeit. 



A szakszervezeti kongresszus azt tartaná az ideális megoldásnak, ha az 
NHS-en keresztül egy központilag finanszírozott ellátási rendszert hoz-
nának létre.  

Ugyanakkor a nagy munkaadók továbbra is fenntarthatnák saját fi-
nanszírozású, illetve saját működtetésű ellátásaikat. Ennek eredménye-
ként a kisebb cégek munkavállalói ugyan továbbra is egy túlterhelt és 
lassú állami rendszertől függenének, ezt az egyenlőtlenséget azonban a 
biztosítók egy kollektív alap segítségével ellensúlyozhatnák.  

Az építőipar máris messzemenően támogatja a kollektív finanszíro-
zású foglalkozás-egészségügyi alap koncepcióját, amely munkavállalóik 
számára elérhetővé tenné a rehabilitációs ellátásokat. 

A munkaadók bevonása 

A brit nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) egyre több olyan reha-
bilitációs projektet indít, amelyek a munkaadók bevonásával segítenek 
az embereknek, hogy tovább dolgozhassanak, illetve hogy a tartós be-
tegszabadság után visszatérhessenek a munkába. Az egyik ilyen, teljes 
egészében az NHS által finanszírozott, a hátfájásban szenvedők támo-
gatását szolgáló projekt például a gyógyszerek nélküli kezelésre helyezi 
a hangsúlyt, és igyekszik a fájdalmakban szenvedőket visszaintegrálni a 
közösségbe, beleértve a munkahelyüket is. 

A projekt bázisául szolgáló rehabilitációs intézet elkészített egy tájé-
koztató füzetet a háziorvosok számára, amely felhívja figyelmüket a korai 
diagnosztika fontosságára, és ismerteti a rendelkezésre álló aktív terápi-
ás lehetőségeket. A tájékoztató szerint a betegek többségének a terápia 
megkezdéséhez nincs szüksége szakorvosi kivizsgálásra, amelyet gyak-
ran hosszú várakozás előz meg. 

A krónikus fájdalmakban szenvedők számára azonban ez a várako-
zás elviselhetetlen. Ezért a projekt keretében létrehoztak egy fiziko-
terapeutákból, foglalkozás-egészségügyi terapeutákból, ápolónőkből és 
pszichológusokból álló csapatot. A háziorvosok közvetlenül utalhatják a 
hátfájással küszködő pácienseket (évente 18 ezer beteget) a csapathoz, 
amely szükség esetén egy kivizsgálás után beutalja őket a gerinc-
rendellenességeket kezelő intézményhez. 

A csapat a hangsúlyt a holisztikus szemléletre helyezi: arra törek-
szenek, hogy a páciensek testét, lelkét és szellemét is bevonják saját 
gyógyulási folyamatukba. Ezért aktívan támogatják a páciensek függet-
lenségét, és elvárják, hogy önállóan járjanak el a kivizsgálásokra és a 
kezelési programokra. Hetente 11 csoport vesz részt a helyi szabadidő-

 



központban, edzőteremben vagy táncklubban tartott héthetes program-
ban.  

A tapasztalatok szerint a program befejezése után a résztvevők 
98%-a tovább folytatja a testedzést ezeken a közösségi helyszíneken. 
Ezzel elkerülik, hogy kórházba kelljen menniük, a kezelés pedig ingye-
nes. A programban résztvevők 71%-a ugyanakkor ez idő alatt nem hi-
ányzik a munkahelyéről.  

Az NHS számára különösen fontos eredménye a projektnek, hogy a 
várólistás betegek száma jelentősen csökkent. Míg 2000-ben a krónikus 
hátfájásban szenvedőknek mintegy 84 hetet kellett várniuk a kórházi ki-
vizsgálásra, mára ez az idő 10 hétre csökkent. A kézzel fogható ered-
mények láttán a munkaadók is szívesebben vesznek részt a projektben. 

Ezek a kifinomult „rehabilitációs” programok azonban még nem 
mindenki számára elérhetőek. Noha a krónikus hátfájást előidéző mun-
kahelyi balesetek többsége a munkahelyek nem megfelelő biztonságából 
következik be, sok munkaadó nem tanúsít kellő türelmet a sérült munka-
vállalók elhúzódó rehabilitációjával szemben. 

A társadalmi felelősség és az egyéni kezdeményezések  

Vannak azonban olyan munkaadók is, akik elismerik a felelősségü-
ket, és vállalják az ebből adódó feladatokat. Az egyik tűzoltó szolgálat 
például újszerű módszert vezetett be a sérült tűzoltók rehabilitációjára. A 
szolgálat felismerte, hogy a betegségből vagy sérülésből adódó hiányzá-
sok mértékének csökkentése nemcsak üzleti, de morális szempontból is 
fontos, és a munkaadónak társadalmi felelőssége, hogy törődjön a – 
sokszor megterhelő és veszélyes körülmények között dolgozó – munka-
vállalók jólétével. 

A rendszeres ingyenes egészségügyi vizsgálat és állapotfelmérés 
az egyenruhás dolgozók számára kötelező, de a nem egyenruhás mun-
kavállalók számára is rendelkezésre áll. Ezt széles körű megelőző és 
utókezelések is kiegészítik.  

A szolgálat foglalkozás-egészségügyi részlege által elvégzett álla-
potfelmérést követően a dolgozók számára lehetővé válik különféle léte-
sítmények használata. Emellett a tűzoltók országos jóléti alapja rendel-
kezik egy – egyénre szabott kezelési programokat kínáló – rehabilitációs 
központtal, és két utógondozó intézménnyel. Ezek a létesítmények min-
den rászoruló aktív vagy nyugállományú tűzoltó, illetve özvegyeik szá-
mára nyitva állnak. 



Rehabilitációs lehetőségek a tűzoltóságnál 

Fizikoterápia – A sérülést követően a tűzoltóság hat kezelés költsé-
geit állja hat kijelölt fizikoterápiás magánrendelőben. 

Korai intervenciós konzultáció és állapotfelmérés – amennyiben az 
NHS nem fedezi a költségeket, és amennyiben egy foglalkozás-
egészségügyi orvos azokat szükségesnek ítéli, a szakorvosi konzultáció, 
a diagnosztikai vizsgálat és a tesztek díját a tűzoltóság állja. 

Alacsony kamatozású kölcsön – a fenti teltételek teljesülése mellett 
a tűzoltóság pénzügyi segítséget is nyújt a dolgozóinak ahhoz, hogy or-
vosi kezeléseket vehessenek igénybe. A jelenleg 5000 GBP-ben maxi-
mált kölcsönt öt év alatt kell visszafizetni, és nem számít adóköteles ter-
mészetbeni juttatásnak. 

Rehabilitációs fitneszprogramok – A dolgozók képzett fitneszoktató 
felügyelete mellett akár három hónapon keresztül is részt vehetnek egy 
ingyenes, speciálisan kialakított rehabilitációs programban. A programot 
egy foglalkozás-egészségügyi vizsgálat követi, amelynek eredménye 
alapján meghatározzák a további szükséges kezeléseket. 

Fokozatos visszatérés a munkába – Minden munkavállaló számára 
biztosítják a munkanapok, illetve a munkaórák csökkentését jelentő, fo-
kozatos munkába állást. A tűzoltóság foglalkozás-egészségügyi orvosa 
által végzett állapotfelmérés alapján meghatározzák a fizikai funkciók 
korlátozottságát, majd a dolgozót a megfelelő munkahelyre/munkakörbe 
helyezik. Az egyenruhás munkavállalókat például általában nem tűzoltá-
si, hanem adminisztratív feladatokkal bízzák meg. A nem egyenruhás 
dolgozók azonban gyakran eredeti munkahelyükre kerülnek vissza. 

Tanácsadás – Valamennyi munkavállaló számára biztosítják a ta-
nácsadói szolgáltatások igénybe vételét. 

Felmérés a kisvállalkozások tartós betegállománnyal 
kapcsolatos gyakorlatáról 

A munkahelyi rehabilitáció előtérbe kerülésével, a kormány és az 
érintettek növekvő érdeklődésével párhuzamosan készült egy felmérés, 
amely 896 brit kisvállalkozás rehabilitációs politikáját és gyakorlatát vizs-
gálta. A kutatás elsősorban az elmúlt két év tartós hiányzásainak alaku-
lására, az ezzel kapcsolatos eljárásokra, és a rehabilitáció gyakorlati ke-
zelésére összpontosított. 

A felmérésben részt vett kisvállalkozások felénél jelentős gondot 
okoznak a – betegszabadságok egyre nagyobb hányadát kitevő – tartós 

 



hiányzások költségei. 10-ből 7 kisvállalkozásnál emelkedést tapasztaltak 
a stressz és egyéb mentális betegségek okozta tartós betegállomány te-
rén. A mozgásszervi és hátpanaszokat a kisvállalkozók valamivel több 
mint egyharmada említette a hosszú távú betegszabadságok egyre gya-
koribb okaként. 

A vizsgált vállalkozások 70%-ánál a termelésirányítók, akiknek köz-
ponti szerepük lenne a tartós hiányzásokkal kapcsolatos politika kidolgo-
zásában, nem szívesen vállalják magukra a kérdés kezelését. Úgy érzik, 
hogy nincsenek kellően felkészülve erre a feladatra. Ez kétségtelenül 
részben annak tudható be, hogy a vezetők már így is túlterheltek – az 
elmúlt évek során a foglalkozás-egészségügy, a humánpolitika, a képzés 
és a munkavédelem a szakemberek helyett gyakran az általános veze-
tés feladatává vált.  

Ez a költségek leszorításának kényszere miatt gyakran a megfelelő 
képzés és a szükséges erőforrások biztosítása nélkül ment végbe. A 
vizsgálatban részt vett minden negyedik munkaadó szerint a termelés-
irányítók ellenállása jelentős akadályt jelent a rehabilitáció előtt. 

A munkaadók többségükben úgy vélték, hogy társaságuknál a leg-
több tartós betegállománynak tényleges betegség áll a hátterében, és 
hogy a szervezet általában jól kezeli ezt a kérdést, noha egyesek szerint 
a probléma kezelése egyre nagyobb kihívást jelent a számukra.  

Ez a vállalkozók egyharmadát arra készteti, hogy új vagy átdolgozott 
politikával és eljárásokkal javítsa a szervezet hiányzásokkal és rehabili-
tációval kapcsolatos intézkedéseit. A kisvállalkozásoknak csupán 50%-a 
rendelkezik ezen a téren írásos irányelvekkel.  

Ezzel párhuzamosan ismét felértékelődött a foglalkozás-egészség-
ügy szerepe a kisvállalkozásoknál. A foglalkozás-egészségügyi szakem-
berek nélkülözhetetlenek a tartós hiányzások kezelésében, egyre gyak-
rabban veszik igénybe a segítségüket orvosi jelentések elkészítésében 
és a betegállományból visszatérő dolgozók fokozatos munkába állításá-
ban. 

A felmérésben részt vett 896 vállalkozásból csupán 170 alkalmaz 
saját foglalkozás-egészségügyi szakembert. Ezeknek a vállalkozásoknak 
a 45%-ánál vélik úgy, hogy ezek a szakemberek a leghatékonyabbak a 
munkába való visszatérés kezelésében.  

Számos munkaadó azonban sem saját, sem megbízott külső foglal-
kozás-egészségügyi szakembert nem alkalmaz, ami arra utal, hogy a 
munkavállalók mintegy harmada tartós betegállomány esetén nem ré-
szesülhet szakszerű egészségügyi támogatásban. 



A kisvállalkozások korai intervencióval is próbálják javítani rehabili-
tációs gyakorlatukat, és igyekeznek hatékonyabb kapcsolatot tartani a 
hosszú távú betegállományban lévő munkatársakkal. Mások a biztosí-
tókkal igyekeznek partneri kapcsolatokat kiépíteni, hogy a rehabilitációt 
bevonják a biztosítási szolgáltatások körébe. 

A munkahelyi rehabilitáció kifizetődik 

A vizsgált munkaadók több mint kétharmada kínál a tartós betegál-
lományban lévő dolgozóknak rehabilitációs lehetőségeket. A megkérde-
zettek igen eltérően ítélték meg rehabilitáció értékét. Egyesek szerint a 
rehabilitáció költségeinek fedezése nem a munkaadó feladata kellene, 
hogy legyen, míg mások szerint a rehabilitáció teljes mértékben kifize-
tődik, és mindenkit arra bátorítanának, hogy dolgozzon ki programokat  
a betegállományból visszatérő dolgozók munkába állásának elősegíté- 
sére. 

Nagyon kevés vállalkozás ajánl fel rehabilitációt egy meghatáro- 
zott idő eltelte után automatikusan: a legtöbb társaságnál az egyéni kö-
rülmények határozzák meg, hogy mikor merül fel a rehabilitáció lehető-
sége.  

Amint az 1. táblázatból is kitűnik, a rehabilitáció nem egzakt tudo-
mány, számos rugalmas program létezik, amelyeknek általában része 
a fokozatos munkába állás és a módosított feladatkör, amelyet a munka-
adóval, a közvetlen vezetővel, a személyzeti és a foglalkozás-
egészségügyi szakemberekkel folytatott rendszeres elbeszélgetések so-
rán határoznak meg. 

A legtöbb szervezetnél a rehabilitáció részét képezi a korábbi fel-
adatoknak a fokozatos munkába állást lehetővé tevő – átmeneti – meg-
változtatása, illetve módosítása. A tipikus rehabilitációs programnak ré-
sze még a munkaképesség megállapítását szolgáló orvosi vizsgálat, a 
munkaidő módosítása és a rendszeres kapcsolattartás a betegállomány-
ban lévő dolgozóval (2. táblázat). 

Ahol ezt alkalmazták, a rehabilitáció sikeresnek bizonyult, és az ese-
tek túlnyomó többségében a tartós betegállományból visszatérők végül 
visszakerültek eredeti munkakörükbe. Viszonylag kevés munkaadó szá-
molt be arról, hogy a rehabilitációs próbálkozások végső soron a dolgozó 
leszázalékolásához vezettek. Ezt alátámasztja az is, hogy a megkérde-
zettek 66%-a nem értett egyet azzal az állítással, hogy a dolgozók álta-
lában a rehabilitáció helyett a leszázalékolást választják. 

 

 



1. táblázat 
Miért került előtérbe a tartós hiányzás kérdése? 

A felmérés során megkérdezett munkaadók 50%-ánál 
az alábbi okok miatt vált fontosabbá a tartós betegállományból adódó 

problémák kezelése 
 
Ok Válaszadók 

száma 

A tartós hiányzások költségei egyre nagyobb gondot okoznak a vezetésnek 350 

Az összes betegszabadságon belül növekszik a tartós betegállomány aránya 198 

A munkavállalók jó közérzete miatti fokozott aggodalom 192 

A munkavállalók egyre nagyobb arányú kártérítési igényei és a biztosítási díjak 
emelkedése miatti aggodalmak 

156 

Nyomásgyakorlás a közvetlen termelésirányítók részéről 118 

A rehabilitáció a munkakörülmények általános javítását szolgáló intézkedések része   98 

A leszázalékolások számának emelkedése miatti fokozott aggodalom   45 

A kormány és a munkaegészségügyi hatóságok kezdeményezéseinek hatása   37 

Szakszervezeti nyomásgyakorlás     6 

Egyéb okok   38 
 
 
A megkérdezett munkaadók többsége szerint a rehabilitáció legha-

tékonyabb módját a fokozatos munkába állás és a feladatok módosítása 
jelenti. Sokan igen hatékonynak tartják a kapcsolattartást is a betegsza-
badságon lévő dolgozóval (levélben: 65,7%, telefonkapcsolat a közvet-
len vezetővel: 57,8%, a személyzeti vezetővel: 55,6%). Az otthoni láto-
gatásokkal szemben sok munkaadónak fenntartásai vannak, csupán alig 
egynegyedük választja a kapcsolattartásnak ezt a formáját. 

Korlátok 

A rehabilitáció legfőbb akadályát a munkavállaló egészségi állapota 
jelenti: a munkaadók valamivel több mint 40%-a jelölte meg ezt az okot a 
sikeres rehabilitáció legnagyobb problémájának. A megkérdezettek fele 
úgy véli, hogy megfelelő rehabilitációs szolgáltatások (pl. a fizikoterápia) 
korlátozott kapacitása is nehezíti az alkalmazást. 



2. táblázat 
A rehabilitációs programok elemei 

 
Programelem Válaszadók 

száma 
A korábbi feladatok módosítása vagy más munkakör (pl. könnyebb feladatok) 725 
Munkaidő-kedvezmény a visszatérés utáni rehabilitációs tevékenységeken részt 
vevőknek (pl. tanácsadás) 

648 

Orvosi vizsgálatok/orvosi jelentések átnézése a munkaképesség megállapítása 
érdekében 

622 

A fokozatos visszatérést lehetővé tévő, módosított munkaidő 589 
Kapcsolattartás a betegállomány teljes időszakában (pl. telefonos érdeklődés, otthoni 
látogatások)  

550 

A betegállományban lévők ösztönzése, hogy belátogassanak a munkahelyükre 347 
Terv készítése a munkába visszatéréshez 247 
Átképzés biztosítása 238 
A feladatok elvégzését megkönnyítő speciális berendezések vagy segédeszközök 
biztosítása 

233 

Korai intervenció (pl. fizikoterápia) annak megakadályozására, hogy az akut 
problémák krónikussá váljanak 

188 

A munkavégzés helyének megváltoztatása (pl. részben otthoni munkavégzés) 118 
Segítség a munkába járáshoz   84 
Belső átszervezés annak érdekében, hogy a visszatérőknek alternatív munkaköröket 
találjanak 

  56 

Új típusú felügyeleti, támogatási formák biztosítása   48 
Hozzáférés külső karrier-tanácsadó szolgáltatásokhoz   12 
Egyéb elemek, például egyéni orvosi vizsgálatok finanszírozása   25 

 
 
A munkaadóknak mintegy 50%-a a munkavállalók elutasító hozzáál-

lását is akadályként említette, különösen olyan sérülés esetén, amely 
kártérítési keresethez vezet. Vannak olyan munkavállalók, akik addig 
nem térnek vissza a munkába, amíg minden lehetséges segélyforrást ki 
nem merítettek. 

Néhány kisvállalkozásnál az jelentett gondot, hogy a tartós betegál-
lományban lévők számának növekedésével „kifogytak” az olyan könnyű 
feladatokból, amelyeket a rehabilitációban részt vevő munkavállalók el 
tudnának látni. 

 



Az elmúlt hónapokban feszültté vált a viszony a munkaadók és a 
háziorvosok között a betegszabadság igazolása miatt, és a megkérde-
zett munkaadók közül sokan vélték úgy, hogy a háziorvosok szerepe 
kulcsfontosságú. Vannak, akik szerint az orvosok túl könnyen írják ki he-
tekre az embereket, és nem követik nyomon állapotuk alakulását. A 
munkaadók annak a véleményüknek is hangot adtak, hogy a munkaké-
pesség megállapításakor kevés háziorvos van tisztában a foglalkozási 
ártalmakkal és más munkahelyi kérdésekkel. 

Jogi szabályozás helyett adókedvezmény 

Az ipari kisvállalkozásoknak csupán egyötöde támogatna olyan tör-
vényi szabályozást, amely kötelezné a munkaadókat a rehabilitáció al-
kalmazására, mivel szerintük már a jelenlegi törvények is ellehetetlenítik 
a döntéshozatalt a vállalkozásoknál. A rehabilitáció jogi szabályozása 
ráadásul túlságosan összetett kérdés, és az esetek eltérő volta miatt túl-
szabályozás alakulhatna ki. 

A kisvállalkozók mintegy fele véli úgy, hogy adókedvezményekkel 
kellene a munkaadókat dolgozóik rehabilitációjára ösztönözni, hogy leg-
alább részben ellentételezhessék a (például a fokozatos munkába állítás 
idején kiesett munkaórák miatt) felmerülő költségeiket.  

 
Összeállította: Csépán Lilla  

 
Gates, E.: Recovery positions. = The RoSPA Occupational Safety and Health Jour-
nal, 34. k. 7. sz. 2004. p. 22–25. 
 
Silcox, S.: Getting better at getting back. = The RoSPA Occupational Safety and 
Health Journal, 34. k. 6. sz. 2004. p. 36–38. 
 
Westerlund, H.; Ferrie, J.; stb.: Workplace expansion, long-term sickness absence, 
and hospital admission. = The Lancet, 363. k. 9416. sz. 2004. ápr. p.1193–1197. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Röviden… 

Nemzetközi munkaügyi konferencia Budapesten, 
2005. február 14–18. 

Budapesten tartotta európai regionális konferenciáját 2005. február 
14–18. között a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). Csizmár Gábor 
foglalkoztatáspolitikai és munkaügy miniszter a programot ismertető saj-
tótájékoztatón olyan jelentős kérdéseket felvető eseménynek nevezte a 
tanácskozást, ahova 50 országból érkeztek magas rangú politikusok által 
vezetett küldöttségek. 

A szakminiszter együttműködési megállapodást írt alá Friedrich 
Buttlerrel, az ILO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodájának főigaz-
gató-helyettesével a konferencia előkészítéséről és bejelentette, hogy a 
tárca 180 ezer euróval járult hozzá a rendezvény szervezéséhez. 
Friedrich Buttler hangsúlyozta: az ILO arra törekszik, hogy ez a program 
a nemzeti és nemzetközi politikák fókuszába kerüljön, ellensúlyozza a 
gazdasági globalizáció egyoldalú szemléletét. Ennek érdekében a nem-
zetközi szervezet együttműködik más ENSZ szervezetekkel és pénzügyi 
intézményekkel. 

A konferencia részvevői elsősorban arra a kérdésre keresték a vá-
laszt a magyar fővárosban, hogy az európai szociális modell vívmányai 
hogyan őrizhetők meg a globális gazdasági verseny körülményei között. 
Nagy figyelmet kaptak a fiatalok foglalkoztatásának, a foglalkoztatás ru-
galmasságának és a munkavállalás biztonságának a kérdései, a munka-
piaci részvétel és a nyugdíjreform összefüggései, valamint a migráció. A 
konferencia programjában különleges helyet foglalt el a helyes kormány-
zásról, illetve az ILO globalizációs törekvéseiről szóló eszmecsere, 
amelyre várták a magyar miniszterelnököt és a szociális ügyek EU bizto-
sát is. 

Az Országos Érdekegyeztető Tanácsban helyet foglaló szervezetek 
képviseletében Wittich Tamás a munkavállalói oldal, Szűcs György pedig 
a munkáltatói oldal részéről a támogatásukról és a magyar részvevők 
aktív közreműködéséről biztosította a szervezőket. 

 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 

 
http://www.fmm.gov.hu

 
 

 

http://www.fmm.gov.hu/


Felnőttoktatási pályázatok 

Felnőttoktatással foglalkozó szervezeteknek tartott információs na-
pot a Tempus Közalapítvány a Socrates program Grundtvig akciójának 
pályázati lehetőségeiről. 

 
A Grundtvig akció a dán származású lelkész, költő és népművelő 

nevét viseli, aki a XIX. században megalapozta az egész életen át tartó 
tanulás hagyományát Észak-Európában. 

 
A program célja, hogy elősegítse a felnőttoktatás európai dimenzió-

jának kialakulását, a szakmától független, általános ismeretek oktatásá-
nak és tanulásának támogatásával. A felnőttoktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének javításával hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló 
a társadalom aktív tagjává váljon, bővüljenek a más kultúrákról szóló is-
meretei és javuljanak munkaerő-piaci esélyei. 

 
Magyarországon a Socrates program Grundtvig akciójának támoga-

tásával jelenleg 31 felnőttoktatással foglalkozó szervezet vesz részt Ta-
nulási Kapcsolat projektekben. 

 
A korábbi nyertes pályázatok között volt, aki a családi tanulás meg-

valósítását tűzte ki célul, amelynek keretében a szülőket is bevonták az 
iskolai életbe, és közös délutáni foglalkozásokat szerveztek a családok-
nak. De szerepel a projektek között időskorúak számítástechnikai okta-
tása, különböző nyelvtanítási módszerek bevezetése és mozgássérült 
csoportok művészeti oktatása is. 

 
A 2005-ben induló Grundtvig 2 nemzetközi együttműködésekre vo-

natkozó pályázatokat a Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Irodá-
jához lehet benyújtani 2005. március 1-jéig. 

 
Folyamatosan lehet pályázni a Felnőttoktatói Mobilitás (Grundtvig 3) 

pályázati típusban is, 1–4 hetes, egyéni, módszertani továbbképzése-
ken, valamint konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken való 
részvételre. 

 
További információ a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu. 
 

 

http://www.tka.hu/


Újabb 390 képzett multiplikátor 

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Multiplikátor Képzési 
Programjának célja, hogy a hazai fejlesztési forrásokból, valamint az Eu-
rópai Unió Strukturális Alapjainak társfinanszírozásával működtetett mik-
ro-, kis- és középvállalkozói pályázatok elkészítéséhez olyan szakértőket 
készítsen fel, akik rendelkeznek a megfelelő elméleti és gyakorlati isme-
retekkel, így képesek teljes körű támogatást biztosítani a fejlesztési pro-
jektek előkészítéséhez és a pályázatok összeállításához. 

 
Tekintettel arra, hogy a multiplikátorok felkészítése valamennyi régi-

óban párhuzamosan folyik, így országszerte elérhetők lesznek a képzett 
tanácsadók. 

 
A 48 tanórás, gyakorlatorientált képzési programot a Tempus Köz-

alapítvány hajtja végre a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 
az Európa-tanulmányi Központok és a Regionális Fejlesztési Ügynöksé-
gek szakértőinek bevonásával. A miskolci, debreceni, szegedi, pécsi, 
székesfehérvári, szombathelyi és budapesti helyszíneken zajlott képzé-
sek sikerrel valósultak meg minden régióban. 

 
A Multiplikátor Képzési Program első két körében a hallgatók 96 

százaléka tett sikeres vizsgát, így eddig 788-an szereztek képesítést a 
Tempus Közalapítvány képzésein, és jelenleg is folyik 420 pályázatíró 
tanácsadó képzése. 

 
A GKM összesen 1260 szakértő képzését támogatja azzal, hogy a 

tandíj egy részét finanszírozza. A végzett pályázatírók pedig bekerülnek 
a minisztérium pályázatkészítő regiszterébe is, amely a www.gkm.hu in-
ternetes oldalon található meg, és tartalmazza a multiplikátorok elérhető-
ségét. 

 
A végzett pályázatíró tanácsadók tanúsítványát dr. Szanyi Tibor, a 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára és dr. Ga-
lambos Gábor, a Tempus Közalapítvány kuratóriumának elnöke adta át. 

 
 
További információ a képzést szervező Tempus Közalapítvány hon-

lapján: www.tka.hu. 
 

 

http://www.gkm.hu/
http://www.tka.hu/

