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Gyakorlati tanácsok munkavállalók számára a munkával 
összefüggő stressz és okainak kezelésére

Bevezetés

Az Európai Unióban minden négy munkavállaló közül egynél többet 
érint a munkával összefüggő stressz. Ez komoly probléma mindenki 
– munkáltatók, munkavállalók és társadalmunk – számára, mivel 
egészségi problémákat okoz, növeli a hiányzást és csökkenti az üzleti 
termelékenységet és versenyképességet. Ezért a 2002. évi Európai 
Munkavédelmi Hét témája “A stresszen dolgozunk”.

Kinek szól ez a tény-lap?

A munkahelyi stressz bárkit érinthet. Ez a tény-lap a munkavállalók 
számára ad tájékoztatást és javaslatokat arról, hogy hogyan kezeljék 
a munkával összefüggő stresszt és annak okait. Lehet valaki például 
igazgató vagy felügyelő, szakember vagy technikus, vagy a termelésben 
dolgozó munkavállaló. A munkahelyi stressz komoly mértékben 
kihathat otthoni életünkre, így ez a tény-lap segíthet a családtagoknak 
és barátoknak is, hogy támaszt nyújtsanak. A tény-lap utolsó részben 
található felvilágosítás arról, hogyan lehet a stressz kezelésében segítő 
további információkhoz jutni.

Mi a munkával összefüggő stressz? 

A munkával összefüggő stresszt akkor tapasztalunk, amikor a 
munkakörnyezet követelményei meghaladják a munkavállaló képességét, 
hogy azokat kezelje (irányítsa).

A stressz nem betegség, de ha intenzív és eltart bizonyos ideig, mentális és 
fizikai egészségromlást okozhat (mint pl. depresszió, idegösszeroppanás és 
szívbaj). A bizonyos nyomás alatt végzett munka javíthatja a teljesítményt és 
kielégülést is okozhat, ha megfelelünk a kihívást jelentő követelményeknek. 
Ha azonban a követelmény és a nyomás túlságosan nagy, az stresszt 
okozhat. Stresszt okozhatnak munkahelyi vagy azon kívüli problémák, 
esetleg mindkettő. Ez a tény-lap a munkával összefüggő stresszről szól, azaz 
olyan stresszről, amit munka okoz vagy súlyosbít.

Mi okoz munkahelyi stresszt?

Stresszt okozhat az, ahogyan a munkát szervezik munkahelyünkön, vagy 
maga a munka, amit végzünk. A kockázati tényezők, amelyekre oda kell 
figyelni, az alábbiak:

A munkahelyi atmoszféra (vagy “kultúra”), és az, hogy minek tekintik 
a stresszt;

A velünk szemben támasztott követelmények, például, hogy 
túl sok vagy túl kevés-e a munkánk, és ki vagyunk-e téve fizikai 
veszélyeknek, például veszélyes vegyi anyagoknak vagy zajnak;

Irányítás – mekkora befolyásunk van arra, hogy hogyan végezzük 
munkánkat;

Kapcsolatok a munkahelyen, beleértve, hogy van-e zaklatás;

Változás – mennyi információt kapunk a változásokról, és azok jól 
megtervezettnek tűnnek-e;

Szerep – mennyire világos számunkra, mi a munkánk, és van-e ezzel 
kapcsolatban konfliktus;

Támogatás a munkatársak és a vezetők részéről; és

Oktatás, amely képessé tesz munkánk ellátására.
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Mit kell tennie munkáltatómnak a munkával összefüggő 
stressz csökkentésére?
A munkáltatónak törvényi kötelessége, hogy védje a munkahelyi 
egészséget és biztonságot. A munkavédelmi felügyelők segítenek 
abban, hogy a munkáltatók ezt meg is tegyék. A munkáltatónak meg 
kell határoznia a munkával összefüggő stressz okait, fel kell mérnie a 
kockázatokat és meg kell tennie a megelőző intézkedéseket, mielőtt 
a munkavállalók megbetegednének. Konzultálnia kell velem vagy 
képviselőmmel azokról a munkahelyi változásokról, amelyek érintik 
egészségemet és biztonságomat, beleértve azokat a változásokat, 
amelyek munkahelyi stresszhez vezethetnek. 

Az én kötelességem, hogy együttműködjem a stratégiák végrehajtásában, 
valamint a problémák és megoldások meghatározásában.

Ne felejtsük el: a munkával összefüggő stressz egy szervezeti 
probléma tünete, nem pedig az egyén gyengesége!

Jelent problémát a munkával összefüggő stressz az én 
munkahelyemen?
Az alábbi kérdésekre adott válaszaiból kiderül, van-e probléma:

Atmoszféra
Úgy érzi, sokat kell dolgoznia azért, hogy megtartsa állását vagy 
előléptessék?
Azt, hogy valaki stressztől szenved, gyengeségnek tekintik, vagy komolyan 
veszik?
Értékelik munkáját és javaslatait?

Van egy állandó nyomásérzete, hogy többet és gyorsabban tegyen?

Követelmények
Túl sok munkát kell elvégeznie túl rövid idő alatt?
Túl nehéznek találja munkáját?
Munkája kielégítő?
Untatja a munkája?
Túl hangos a munkahelye, kényelmes a hőmérséklet, és mi a helyzet a 
szellőzéssel és világítással?
Aggódik munkahelyi veszélyek miatt, mint például a vegyi anyagok 
használata?
Érzi erőszak kockázatát fogyasztók, ügyfelek vagy a nagyközönség tagjai 
részéről?

Irányítás
Tudja befolyásolni, hogy milyen módon végezze munkáját?
Bevonják a döntéshozatalba?

Kapcsolatok
Főnökével való kapcsolata jó?
Milyen a kapcsolata munkatársaival, vagy – ha Ön vezető – a 
személyzettel?
Zaklatja Önt valaki a munkahelyén, például úgy, hogy támadások vagy 
támadó viselkedés éri, vagy főnökei visszaélnek a hatalmukkal?
Zaklatják bőrszíne, neme, etnikai hovatartozása, fogyatékossága stb. 
miatt?

Változás
Kap tájékoztatást a munkahelyén történő változásokról?
Bevonják munkakörének változtatásába?
Kap támogatást a változások során?
Van olyan érzése, hogy túl sok, vagy éppen nem elegendő a változás?
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Szerep
Egyértelműen tudja, mi a munkaköre és a feladata?
El kell végeznie olyan feladatokat, amelyekről azt gondolja, nem tartoznak 
a munkakörébe?
Előfordul, hogy konfliktusos szerepei vannak?

Támogatás 
Kap támogatást főnökétől és munkatársaitól?
Megdicsérik, ha jó munkát végez?
Kap építő jellegű megjegyzéseket, vagy úgy érzi, csak kritikát kap?

Oktatás
Megfelelő készségekkel rendelkezik munkakörének ellátásához?
Ösztönzik arra, hogy fejlessze készségeit?

A munkával összefüggő stressz árulkodó jelei, 
amelyekre oda kell figyelni:

Változások a hangulatban vagy magatartásban, például 
problémák a munk atársak k al ,  inger lékenység és 
határozatlanság érzés, problémák a munkateljesítménnyel;
Alkalmatlanság vagy az irányítás hiányának érzése;
Több alkohol fogyasztása vagy fokozott dohányzás, sőt 
illegális kábítószerek használata; és
Egészségi panaszok, például gyakori fejfájás, alvászavar, 
szívproblémák vagy gyomorpanaszok.
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Hogyan segítsek kezelni a munkával összefüggő stresszt?
A munkáltató feladata megelőzni a munkahelyi stresszt. A siker érdekében 
azonban Önnek is együtt kell működnie munkáltatójával, vezetőjével és a 
szakszervezeti vagy más munkavállalói képviselővel. Néhány ötlet:

Beszéljen munkáltatójával és a szakszervezeti vagy más 
munkavállalói képviselővel, ha probléma van; ha nehézségbe 
ütközik, hogy egyenesen munkáltatójához forduljon, Ön helyett 
képviselője vetheti fel a kérdést;
Segítsen meghatározni a problémákat, azok lehetséges megoldásait 
és azt, miképpen lehet azokat megvalósítani, úgy, hogy részt 
vesz munkáltatója stresszre irányuló kockázatfelmérésében. 
Segítségére lehet, ha a fenti kérdéseket alkalmazza a problémák 
meghatározására, majd a munkahelyére érvényes megoldások 
kigondolására;
Segítsen ellenőrizni, hogy a megoldások működnek-e;
Beszélje meg helyzetét szervezetének foglalkozás-egészségügyi 
szolgálatával vagy -, ha van ilyen - munkavállalói segítő 
szolgálatával;
Ha az említett megoldások egyike sem használ, kapcsolatba léphet 
az illetékes munkavédelmi felügyelettel további tanácsért; és
Nézesse meg magát orvosával, ha egészségével kapcsolatban 
gondjai vannak. 
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Az életstílus javítására tett erőfeszítések szintén hasznosak lehetnek; 
ezek nem oldják meg a problémát, de segíthetnek azt elkerülni vagy 
csökkenteni. Ilyen javítás lehet az egészségesebb étkezés, több 
testgyakorlás, az alkoholfogyasztásra vonatkozó ajánlások betartása, 
megpróbálni csökkenteni vagy abbahagyni a dohányzást, és jó 
kapcsolatot ápolni a családdal és a barátokkal. 

Mit kell tennem egy stresszel összefüggő betegség után?
Ismét beszélnie kell munkáltatójával és a szakszervezeti vagy más 
munkavállalói képviselővel arról, hogy miért lett beteg, és hogyan lehet 
megelőzni a további problémákat. Próbálja ezt még azelőtt megtenni, 
hogy visszamenne a munkába, ha betegszabadságon volt, vagy a lehető 
leghamarabb visszatérése után. 

Hogyan segíthetek munkatársaimnak, családtagjaimnak 
vagy barátaimnak, ha munkahelyi stressztől szenvednek?
A támogatás sokat segít. Ösztönözze munkatársát, rokonát vagy barátját 
arra, hogy első lépésként problémáját beszélje meg vezetőjével vagy a 
szakszervezeti vagy más munkavállalói képviselővel. Ha a vezető része 
a problémának, esetleg Ön képviselheti munkatársát, vagy ajánlhat egy 
másik vezetőt, aki segíthet a helyzet megoldásában. Mindig hasznos, ha 
meghatározzuk egy probléma lehetséges megoldásait, és ebben Ön is 
közreműködhet.

Hol találhatok még információkat a munkával összefüggő 
stresszről és annak okairól?
További információ található a http://osha.eu.int/ew/2002/ című 
weblapon. Itt az ebben a sorozatban a stresszről, zaklatásról és erőszakról 
készült más tény-lapok is megtalálhatók.

Az Ügynökség weblapja: http://agency.osha.eu.int.

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spanyolország
Tel: +34 944 794 360, Fax: +34 944 794 383

Ötletek az együttműködéshez, hogy megoldást találjunk a 
munkahelyi stresszre:
Atmoszféra

Próbáljon meg konstruktív ötletekkel előállni, hogy hogyan 
lehetne a dolgokon javítani.

Követelmények
Állapítson meg prioritásokat munkájában, és ha túl sok van, 
tegyen javaslatot arra, mit lehet elhagyni, mit megtartani és 
mit átadni másnak, úgy, hogy ne terheljen meg túlságosan 
másokat.
Szóljon vezetőjének vagy a szakszervezeti vagy más 
munkavállalói képviselőnek, ha kezdi úgy érezni, hogy nem 
boldogul, és tegyen javaslatot, hogy miképpen lehetne a 
helyzeten javítani.
Határozzon meg olyan új feladatokat, amelyeket el tudna 
végezni, ha nagyobb változatosságot szeretne.
Ha aggódik, kérjen tájékoztatást a munkahelyi veszélyekről és 
az óvintézkedésekről.
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Irányítás
Kérjen nagyobb beleszólást saját munkája megtervezésébe.
Kérje meg, hogy vonják be a munkaterületét érintő döntések 
meghozatalába. 

Kapcsolatok
Ha úgy gondolja, zaklatják, hamar lépjen, és beszéljen 
vezetőjével, munkavállalói képviselőjével vagy más segítő 
munkatársával. Ha vezetője része a problémának, esetleg 
beszéljen vezetője főnökével. Készüljön fel arra, hogy 
bizonyítékkel szolgáljon bejelentése alátámasztására, ebbe 
beletartozhat feljegyzés arról, amikor zaklatva érezte magát, 
részletekkel. 
Ügyeljen arra, hogy az Ön magatartása mindig jó például 
szolgáljon mások számára.

Változás

Kérjen tájékoztatást a változásokról - hogyan fogják azok 
Önt érinteni, milyen az ütemezésük, és várhatóan milyen 
előnyökkel és hátrányokkal járnak.

Szerep
Beszéljen vezetőjével, ha munkakörének feladatai nem 
egyértelműek, esetleg kérjen új munkaköri leírást.

Támogatás
Kérjen visszajelzést arról, hogyan végzi munkáját. Ha kritikát 
kap, ehelyett kérjen inkább javaslatokat. 

Oktatás
Ha úgy érzi, fejlesztenie kell készségeit, tegyen javaslatot, 
hogyan tudná ezt megtenni.
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