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Melyek a munkahelyi pszichoszociális kockázatok?

MUNKAHELYI STRESSZ MUNKAHELYI 
ERŐSZAK 

ZAKLATÁS



Melyek a pszichoszociális kockázatok okai?

Túlzott 
munkatarhelés

Zsúfolt térben 
végzett munka 

Zajos környezetben 
végzett munka 

Konfliktusos 
követelmények 

A szerep egyértelmű 
meghatározásának 

hiánya 

A dolgozót érintő 
döntésekben való 
részvétel hiánya 

Nem megfelelő 
kommunikáció 



Mit kell tenni munkavállalóként?

Törődnünk kell saját egészségünkkel  és megfelelő kondícióban kell 
munkára jelentkeznünk 

Kötelességünk tisztában lenni az egészségünket  és mások egészségét 
fenyegető  lehetséges kockázatokkal a  munkahelyen,  és 
aggodalmainkat közölni kell munkáltatónkkal  



Stressz oka lehet …

Túlzott munkahelyi elvárás     vagy Otthoni problémák 



A stressz lehet 

Rossz stressz , ami 
• csökkenti a koncentrációt

• Befolyásolja a 
döntésképességet

• Munkahelyi baleseteket 
okozhat 

Jó stressz, ami 
növeli a teljesítményt és 

a termelékenységet 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70802-7_9
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70802-7_9


Néha nem elkerülhető a stressz!
On the hunt: The bear chases the two rangers around 
the park, Daily mail.co.uk, 30 January 2010

• A stressz természetes reakció a veszélyhelyzetre!
• A stressz kiváltja az önvédelmi ösztönünket amikor valamilyen veszély fenyeget! 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-1247249/Attempt-tranquillise-ursine-village-intruder-goes-bear-shaped.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1247249/Attempt-tranquillise-ursine-village-intruder-goes-bear-shaped.html


Ismerjük fel a stressz szimptómáit! 

• Fejfájás 

• Izomfeszültség

• Remegés 

• Kimerültség

• Izomrángás

• Magas vérnyomás



Mit tapasztalhatunk? 

Kedélyingadozás Ingerlékenység Rossz hangulat 

Idegesség 
Szorongás, 
túlzott aggódás 



Hogyan reagálhatunk?

Kezeljük a stresszes állapotunkat!



Hogyan viselkedjünk 
kellemetlen 
helyzetben?

• Vonuljunk vissza a 
helyzetből 

• Változtassuk meg a 
helyzetet 

• Fogadjuk el a 
helyzetet

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Példa kellemetlen helyzetre: vitánk 
van egy munkatársunkkal 

Mit tehetünk?

https://www.flickr.com/photos/jeffeaton/7436909698
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Mit tehetünk , ha vitánk van 
egy munkatársunkkal? 

• Egy másik helyen vagy más 
feladatban dolgozzunk

• Higgadjunk le, és beszéljük 
meg a dolgot később 

• Ha a dolog elfajul, vonjuk be a 
megoldásba a felügyelőnket

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BYThis Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/trawin/3275241472
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/we-are-envato/11075042884
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mining
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Mit tehetünk, ha 
egy erőszakos 
vitának vagyunk 
tanúi a  
munkahelyen?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://www.niagaraot.org/2014/04/health-and-safety.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://spisanievip.com/konflikti-v-ekipa/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


EU-OSHA tisztázza a mítoszt: “Az 
alkohol segít az ellazulásban, hogyan 
súlyosbíthatja a stresszt?”

• Kezdetben az alkohol segít abban, hogy lazának 
érezzük magunkat 

• Alkoholfogyasztás után szorongást vagy depressziót 
érezhetünk, ami ahhoz vezethet, hogy még több 
alkoholt fogyasztunk, hogy ismét jobban érezzük 
magunkat 

• Ez ahhoz vezethet, hogy egyre gyakrabban 
fogyasztunk alkoholt, ami függőséget 
eredményezhet 

germanbeerinstitute.com
germanbeerinstitute.com


Mondj nemet az alkoholra és a drogra!

Az alkohol
• Lecsökkenti a reakcióidőt!

• Rontja a látást!

• Hamis bátorságot nyújt!

• Egy hidegzuhany vagy egy csésze kávé nem józanít ki.

• Ne bulizz este, ha másnap bányában dolgozol!

• A kimerültség és a másnaposság együtt veszélyes munkássá tesz!

• Ne igyál alkoholt stressz, depresszió vagy magány ellen.

• Ne szégyelj segítséget kérni, ha úgy gondolod, hogy alkohol 
problémád van.

• Ne hagyd, hogy a barátok befolyásoljanak – mondj nemet a „csak 
még egy pohárkával” felszólításra.

A drog
• Blokkolja az agyat

• Befolyásolja az érzékelést, látást, koordinációt

• Csökkenti az olyan feladatok végrehajtásának 
képességét, amelyek koncentrációt és koordinálást 
igényelnek

• Rontja a rövidtávú memóriát

• Csökkenti a tesztoszteron szintet, és befolyásolja a 
nemzőképességet

• Függőséget okoz  

• Növeli a rák kockázatát 



Mit tehet egy egyenlő elbánást támogató 
vállalat?
• Megelőzi a megkülönböztetést 

• Megfelelő elhelyezést biztosít a csökkent munkaképességű 
dolgozóknak 

• Elfogadja a másságot 

• Elősegíti az egyenlő elbánást

Ez az ismeretlen  szerző által készített fotó CC 
BY-NC-ND szám alatt engedélyezett

Ez az ismeretlen  szerző által készített fotó CC BY-NC-ND szám alatt 
engedélyezett 

Ez az ismeretlen szerző által készített fotó a CC BY-SA
szám alatt engedélyezett

Ez az ismeretlen szerző által 
készített fotó a CC BY-SA szám 
alatt engedélyezett

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Mit tehetünk 
annak 
érdekében, 
hogy 
csökkentsük a 
munkahelyi 
stresszt?

Vegyünk részt a változtatásokban

Működjünk együtt a munkáltatóval 

Működjünk együtt a munkáltatóval és 
a munkatársainkkal annak érdekében, 
hogy megoldásokat találjunk  a 
munkahelyi  problémákra 



Korlátozott felelősségi nyilatkozat

Ennek a prezentációnak a célja a tájékoztatás, és nem 
helyettesíti azt az oktatást, amit a munkahelyednek 
kell biztosítania. Minden kérdéseddel kapcsolatban 
konzultálj a munkavédelmi vezetőddel 


