
Mi az a munkahelyi

kiégés, azaz

a burnout szindróma

és mit tehetsz ellene? 



Egyik partneremet több, mint 10 éves munkatapasztalata és kiváló

munkavégzése okán vezetői pozícióba léptették elő. Ez a pozíció

megadta számára a biztonságot,  a jó fizetést, a szakmai fejlődési

lehetőséget és további extrákat, mint például egy céges autót.



Az ügyfelem lelkesen vetette bele magát a munkába, szinte minden

nap túlórázott és vezető lévén a kezdetektől fogva nagy felelősséggel

járó projekteket vitt.



Teltek a hónapok és az 1-2 hetes szabadságok ellenére úgy érezte,

hogy sosem tudja magát kipihenni, ezért egyre feszültebbé vált.

Egy idő után a fáradtság áthajlott motiválatlanságba és szorongásba,

ami a munkahelyi teljesítményére is kihatott.  A cég tulajdonosai

is észrevették az aggasztó fejleményeket.



A tulajdonosokkal folytatott megbeszélések nem vezettek eredményre

és csak növelték a stresszt a partnerem életében, aki még több munkával

töltött órával próbálta kompenzálni a teljesítménycsökkenést.



Nem meglepő módon ez a taktika nem  vált be, sőt a frusztráltság

már a családi és baráti kapcsolatokra is rányomta a bélyegét.

Egy volt kollégájával folytatott beszélgetés világított rá, hogy munkahelyi  
kiégéstől azaz burnout szindrómától szenved. 



Mi a burnout szindróma 
és milyen okok húzódnak

meg mögötte?

A burnout, azaz a munkahelyi kiégés szindróma foglalkozáshoz 
köthető, hosszú távú stressz és érzelmi megterhelés hatására 
kialakuló tünetegyüttes, amelyre az érzelmi, mentális  
és fizikai kimerülés jellemző.  


A jelenséget először a sok empátiát igénylő és/vagy nagy 
felelősséggel járó munkát végző embereknél vizsgálták, mint 
például egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, szociális 
munkások és felsővezetők.

Azonban a mai munkaorientált társadalmunkban nem nagyon 
maradt olyan munkakör, ahol a kiégés ne fenyegetné a 
munkavállalókat!



Fontos kiemelni, hogy itt egy globális, minden szektorra kiterjedő 
jelenségről van szó, ami nem az egyén gyengeségéből fakad, 
hanem egy sor különböző külső és belső tényező áll mögötte. 



Azt sem szabad feltételezni, hogy a burnout egy pár éve felkapott 
fenomén, hiszen több, mint 50 éve vizsgálják a kialakulásának okait 
és a tüneteit, mostanában csak a róla szóló beszélgetések 
szaporodtak meg.



De nézzük meg, mivel is állunk szemben pontosan!
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A statisztikák szerint a dolgozók több mint 75%-a szenvedett már burnout-tól.

A kiégett munkavállalók teljesítménye, kreativitása, érdeklődése csökken és

végső elkeseredésükben sokan otthagyják az adott céget.



Így sajnos a cégek elveszítenek kiváló alkalmazottakat és rákényszerülnek, hogy 
újakat keressenek és betanítsanak, ami idő és pénzigényes folyamat.



A burnout a kollégák mentális jólétét és a cég eredményességét is rontja, 
lényegében mindenki rosszul jár. Ebből az e-bookból választ kapsz arra,

hogy pontosan mit nevezünk burnout szindrómának, mi vezet a kialakulásához

és mit tehet a vezető, valamint az alkalmazott, hogy elkerülje ezt az állapotot.



Belső tényezők
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Milyen tényezők

vezethetnek

a munkahelyi

kiégéshez?

Az elsődleges ok a hosszantartó megterhelés és stressz, de a teljes 
képhez hozzátartoznak a személyes, cégtől független faktorok is.  
Ha a munkavállaló túl magasra teszi a lécet, nem tudja a maximalizmusát 
kordában tartani vagy hagyja, hogy elmosódjanak a munka

és magánélet  közti határok, akkor könnyen ki fog égni.



Ez különösen igaz lehet, ha valaki annyira szenvedélyesen szereti a munkáját, 
hogy minden idejét a munkájának szenteli és feláldozza a magánéletét, 
a regenerációra fordítandó idejét - mondhatni jóból is megárt a sok.



De a testidegen, a dolgozó személyiségéhez valójában nem passzoló pozíció 
szintén megnehezíti hosszútávon a kiegyensúlyozott munkavégzést. 



Például előfordul, hogy egy kiváló szakembert megválasztanak vezetőnek, 
hiszen ő az osztályon a legjobb. Azonban ha nem kap megfelelő tréninget 
és nincs meg benne a vezetőkre jellemző határozottság, akkor gyorsan kiéghet, 
mivel egy merőben más szerep- és felelősségi körben kell helytállnia.  
Túl egyszerű is lenne a világ, ha a legjobb szaktudás egyenlő lenne a legjobb 
vezetői képességekkel is.



Külső tényezők
Kétségkívül mindenki felelősséggel tartozik a saját élete és jóléte iránt, ettől

nem szabad elvonatkoztatni, azonban a munkahelyi kiégést nem lehet kizárólag

a munkavállaló számlájára írni. Sőt! A kiégés általában a szervezet problémája és csak 
szervezeti szinten érhető el valódi változás.



Érdekes megfigyelni, hogy a WHO nem betegségként (úgy mint egyéni 
problémaként), hanem „munkahelyi jelenségként” definiálja a burnout szindrómát, 
ezzel rámutatva arra, hogy kit terhel a valódi felelősség. A kiégés hátterében álló 
leggyakoribb külső okok a következők:

Milyen tényezők 
vezethetnek

a munkahelyi 
kiégéshez?
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Hiányos kommunikáció


A pozitív visszajelzés, a megbecsülés elengedhetetlen, hogy azt érezzük van értelme 
felkelni, bemenni az irodába és végezni a munkánkat. A  jól megfogalmazott, építő 
jellegű kritikák pedig segítik a szakmai fejlődésünket. Ha semmiféle reakciót 
nem vált ki a munkánk, akkor egy idő után belefásulhatunk és nem érezzük, 
hogy van bármi jelentősége annak, hogy hogyan végezzük azt.

Túlzott stressz és túlterheltség


Előfordulnak stresszes időszakok minden munkahelyen, például évzáráskor vagy egy 
fontos projekt határideje előtti hetekben. Ez teljesen normális, ha közben elismerik 
a befektetett munkát és a projekt leadása után van lehetőség pihenni. Azonban, 
ha a stressz krónikussá válik, a munkáltató elvárja a túlórázást és indokolatlanul nagy 
nyomást helyez az alkalmazottakra, akkor a kiégés borítékolva van.



Külső tényezők

Milyen tényezők 
vezethetnek a 
munkahelyi kiégéshez?
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Perspektíva hiánya


A munkavállaló csapdában érezheti magát, ha nem látja milyen előrelépési 
lehetőségei vannak. Ha nincs mód a fejlődésre vagy nincs tisztázva, hogy az adott 
pozícióból milyen karrierutat lehet bejárni, akkor a kiégés és munkahelyváltás 
esélye is nagyobb. Ez a kör napjaink gyors, de munkaerőhiányos  
világában nagyon gyorsan bekövetkezhet.

Mérgező légkör, nem kielégítő munkahelyi kapcsolatok


Néha elég egy-két kellemetlen kolléga, hogy megkeserítse a többiek életét. 
Méregfog jelenség. Legyen szó negatív, kiégett munkatársakról vagy akár 
kifejezetten rosszindulatúakról, egy biztos, csak idő kérdése mikor húzzák le 
magukkal a teljes csapatot. Sajnos az is előfordul, hogy egy bizonyos kolléga ellen 
irányulnak a támadások, aki végül kétségbeesésében a felmondást választja, holott 
jó munkatárs lehetne belőle.

A támogatás hiánya és bizalmatlanság


Az imént említett szorongást és fásultságot csak erősíti, ha a felettesek nem bíznak 
az alkalmazottakban. Bizalmatlanul, árgus szemekkel monitorozzák a beosztottakat 
ahelyett, hogy nyitottsággal fordulnának feléjük és támogatnák őket. Az efféle 
“az alkalmazott egy fizetett ellenség” munkáltatói attitűd irtózatosan kártékony.

A munkakör tisztázatlansága


Ha nem tudjuk mi a feladatunk, nem kapunk útmutatást vagy egy-egy kolléga 
mindig „belenyúl” a mi feladatainkba, akkor az állandó bizonytalanság szorongásba 
vagy fásultságba csaphat át. Keretek nélkül csak a kibukás marad, vagy így vagy úgy.



A burnout már eddig is szerepelt a WHO Betegségek Nemzetközi Osztályozása 
című kézikönyvében (angolul: International Disease Classification - ICD-11), de 
2019-ben egy új, részletesebb leírást kapott. Úgynevezett „munkahelyi jelenség”-
ként valamint szindrómaként definiálják, amit a krónikus és nem kezelt 
munkahelyi stressz okoz.  


De miért van ennek jelentősége? A válasz viszonylag egyszerű: a kiégés egy 
komoly érzelmi, fizikai és anyagi megterheléssel járó állapot, amit nem lehet a 
szőnyeg alá söpörni. Az hogy, WHO részletesen foglalkozik a burnout-tal, segíti a 
szindróma felismerését és megelőzését.



Láthatod, hogy ha nem megfelelő a környezet és az személyközi kapcsolatok egy 
munkahelyen, akkor még a szeretett munka és a régóta vágyott pozíció is 
vezethet kiégéshez lépésenként. Felejtsd el azt a mítoszt, hogy csak azoknál 
jelenthet problémát a burnout, akik nem szeretik a munkájukat! Mostanra elég 
komoly szakirodalma van annak, hogy a legmotiváltabb arcokat is utolérheti.



Hogyan ismerheted fel, ha te vagy egy kollégád munkahelyi kiégés szindrómában 
szenved?



A WHO három markáns ismertetőjegyet sorol fel:



1.	 Érzelmi és fizikai kimerültség

2.	Eltávolodás, érdektelenség, cinizmus a munka és munkahely iránt

3.	Teljesítményromlás



Ennél azonban sokkal többről van szó. A tüneteket feloszthatjuk három 
kategóriára: fizikai, érzelmi és szociális.

A burnout

fázisai és tünetei
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A burnout testi jelei�

v 	Állandósult fáradtság�
v 	Álmatlanság�
v 	Szorongás, depresszió�
v  Indokolatlan fejfájás, izomfájdalmak�
v 	Emésztőrendszeri problémák, étvágytalanság�
v 	Gyakori betegség�
v  Szív és érrendszeri szövődmények
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A burnout érzelmi jelei�

% 	Önértékelési problémák*
% 	Fásultság, elégedetlenség érzése*
% 	Magány

A burnout szociális jelei�

% 	Társaság kerülése, izoláció*
% 	Ingerlékenység, túlzott érzékenység*
% 	A magánéleti és munkahelyi kommunikáció megváltozása*
% 	Ha valaki állandóan hazaviszi a munkát, nincs ideje  

 a családjára és barátokra, így felborul az egyensúly a munka  
 és a magánélet között

Ha egy kezdetben lelkes, megbízható alkalmazottad motiválatlanná, lassúvá válik, 
kerüli a kollégák társaságát és a kihívást jelentő feladatokat, megváltozik az általa 
elvégzett munka minősége és mennyisége, akkor joggal gyanakodhatsz, hogy 
kiégés áll a háttérben. 



Fontos tudnod, hogy a burnout nem egyik pillanatról a másikra csap le, 
kialakulásának meghatározott fázisai vannak. Ezeket jó ötlet lehet már most 
elkezdeni vizsgálni magadon, hogy el tudd csípni, ha elindultál már a negatív 
spirálban. És tégy ugyanígy a beosztottjaiddal.

A burnout

fázisai és tünetei

1.	Idealizmus


A lelkesedéssel és szenvedéllyel végzett munka időszaka. Az érintett 
optimista, a munka kielégíti, megmozgatja a kreatív energiáit. 
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2. Stressz kezdete


A kezdeti lelkesedés csitul, de a pozitív visszajelzések további lendületet 
adnak a feladatok elvégzésére. Azonban ebben a szakaszban már 
megjelenik a stressz, egyelőre csak rövidebb időszakokra.

3. Krónikus stressz


A teljesítmény stagnál vagy csökken és az előző fázissal ellentétben  
a stressz állandósul. Egyre több a munkával kapcsolatos negatív 
tapasztalat és érzés, ami kivetülhet a magánéletre is.

4. Kiégés 

Ebben a fázisban a munkavállaló már képtelen normális szinten teljesíteni, 
ami napi szintű frusztációhoz és szorongáshoz vezet. Az érzelmi  
és mentális tünetek mellett megjelennek a fizikai panaszok is, mint 
például a krónikus fáradtság, gyakori fejfájás és emésztőrendszeri 
problémák.

5. Apátia, állandósult burnout 

A motiválatlanság és a depresszió a mindennapok részévé válik,  
ami a munkahely elvesztéséhez is vezethet.



Az eddigiekben körbejártuk, hogy mi is az a munkahelyi kiégés szindróma, 

mi okozza, mik a tünetei és a fázisai. Ebből az e-bookból viszont azt is 
megtudhatod, hogy mit tehetsz a beosztottjaid, vagy akár a saját

burnout-ot ellen.



Munkavállalóként az első és legfontosabb lépés a kiégés jeleinek felismerése  
és az önmagunkkal való őszinteség. Ne félj beismerni, ha túl vagy hajszolva  
és segítségre van szükséged, akár a környezetedtől, akár egy külső szakértőtől.  


Ne sajnáld az időt a pihenésre és ne tekints rá úgy, hogy a munkától veszik el

az időt, hiszen feltöltődve sokkal könnyebben fog menni a nehezebb feladatok  
megoldása is.



A home office érában igen gyakori, hogy elmosódnak a határok  a munkahelyi 
teendők és lazítás között. Alakíts ki egy munkarended és jelöld ki a munkaidőd, 
amikor elérhető vagy, azon kívül viszont ne olvasgasd az e-maileket és ne intézd

a telefonokat.



Figyelj a munka és a magánélet egyensúlyára és az egészséges életmódra!  
Még ha elsőre klisésnek is hangzik, kutatások igazolják, hogy a mozgás  
és a megfelelő táplálkozás közvetlenül hatással van a mentális jólétünkre.



Támassz reális elvárásokat magaddal szemben. Mondj nemet, ha úgy érzed

az újabb projektet csak úgy tudnád vállalni, hogy a már futó munkáid 
minőségének rovására menne. Válassz olyan munkakört, ahol komfortosan

érzed magad és olyan munkahelyet, ahol a megbecsülnek, valamint van 
lehetőséged az önkifejezésre, a kreativitásod megélésére. 



A WHO is utal arra, hogy a burnout nem az egyén felelőssége, hanem szervezeti 
probléma.  

Munkáltatóként nem könnyű beismerni, ha rendszerszintű problémák vannak

a cégen belül, de ezek orvoslása hosszú távon ez nem csak a munkavállalók 
jólétének, de a cég teljesítményének is kedvez. Azonban ne hidd, hogy egy új 
csocsóasztal vagy meditációs szoba egy csapásra megoldja a burnout kérdését.



De akkor mégis mit tehetsz?

Mit tehetünk, hogy elkerüljük

a burnout-ot vagy ha már

kialakult, akkor hogyan

orvosoljuk?
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Ismerd az alkalmazottaid!

Ahhoz, hogy valódi változás induljon el, tudnod kell, hogy az alkalmazottaid

milyen nehézségekkel küzdenek. Ne félj kérdezni! Akár célzottan is felmérheted, 
hogy milyen negatív hatások érik az embereket a cégnél vagy a csapatodban

és dolgozz ki egy stratégiát ezeknek a csökkentésére.

Motiválj!

Kommunikáció és empátia

Első lépés, hogy olyan légkört teremts, ahol a beosztottak is bizalommal fordulnak 
hozzád. Vedd figyelembe az erősségeiket, gyengeségeiket csakúgy, mint a 
személyes problémáikat, így azt érezhetik, hogy nem csak porszemek a 
gépezetben, hanem értékes tagja a vállaltnak. Aktív figyelemmel hallgasd meg a 
beosztottaktól érkező panaszokat, ne utasítsd el azokat.

Az anyagi megbecsülés is a motiváció egyik formája, de itt sokkal többről van szó. 
Mutasd meg, hogy van értelme és kézzelfogható eredménye a munkának!  
Adj rendszeresen visszajelzést, de arra ügyelj, hogy ha kritikát fogalmazol meg,  
az változásra ösztönözze és ne elbátortalanítsa a beosztottat.

Jelöld ki a felelősségi köröket!

A kusza, átláthatatlan felelősségi körök feszültséget szülnek a kollégák között.

Ha senki nem tudja pontosan hol végződik az ő munkája és hol kezdőik valaki 
másé, akkor a hatékonyság romlása mellett a konfliktusok a csapat kohézióját is 
megtépázhatják. Tisztázd a munkaköröket, és ha egy projekten többen is 
dolgoznak kommunikálj mindenkivel rendszeresen.



Mindeközben figyelj arra, hogy ne legyen túl sok döntéshozó egy-egy döntési 
folyamatban, amiből meeting-ek és konferenciatelefonok végtelen sora 
származhat, mivel minden érintett a felelősségének érzi a döntést.
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Legyél rugalmas!

Dolgozz okosan, ne sokat!

A home office lehetősége, a túlóra kiiktatása vagy a flexibilisebb szabadságolási 
rendszer is mind hozzájárul a dolgozók elégedettségéhez. Legyél tisztában  
és reagálj a munkavállalói igényekre, hiszen sokszor egy-egy kisebb gesztus is 
elég, hogy az alkalmazottak azt érezzék, hogy megbecsülöd őket.

A reális elvárások felállítása kulcsfontosságú a kiégés elleni küzdelemben, hiszen  
az elsődleges ok a burnout mögött a hosszú távú túlhajszoltság. Vizsgáld meg  
a vállalat vagy a csapat munkafolyamatait! Vannak-e olyan eljárások, amik  
lassítják a hatékony munkavégzést?



Amennyiben igen, dolgozz ki egy stratégiát, hogy minél kevesebb időt vegyenek 
el az adminisztrációs és más, pepecselést igénylő feladatok. Így az alkalmazottaid 
produktívan fogják tölteni a munkaóráikat és nem lesz szükség túlórára.

Elvárások

A reális elvárások felállítása kulcsfontosságú a kiégés elleni küzdelemben, hiszen  
az elsődleges ok a burnout mögött a hosszú távú túlhajszoltság.



Vizsgáld meg  a vállalat vagy a csapat munkafolyamatait! Vannak-e olyan 
eljárások, amik  lassítják a hatékony munkavégzést? Amennyiben igen, dolgozz ki 
egy stratégiát, hogy minél kevesebb időt vegyenek el az adminisztrációs és más, 
pepecselést igénylő feladatok. Így az alkalmazottaid produktívan fogják tölteni  
a munkaóráikat és nem lesz szükség túlórára.



Napjaink felpörgött, munka- és sikerorientált világában a burnout bárkit 
utolérhet.
 

A kiégett alkalmazott teljesítménye csökken, cinikus, távolságtartó lesz miközben 
szenved a kialvatlanságtól, az állandó szorongástól és frusztrációtól. Ez gyakran 
odáig vezet, hogy beadják a felmondásukat. A sikeres vállalatok tudják, hogy

a legnagyobb érték a képzett, lelkes munkaerő, így számukra prioritás a 
munkavállalók jóléte.



Ha az alkalmazottak megkapják a szükséges támogatást, bizalmat és teret

a kreativitásuk megéléséhez, akkor a legjobbat fogják kihozni magukból. 
Kutatások bizonyítják, hogy a motivált, magasan elkötelezett munkatársak

több, mint 70%-kal nagyobb produktivitásra képesek és 40%-kal több profitot 
generálnak.



Így mindenki nyer!



comline.hu

Kiégés helyett

motivált munkatársak!
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Csatlakozz

a következő

Vezetői

Bemutató

Tréningünkhöz!

comline.hu/ertekesitesi-trening/vezeto-trening


