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Miről lesz szó…

• Mindennapi életünk része a stressz

• Mérni a mérhetőt – pszichoszociális kockázatok a 
munkahelyeken (COPSOQ II) 

• Ki védi meg a vezetőt a munkahelyi stressztől?



Stresszmentes élet?



„Nem a stressz az, ami megöl minket, hanem az arra adott reakciónk”

Franz Alexander: „pszichoszomatikus hétszentség”: 
◦ asztma, 
◦ ulcus pepticum (gyomorfekély), 
◦ rheumatoid arthritis (sokizületi gyulladás), 
◦ colitis ulcerosa (fekélyes vastagbélgyulladás), 
◦ neurodermatitis (bőrgyulladás), 
◦ hyperthyreosis (pajzsmirigytúlműködés), 
◦ hypertonia (magas vérnyomás)

Tágabb értelemben:

• Gyomor-bélrendszeri zavarok - (evési, nyelési, emésztési és kiválasztási 
zavarok) 

• Szív-érrendszeri és keringési zavarok (tachycardia, aritmia, pszichogén fejfájás, 
migrén)

• Anyagcsere és endokrin zavarok (kimerültségi állapotok, diabetes mellitus) 
• Balesetező személyiség 
• Nemi szervek funkcióinak zavarai



Pszichoszociális kockázatok értékelése – COPSOQ II

A munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény 54. § (1) bekezdés d) 

pontja szerint minden gazdálkodó 

szervezetnek rendszeres 

időközönként el kell végeznie a 

pszichoszociális kockázatértékelést.

• COPSOQ II kérdőív (Koppenhágai Pszichoszociális 

Kérdőív – short, middle, long változatok

• Pszichológusok és munkabiztonsági szakemberek 

dolgozták ki

• Magyarországon  is validált

• Alapstatisztikán túl keresztösszefüggések

vizsgálata is

• Információk a munkáltató munkavállalói 

megítéléséről



Dimenziók és skálák

7 dimenzió mentén

28 skálán

Szabadon kifejthető 

vélemény lehetősége

A pszichoszociális kockázatok feltárása az alábbi 

területeket öleli fel:

• Munkahelyi követelmények

• Munka-magánélet egyensúly

• Szervezet és munkakör

• Együttműködés és vezetés

• Bizalmi légkör

• Erőszak és zaklatás

• Egészségi állapot és jóllét

Legrosszabb kombináció: magas követelmények – alacsony kontroll – alacsony társas támogatottság



A COPSOQ II struktúrája

Forrás: Nistor Katalin és mtsai



Bizalmi légkör – szekálás, megfélemlítés

Bullying (gyerekek): Kiszolgáltatott személy 

bántalmazása. Rossz bánásmód valakivel szemben az 
erősebb, hatalmasabb, többségben lévő által. Egy vagy több 
zaklató személy cselekedetei és viselkedése. Magában 
foglalja a lelki megfélemlítést és a tettlegességet is.

Mobbing (munkahely): A mobbing gyakran 
ismétlődő pszichológiai terror, legalább egyszer egy héten 
és legalább fél éven keresztül tartó cselekedetek sorozata 
egy egyén vagy egy közösség részéről, amelyek egy vagy 
több egyén ellen irányulva azoknál mentális vagy fizikális 
kórtani jelenségekhez vezetnek.

Munkahelyeken a dolgozók 7-10%-a számol be szekálásról 



Bizalmi légkör – szekálás, megfélemlítés
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• 25 munkatárs érintett (31 
személy által) a 190 kitöltő 
közül

• azonnali cselekvés szükséges 
ennek megállítására



A tükör – heatmap 24 skála mentén



Pszichológiai biztonság – ahol ér hibázni…



Köszönöm a figyelmet!
.
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