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Antalka Ágota  
 

A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása 
és jelentősebb kutatói 

 
A kiégés jelenségének kutatása először a pszichológia, munkapszichológia 

területén jelent meg. Wilhelm Wundt 1879-ben, Lipcsében megalapította pszi-
chológiai laboratóriumát, az ő tanítványa H. Münsterberg, aki kidolgozta az 
első alkalmasságvizsgálati módszert – bostoni villamosvezetők számára. Az el-
ső világháborúban a katonák hatékony sorozása érdekében pszichológusokhoz 
fordultak segítségért, akik a Binet iskolaérettségi vizsgára egyéni intelligencia-
vizsgáló módszeréből kiindulva létrehozták az Army Alpha elnevezésű tesztet. 
Hugo Münsterberg pszichológiai ismeretek felhasználásával vizsgálati technikák 
kifejlesztését álmodta meg, és azon a véleményen volt, hogy a pszichológiai 
ismeretek éppúgy lehetnek egy sajátos technika alapjai, mint azok, melyeket 
kémiából vagy fizikából nyerünk. Akkoriban kezdtek felfigyelni arra, hogy a 
személyek munkavégzése között számottevő eltérések vannak attól függően, 
hogy a tevékenységek elvégzésének feltételei mennyiben vannak összhangban a 
személyek tulajdonságjegyeivel. Ugyanakkor megállapították, hogy még a leg-
jobb képességtesztek sem képesek megjósolni a későbbi teljesítményeket, 
azonban a szakemberek feltétlenül szükségesnek találták a személyiség és moti-
vációjának vizsgálatai. (Klein 2000, 71–72. p.). 

A human relation irányzat – emberi kapcsolatok – (1930–1950) Elton 
Mayo nevéhez fűződik, aki kísérletei után megállapította, hogy az egyénnek a 
munkahelyen levő csoportok többi tagjaival fennálló viszonya nagymértékben 
determinálta a csoporton belüli viselkedését. Szintén Mayo kísérleteinek kö-
szönhető a megfelelő pihenőidő bevezetésekor bekövetkező pozitív termelő-
képességre való felfigyelés is. Ebben az időszakban Lewin és munkatársai kísér-
leteikkel a vezetési stílusok és azok következményeire kezdték felhívni a fi-
gyelmet. Az 1940-es években egy olyan komplex tudománycsoportra hívták fel 
a figyelmet, melyet ergonómiának (ergon = munka, nomos = törvény, Ameri-
kában „emberszempontú műszaki kialakításnak”) neveztek, és az emberi adott-
ságoknak maximálisan megfelelő munkafeltételek kialakítására vonatkoztak. 
Ergonómiai problémák megoldásakor a szakemberek szerint figyelembe kell 
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venni a pszichológiai, fiziológiai adottságokat, képességeket, illetve az igénye-
ket. Az ergonómia ezen részét műszaki pszichológiának is nevezik. 

Szervezetileg 1949-ben, Angliában és az Egyesült Államokban megalakult 
az Emberi Tényezők Társasága (Human Factors Society) és az Ergonómiai Ku-
tatótársaság (Ergonomics Research Society). Ezt követően tíz évre létrejött a 
Nemzetközi Ergonómiai Társaság. Napjainkban a munkalélektan legdinamiku-
sabban fejlődő részét a műszaki lélektan alkotja. Az 1970-es évektől kezdődően 
egyre több országban törvény és szabvány írja elő az ergonómiai tényezők 
munkavédelemben és munkakörnyezet kialakításában való figyelembe vételét 
(Klein 2000, 80. p.). 

Magyarországon 1945–1949 között működött a Munkatudományi és Raci-
onalizálási Intézet pszichológiai laboratóriuma, mely egy teljesen szétrombolt 
gazdaságot hivatott felépíteni, megindítani, újjászervezni, de az 1950-es évek-
ben párthatározattal megszüntették. 1958-ban alakult meg az Országos Munka-
egészségügyi Intézet munkalélektani osztálya. A 60-as évek második felében 
következett be a munkapszichológiai robbanás, amikor az üzemi pszichológu-
sok nagyobb része elkezdett érdeklődni a szociálpszichológiai témák iránt. A 
rendszerváltás körüli években sorra megszűntek a nagy állami vállalatok mun-
kalélektani laboratóriumai, azonban a munkalélektani tevékenységek tovább 
élnek a személyügyi osztályok által koordinált kiválasztási és képzési rendsze-
rekben, tanácsadó cégeknél, egyetemi tanszékeken, kutató intézetekben (Klein 
2000, 83. p.). 

A munkalélektan területéhez tartoznak az alkalmassági vizsgálatok, melyek 
strukturált interjúkból, személyiségtesztekből, kompetenciatesztekből, motivá-
ciós tesztekből, különböző képességtesztekből, intelligenciatesztekből és érdek-
lődést vizsgáló kérdőívekből állnak össze. A tanügyben használt pedagógus-
kompetenciát mérő tesztet, vagy bármilyen más alkalmassági vizsgálatra szolgá-
ló felmérést, kérdőívet nem találtam. 

A kiégés fogalmát és jellegzetes tünet együttesét Herbert J. Freudenberger 
(1974) pszichoanalitikus alkotta meg: „A szindróma krónikus emocionális meg-
terhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés, 
mely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésé-
vel jár, és melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív 
attitűdök jellemeznek” (Freudenberger 1974, 159–175. p.). Freudenberger és 
Richelson (1980, 13. p.) a kiégést egy olyan cél iránti elkötelezettség, életstílus 
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vagy kapcsolat nem kívánt eredményének tekinti, amely fáradtságot, zaklatott 
állapotot eredményez. 

Ditsa Kafry (1981, 223–224. p.) a kaliforniai egyetem munkapszichológusa 
szerint a kiégés emberekért való intenzív erőfeszítés eredménye, amelynek kö-
vetkezménye egy tartós emocionális terhelés, mely a szindróma fokozatos ki-
alakulásához vezet. 

Christina Maslach is egyetért azzal, hogy a kiégés emberekkel való foglalko-
zásoknál megjelenő szindróma, ám a definíciót kibővíti: olyan tünetegyüttes-
ként jellemezhető, amely az alábbiakból tevődik össze: 

1. érzelmi kimerülés, 
2. deperszonalizáció, elszemélytelenedés, 
3. csökkent teljesítmény. 

Bár a tünet megjelenése egyéni stressz-érzékelésre adott válasz, mégis figye-
lembe kell venni a szervezeti és társas kapcsolatok kontextusát is (Maslach, C. – 
Jackson, S. E. 1981, 99–115. p.). 

Moreno, J. L. (1994, 97–111. p.) szerint az én önnön szerepeiből fejlődik 
ki. Sokféle szerepnek felelünk meg életünk során, melyek önértékelésünket is 
befolyásolják, így – mikor bizonyos szerepekben kudarcot vallunk – automati-
kusan önértékelési csökkenés is bekövetkezik. A tanári szerep mint érték, szét-
esik,  és az szerepbeli kifáradáshoz vagy szerepkiégéshez vezethet. Ennek oka 
sokfelé keresendő, lehet az egy rosszul felépített tanári szerep, teljesületlen sze-
repelvárás, motiváció hiány, túlerőltető célok stb. Ilyenkor jellemzően az érin-
tett már elutasítja a környezete észrevételeit. Gyakran hallani: „velem ilyen nem 
történhet”, „csak kis pihenés kell, és a régi leszek”, „nem vagyok ingerült”. 
Mindez igazolja már a jellegzetes tagadás tünetét. 

A fogalom 1995-ben bekerült a Münchenben megjelenő pszichológiai lexi-
konba, ami jelentőségét és az iránta táplált érdeklődést mutatja. Eszerint a ki-
égés: „depresszióhoz hasonló állapot, amely a krónikus fokozott igénybevétel 
következményeként és az önmagunkkal szemben támasztott túlzott elvárás 
folytán alakul ki, főleg a segítő foglalkozásokban; leggyakrabban tudattalan ten-
denciák (helfer szindróma), valamint az illető önmagától és az intézményektől 
való irreális elvárásainak talaján alakul ki; szupervízió során feldolgozható” (Le-
xikon der Psychologie, 1995, 53. p.). 

A ’90-es évektől több segítő szakmában is folytattak kutatásokat. A paszto-
rál pszichológus Hézser Gábor (1995), aki szociálpszichológiai szempontból 
közelíti meg, szerinte az egyén és a környezet közt a korrelációs kölcsönhatás 
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érvényesül, mely szerint az egyén egy időben a veszélyes állapot okozója és a 
veszélyeztetettség alanya is, miközben megpróbál az elvárt társadalmi normák-
nak megfelelni, és ez a kettősség vezet kiégéshez. Ő volt az első a magyar szak-
irodalomban, aki tekintetbe veszi a fogalomból adódó értelmezések negatív 
jelentéseit, az abból adódó megítéléseket, tiltakozásokat, és fogalomcsereként a 
foglalkozási deformáció megnevezést javasolja, mely megítélése szerint csök-
kentheti a fentebb említett ellenállást, és a közvélemény részéről is másfajta, 
kedvezőbb reakciókat válthat ki. Azonban végül túlságosan összetett lelki fo-
lyamatnak gondolja ahhoz, hogy részletesen ki lehessen dolgozni, megkérdője-
lezi tudományos kutatási lehetőségeit. Fekete Sándor (1991, 17–29. p.) egyet-
értve az addigi definíciókkal, következményként az inkompetencia érzését 
hangsúlyozza, és az abból következő negatív attitűd szerinte hatással van a 
munkavégzésre és a társas kapcsolatokra is. 

Magyarországi viszonylatban ugyancsak a ’90-es évek jelentik a kiégéskuta-
tás első nagy időszakát: Kulcsár Zsuzsanna (1998) a kiégést a transzperszonális 
élmények következményének tekinti, és elődeihez hasonlóan szerinte is az em-
pátiás kapacitás kimerüléseként jön létre.  

Petróczi Erzsébet és munkatársai (1999, 429–441. p.) ötszáz pedagógus be-
vonásával kérdőíves felmérést végeztek, és olyan fontos eredményeket tettek 
közzé, mint például a pedagógusok 62%-a elégedetlen anyagi helyzetével és 
26%-uk elégedetlen saját életével. 

Ónody Sarolta (2001, 81–85. p.) definíciójában a kiégés metafora, eredetileg 
műszaki fogalom: egy előzőleg jól működő energiaforrás gyengülését és annak 
esetleges lemerülését jelenti. Találó jelentéstartalom az emberi lélek lemerülésé-
re is: az alany nagyfokú krónikus emocionális megterhelésnek van kitéve, és az 
állandó érzelmi és szellemi stressz hatására lelkileg kiürülhet. Nehezebben küzd 
meg a mindennapi problémákkal, jelentsen az munkát vagy magánéletet, látvá-
nyosan negatívan kezd el közelíteni mindenhez. Mindezt olyan tünetek kísérhe-
tik, mint: fóbiák, szorongás, hipochondriás tünetek vagy depresszió. Ezekre a 
tünetekre a szervezet fizikailag is válaszol: étvágytalanság, fizikai gyengeség, 
álmatlanság, megmagyarázhatatlan fájdalmak stb. formájában. Mindez egy fo-
lyamat, mely több szakaszban történik, és ez „leolvasható a nyelvtani formáról 
is: a burnout a folyamat, a burned-out a – helyrehozhatatlan – végállapot len-
ne”. Pedagógusok esetében magas erkölcsi igény fenntartására van szükség, meg-
engedhetetlen belefáradniuk munkájukba, hiszen példát kell mutatniuk a fel-
növekvő generáció számára, ezért a kiégés fogalmának a használata is kérdéses 



Műhely 

 

 28

pedagógusi körökben. Az átlaggondolkodás a munka értékét a szükségesen ve-
lejáró fáradtságban látja, a kiégés esetében ezen tünetek nem teszik lehetővé a 
felelősségteljes munka végzését. A manapság uralkodó teljesítmény és önfelál-
dozás-orientált világunkban senki nem meri, vagy nem engedheti meg magá-
nak, hogy kudarcot valljon, ezzel magyarázható a szindróma – mint létező fo-
galom – tagadása és elutasítása, ebben lelhető fel kutatási nehézsége és kezelés-
re, megelőzésre való hajlandósága az érintetteknek. 

 

A kiégés okai 

 
A kiégés okait tanulmányozva, a több szempontú megközelítés érdekében a 

következőképpen csoportosítható: 

A BORNOUT

OKAI

SZEREP-

KONFLIKTUS

FÁRADTSÁG
ELVÁRÁSOK

HELFER-

SZINDRÓMA

STRESSZ A SELF JÓLÉTÉNEK 

FELBORULÁSA

SZERVEZETI ÉS 

INTERPERSZONÁLIS

KAPCSOLATI 

KONFLIKTUSOK

 

A pszichikus igénybevétel vizsgálatával kapcsolatban több a kérdőjel, mint a 
biztos, megnyugtató válasz. A kifejezetten szellemi munka esetében a kifáradás 
folyamatát és a fáradtság jelenségét ma még sem orvosi, sem fiziológiai vagy 
pszichológiai szempontból nem tudjuk meghatározni, így nem csodálkozhatunk 
azon, hogy nem ismerünk olyan „fáradtságtesztet”, amelyik egyértelmű mérő-
eszközként szolgálna ezen a területen. Vizsgálati módszerekként teljesítmény-
mérésekre, fiziológiai paraméterek változásaira, önértékelő pszichológiai 
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szimptómákra és szubjektív beszámolókra hagyatkozhatunk. Ezen szubjektív 
értékeléseket sokan kétkedve fogadják, mert nem mindig esik egybe az objektív 
mérési adatokkal. Igazat kell adnom Remplein (1952) azon nézetének, hogy a fá-
radtság érzését nem mindig tudjuk elfogadni az elfáradás mértékeként – különö-
sen a szellemi munka okozta fáradtság esetén érdemes nagyobb figyelmet szen-
telni a fáradtságérzés vizsgálatának. Az utóbbi időben világszerte komoly erőfe-
szítéseket tesznek a szubjektív fáradtság mérésének továbbfejlesztésére. 
Kashiwagi (1971) például kérdőíves módszerrel egy fáradtsági rangskálát – 
fatigue rating scale: FR – szerkesztett, és faktoranalízis segítségével sikerült kimu-
tatnia, hogy az emberi fáradtság három legfontosabb dimenziója (a gyengülő te-
vékenység, a gyengülő motiváció és a fizikai dezintegráció1) közül legalább kettő – 
a gyengülő tevékenység és a gyengülő motiváció – a vizsgálati személyek válaszai-
ban is kimutatható és elkülöníthető. 

A „fáradtság” egyike azoknak a pszichológiában használatos kifejezések-
nek, amelyek szinte bármit jelenthetnek. (McFarland 1971, 1–10. p.) A fáradt-
ság fogalmát bonyolultsága és komplexitása miatt valóban igen nehéz meghatá-
rozni. Hogy csupán egyetlen példát említsünk a definíciók dzsungeléből, Muscio 
(1921, 31–46. p.)  szerint „a fáradtság a tevékenységre való képesség csökkenése 
éppen a kérdéses tevékenység következtében”.2 Maga Muscio azonban annyira 
nem volt megelégedve a saját meghatározásával sem, hogy végül is arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a „fáradtság” kifejezést – minthogy nem lehet egyér-
telműen mérni – ki kell hagyni a pszichológia szótárából. A szó eltörlése azonban 
természetesen nem oldaná meg a problémát: a jelenség megmaradna, akárhogyan 
neveznénk is, és nyilvánvalóan semmi értelme nem lenne annak, hogy egy embert 
megpróbáljunk meggyőzni arról, hogy fáradtság nem is létezik, mivel a fáradtság 
fogalmát nem tudjuk a tudományosság kritériumainak megfelelően meghatározni 
(Matousek–Ruzicka 1968, 68. p.). 

A fáradtság egy olyan élettani állapot, amely a végzett tevékenység követ-
kezményeként lép fel, és eredményeként a teljesítőképesség csökken 
(Gergencsik 1977, 92–106. p.). 

 

                                                           
1 Lásd például: Saito, Y. – Kogi, K. – Kashiwagi, S.: Factors underlying subjective 

feelings of fatigue. Journal of the Science of Labour. 46. 1970, 205–224. p. 
2 A fáradtság több más hasonló meghatározását lásd például: Matousek, O. – Ruzicka, 

J.: Munkapszichológia. Budapest, 1968, Kossuth Könyvkiadó, 68. p. 
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A tünet típusai Megnyilvánulások 
Viselkedési problémák Aluszékonyság vagy túlmozgékonyság, interferenciák 

léphetnek fel 
Megismerési folyamatok 
zavara, funkciók pontat-
lanná válása  

Figyelemkoncentráció, memória és gondolkodás romlása, 
pontatlan észlelés 

Érzelmi tünetek Feszültség, szorongás, unalom, diffúz közérzet 
Kóros fáradtság Evés- és alvásproblémák, szorongás, ingerlékenység 

 
A fáradtság tünetei (In N. Kollár–Szabó 2004, 157. p.) 

  

 

Fontos, hogy az érintett észrevegye és orvosolja saját fáradtságát, hiszen a 
kimerültség negatív bánásmódot és a hatékonyság romlását eredményezheti, 
mely egészségromláshoz és az életminőség romlásához is vezethet. 

Szellemi fáradtság esetében megkülönböztetünk objektív és szubjektív té-
nyezőket is (Ákos 1979). A mérhető viselkedéses jelek mellett fontos figye-
lembe venni a szubjektív fáradtságot, ami jellegzetes állapot, melynek követ-
keztében csökken az aktiváció és motiváció, negatív érzelmek lépnek fel, és a 
tevékenységre vonatkozó kognitív tartalom is módosul, tehát a személy észleli 
saját teljesítménycsökkenését. A szellemi fáradtság maximálisan befolyásol-
hatja a hatékony tevékenységet. A fáradtság jelei jóval korábban jelentkeznek, 
semmint az ember állóképessége véget érne, szükség esetén felszínre lehet hoz-
ni. A kifáradás azonban annak a jele, hogy elértük a kritikus szintet. A fáradtság 
első jeleinél nem szabad abbahagyni a munkát. Éppen ellenkezőleg, a fáradt-
ság – bizonyos határokig – természetes állapot, amely az emberi szervezetnek 
semmiféle kárt nem okoz. A pszichológusok azt állítják, hogy a fáradtság a munka 
»lélektani költsége«. E költséget azonban a lehető legjobban le kell szorítani, 
amit egyebek között megfelelő munkaszervezéssel, ezen belül is a szünetek be-
iktatásával érhetünk el. 

Ákos (1979) után Klein Sándor (1998, 501. p.) is hangsúlyozza az objektív 
elfáradás és a szubjektív fáradtságérzés elkülönítését. Klein az objektív fáradt-
ságon a különféle fiziológiai módszerekkel kimutatható elváltozások, illetve a 
tevékenységekben (munkatevékenységben vagy pszichológiai tesztekben) meg-
mutatkozó teljesítménycsökkenés mögött meghúzódó pszichofiziológiai jelen-
séget érti. A szubjektív fáradtságérzés az előbbi tudatos pszichikus reprezentá-
ciója. Véleménye szerint a probléma elsősorban abból adódik, hogy a kettő 
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gyakran nem esik egybe. A munkahelyek általában inkább az objektív fáradtság 
iránt érdeklődnek. Ami a fiziológiai mutatókat (műszeres mérések eredmé-
nyei) illeti, ezek valahogy „hitelesebbnek” tűnnek. A teljesítménymutatók vál-
tozásainak jelentősége pedig nyilvánvaló. Csakhogy ezeket a változásokat egyéb 
jelenségek is okozhatják (a motiváció csökkenése vagy növekedése, az érzelmek 
hullámzása stb.). A pszichológusnak tehát mindig figyelembe kell vennie azt is, 
hogyan éli át a dolgozó a fáradtság jelenségét.  

A szellemi kifáradást nagymértékben befolyásolhatja a pihenési rendszer 
milyensége. A munkafolyamatból adódó szünet (várakozási idő): ez olyan idő-
szak, ami alatt a dolgozónak a munka szervezéséből kifolyólag várnia kell, nincs 
teendője. Tehát fontos tényező, hogy nem minden pihenés valóban pihentető. 

Szerepnek a személy az adott szituációban előírt viselkedését nevezzük, illetve 
annak reagálási módját. (Buda 1987, 417–431. p). Ha egy adott szerep rögzül, szemé-
lyiségvonássá merevedik, veszélyes lehet, mert hosszú távon sablonos reakciókhoz 
vezet, nélkülözve a valódi átélést, és elidegenedést eredményezhet (Heller 1987, 432–
452. p.). Problémát jelenthet az is, ha az adott személy nem tud azonosulni szerepei-
nek aspektusaival. Ha a személy nem tud megfelelni a szerepe egyes előírásainak, mert 
nem érzi személyiségéhez illőnek, akkor felléphet a Goffman (1981) által leírt szerep-
távolítás jelensége, mely szintén hosszú távon kiégéshez vezethet. 

A szerepkonfliktus fogalma meglehetősen tágan értelmezett a szociálpszicholó-
giában. Sokféle feszültségkeltő szituációt neveznek így a különböző elméletalkotók. 
Gross és munkatársai (1973, 329–345. p.) a szerepkonfliktusok három főbb for-
máját különítik el: elsőként a konfliktusokat az ember különböző szerepei kö-
zött, amikor többféle betöltendő szerepeink közt vergődve az elvárásoknak megfele-
lően döntéseket kell hoznunk, melyek elkerülhetetlenül belső feszültségeket keltenek 
bennünk, és ilyenkor nehéz megfelelő döntést hozni. Másodsorban az adott szere-
pen belüli ellentétes elvárások okozta konfliktusokat különítik el, amikor a személy 
egy szerepen belül találkozik egymásnak ellentmondó elvárásokkal, harmadikként 
pedig a nem megfelelő szerepilleszkedésből adódó konfliktusokat említik a szak-
emberek. Sarbin-Allen (1987, 452–473. p.) a szerepilleszkedésből adódó konf-
liktusok esetén megkülönböztették a szerep-én konfliktust, mely akkor áll elő, ha 
a személynek olyan szerepet kell vállalnia, mely nem illik egyéniségéhez. Például erős, 
határozott fellépést kíván meg egy csendes visszahúzódó embertől. Itt olyan esete-
ket említenek, mikor a szülők beleszólnak a pályaválasztásba, és az egyén nem 
tud annak a szerepnek később megfelelni, azt elégedetlenség, rossz közérzet köve-
ti, és változtatása a befektetett energiák miatt nehézkes; illetve megkülönböztették a 
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státusinkongruencián alapuló konfliktusokat. Ezek azon esetek, mikor az ember 
úgy érzi, hogy „rangon aluli” szerepbe kényszerült, vagy nem a státusának megfelelő-
en becsülik meg, és ez kellemetlen feszültséget kelt az egyénben és a társadalomban 
egyaránt.  

A társadalomban minden embernek fel kell vennie különböző szerepeket, és 
óhatatlan, hogy ezek adott esetben különböző módon konfliktusba kerüljenek 
egymással vagy a személyiségünkkel. Le kell szögeznünk, hogy ezeknek a konflik-
tusoknak nincs jó megoldása. Mindenképpen veszítünk valamit, érdekek sérül-
nek, vagy lemondunk fontos dolgokról. Csupán arra törekedhetünk, hogy minél 
kisebb veszteséggel kerüljünk ki ezekből a helyzetekből. Ezért alakítunk ki és hasz-
nálunk különböző stratégiákat. Arra kell törekedni, hogy megfelelően menedzselőd-
jenek ezek a szerepkonfliktusok, hogy ne boruljon fel az egyensúly, különben köny-
nyen kiégéshez vezethetnek. 

Felmerül azon kérdés is, hogy a nők miért veszélyeztetettebbek a kiégés 
szempontjából? A legtöbb nő számára a legsúlyosabb megterhelések közé tar-
toznak a szerepkonfliktusok (Kocsis 2003, Petróczi 2007). Ez leginkább azokra 
vonatkozik, akik a háziasszonyi hivatást egy másik, választott hivatással próbál-
ják összehozni. Petróczi (2007) szerint ez a szerepkonfliktus oka a kiégésnek. 
Egy Pines és munkatársai (1992) által végzett összehasonlító kutatásból kiderül, 
hogy a nők esetében valamivel több kiégés volt megfigyelhető, mint a férfiak-
nál. A kutatás által kimutatták, hogy a nők otthon többet dolgoztak, sokszor 
érezték magukat túlzottan ingerlékenynek. Kimutatták, hogy ezek a nők félel-
met és bűntudatot éltek át, ha nem tudták teljesíteni az összes feladatot, ami 
rájuk várt. Ez a konfliktus erősíti a kiégési szindrómára jellemző pszichikai, ér-
zelmi és szellemi stresszt (Kádár–Somodi 2012, 345–353. p. – http:/ 
/www.lelkititkaink.hu/burnout.html) A nők nagy többsége a házimunka és a 
család ellátása során természetszerűleg a segítő foglalkozássá vált tevékenysé-
gek eredeti formáját gyakorolja. A hagyományos társadalmi elvárás szerint 
mindig mindenkinek eleget kell tenniük, és mindezt szeretettel, együttérzéssel, 
megértéssel. Az idők folyamán ez a fajta anyai, illetve nővéri gondoskodás vált 
hivatássá, foglalkozássá. 

Baron és Byrne (1994) a konfliktusok két formáját különítik el: 

– szervezeti okok, 

– személyek közötti okok. 
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Szervezeti okok Személyek közötti okok 
Az anyagi előnyökért folyó 

verseny 
Hatalmi különbségek 
Nem tisztázott felelősség és 

döntéshozás 
Egymásrautaltság a munkában 
Versengést erősítő jutalmazási 

rendszer 

 
 
 
 

Konfliktus 

 Hibás kommunikáció 

 Hibás attribúciók 

 Sztereotípiák 

 Előítéletek 

 Irigység, ellenszenv 

 Méltánytalanság érzése 
A munkahelyi konfliktusok okai  

(Baron és Byrne 1994, in N. Kollár–Szabó 2004, 441. p.) 
 
Smith és Mackie (1995, 230-233. p.) szerint a self jóllétére három esemény 

jelent különösen nagy fenyegetést: a kudarcok, az inkonzisztenciák és a 
stresszorok. Stresszorok esetén a rendelkezésünkre álló erőforrások látszólag 
elégtelenek a velük való megküzdéshez. De stresszt a mindennapos idegölő 
frusztrációk, az állandó apró küzdelmek is okozhatnak. A stresszhelyzetek a 
negatív érzelmek egész skáláját aktivizálhatják.  

A munkahely lényeges tényező lelki egyensúlyunk szempontjából. Az organi-
kus szemléletű szakemberek a pszichés panaszok okának az idegrendszer ká-
rosodását tartják. Ha a stressz túlzott mértékű, akkor mint túlterhelő körül-
mény jelentős lehet. A kutatók egy része azért a munkahelyet potenciális men-
tálhigiénés ártalomforrásnak tekinti, ha a munkahelyi megterhelések az ideg-
rendszert károsítják. A szakemberek egy másik része a magatartászavarok 
pszichogenitásának híve, szerintük az ok a személyiség integrációs gyengesége, 
gyermekkori eredetű zavara. Ez sajátos érzékenységeket hoz létre. Ezek később a 
magánélet konfliktusaiban mutatkoznak meg. E konfliktusok feszültségét fo-
kozhatják a munkahely különféle megterhelései, különösen a munkahely inter-
perszonális viszonyaiban jelentkező konfliktusok. A mentálhigiéné vetületében 
azoknak a kutatóknak van igazuk, akik a pszichogenitást képviselik, és a szemé-
lyiséget, az ontogenezis során kialakult bonyolult pszichológiai organizációt tart-
ják lényegesnek.  

Ha az előbb említett organikus szemléletből indulunk ki, a stresszre – mint 
kiváltó okra – érdemes hangsúlyt fektetni. A stressz fogalmának egyik megalko-
tója, Selye meghatározásában „a szervezet nem specifikus válasza bármilyen 
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igénybevételre” (Selye 1976, 25. p.). Annak ellenére, hogy Selye kutatásaiban 
elsősorban a stressz élettani hatásaira összpontosított, eredményeivel jelentősen 
gazdagította a stresszről való pszichológiai és pedagógiai gondolkodást. Véle-
ménye szerint a környezeti tényezők nem önmagukban váltják ki a stresszt, ha-
nem azzal válnak stresszorrá, hogy a személyt valamilyen szintű alkalmazkodás-
ra vagy válaszra késztetik. Az alkalmazkodást ebben az esetben nem feltétlenül 
csak pszichológiai szinten kell érteni, hanem a szervezet pszichofiziológiai al-
kalmazkodását is jelenti (N. Kollár–Szabó 2004, 162–168. p.). 

A stressz gyűjtőnév, nem kötődik hozzá egységes jelentés, a fogalom alatt 
az emberi szervezetet érő erős, károsodásokat előidézni képes megterheléseket 
összegzik. A szervezet alkalmazkodási reakciókkal válaszol, elsősorban adrena-
lin és ACTH-kiválasztásban, és a mellékvesekéreg ezáltal serkentett működés-
ben mutatkozik meg, ez mobilizálja a szervezet védekező mechanizmusait. Ez 
utóbbiak túlterheltség esetén csődöt mondanak. Komoly lelki és testi károsodá-
sok következhetnek be, és kimerültség léphet fel. Stresszorok alatt a megterhe-
lő vagy aránytalanul nagy energiabefektetéseket értjük. Ezt ingerorientált meg-
határozásnak nevezik. Megkülönböztetik a reakcióorientált meghatározástól, 
amikor belső állapot vagy stressz kiváltotta reakciók – mint idegesség, ingerlé-
kenység, kimerültség – vannak a meghatározás centrumában. Nem maga az 
esemény mérvadó stressz esetén, hanem az esemény tudomásulvétele, megíté-
lése. Stressz csak akkor keletkezik, ha az érintett az eseményt fenyegetésnek 
vagy ártalomnak fogja föl, és ha meggyőződése szerint saját erejéből nehezen 
vagy egyáltalán nem tud úrrá lenni a fenyegető vagy ártalmas helyzeten. Kelet-
kezését tekintve az esemény ellenőrizhetősége és beláthatósága fontos tényező: 
az olyan események, amelyek során az ember tehetetlenül kiszolgáltatottnak 
érzi magát, nagyobb stresszt okoznak, mint az olyanok, amelyeket valamilyen 
formában befolyásolhat vagy ellenőrizhet. Ez érvényes a konfliktushelyzetekre 
is, valamint az ember szociális támogatottsága is kulcskérdése a stressz kialaku-
lásának. S az, hogy milyen módon vált ki betegségeket, döntő szerepet játszik a 
stresszorok együttes hatása és az egyes emberek stresszérzékenysége (Lexikon 
der Psyhologie, 1995, 402–407. p.). 

Van Toller (1979, in N. Kollár–Szabó 2004, 163. p.) a stresszválasz fizioló-
giai összetevőjéért az autonóm, más néven a vegetatív idegrendszert felelőssé-
gét hangsúlyozza, melyet a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer alkot, 
és a két idegrendszert egymással ellentétes működésűnek tekintik. A szimpatikus 
idegrendszer a lebontó folyamatok és az energia mobilizálása révén a cselekvéses 
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készenlétet erősíti, és gátolja azokat a folyamatokat, amelyek a cselekvéssel nin-
csenek összhangban. A paraszimpatikus idegrendszer ezzel szemben a felépítő 
folyamatokat szabályozza, általában az energia megőrzése, felhalmozása a fel-
adat. A stressz krónikussá válása során egy másik fiziológiai rendszer aktivitása 
is fokozódik. Ezt a rendszert a leggyakrabban a HPA- (hipotalamusz-hipofízis-
mellékvesekéreg) tengelynek nevezik. Ennek a rendszernek a működése első-
sorban a szervezet a stresszhez való alkalmazkodásának elősegítése. A HPA-
tengely központi szerepet játszik a szervezet számos folyamatának szabályozá-
sában, egyfajta központi karmesterként működik. A HPA-tengely aktivitása 
nyomán egy másik stresszhormon, kortizol termelődik. 

Ami a stresszre adott válasz kognitív folyamatait illeti, nemcsak az esemény, 
hanem a személy korábbi tapasztalatai és stabil személyiségjellemzői is befolyá-
solják. A következményeket illetően Smith (1993) rövid és hosszú távú követ-
kezményeket különböztet meg, az előbbi pszichológiai következményei között: 
a lehangoltságot, a szorongást, a pszichológiai feszültség érzését, a fáradtságot, 
a kognitív funkciók rövid távú károsodását (arousal – izgalmi állapot) és a kog-
nitív működés közötti kapcsolat) és a stressz fizikai tüneteit említi, míg a hosz-
szú távú következmények esetén: a stressz utóhatásról, a kiégésről, az egész-
ségkárosító magatartás és a stressz egészséghez-betegséghez való hozzájárulás-
ról beszél. A stressz mentális működést károsító hatása N. Kollár–Szabó (2004, 
166. p.) szerint akkor is fennmarad, amikor a stressz által kiváltott magasabb 
arousal vagy fiziológiai aktiváció a stressz előtti állapotra, rendszerint a nyugal-
mi szintre áll vissza. Ilyenkor már nem látjuk, vagy nem érezzük magunkban a 
fiziológiai aktivitás és arousal növekedését, ennek ellenére a teljesítményben 
még mindig észlelhető a stressz negatív hatása. Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a stressz hosszú távú utóhatásait, Maslach és munkatársai (2001, 397–
422. p.) külön felhívják a figyelmet a mindennapokat érintő hosszú távú pszi-
chológiai stresszhatásra: a kiégésre! 

A stressz további hatásait illetően Black (2003, 190, 1–5. p.) két részre osztja:  

1. Fizikai hatásokra – fejfájás, fáradékonyság, fekélyek, gyomorfájás, alvás-
zavar, idegrendszeri funkciózavarok, szív- és érrendszeri betegségek;  

2. pszichológiai hatásokra – hirtelen dühkitörések, depressziós rohamok, ál-
landó szorongás, határozatlanság és folytonos aggódás.  
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Carter (2002, in Kádár–Somodi 2012, 353. p.) utal arra, hogy milyen stressz 
okozta hatásokat találtak. Ezek fontossági sorrendben a következők:  

– kimerültség érzése,  

– frusztráltság érzése,  

– „Elegem van” érzése,  

– stressz hazavitele,  

– bűnösség érzése amiatt, hogy nem teljesít eleget,  

– ingerlékenység érzése.  

A kiégési szindróma kialakulásában óriási szerepet játszik a személyiség, 
melynek kapcsán szükséges említést tenni a helfer szindrómáról. Schmidbauer 
(1977) nevéhez fűződik a helfer szindróma (kényszeres segítés) definiálása, 
mely elsősorban a segítő foglalkozásúak jellegzetes tünetcsoportja. Lényege, 
hogy a szakember saját ingatag pszichés állapotából fakadóan mások segítésé-
ben látja önmegvalósítását, „drogként” használja hivatását, a segített függősé-
gének fenntartásában érdekelt, visszaél helyzetével, mindeközben a privát szfé-
rája, magánélete háttérbe szorul (Fekete Sándor 2000, 179–191. p.). A német 
Lexikon der Psychologie (1995, 169. p.) szerint a szindróma egy gyakran felté-
telezett tudattalan motívum, hogy segítsenek másoknak, így hárítva el saját szo-
rongásukat a kiszolgáltatottságtól, s kompenzálva azt, hogy maguk is segítségre 
szorulnak. Ennek a magatartásnak depresszió és kimerültségi állapotok 
(bornout) lehetnek a következményei. 

A nemi különbségeket illetően kiderült, hogy a nők könnyebben küzdenek 
meg a stresszel, mint a férfiak. Kimutatták, hogy a nők inkább „a gyermekköz-
pontú beállítottságuk miatt veszélyeztetettek, a férfiak pedig azokban az ese-
tekben, amelyekhez nőies értékorientációra lenne szükség” (Kádár–Somodi 
2012, 353. p.).  

A nagyfokú elvárásoknak való megfelelés is kiégéshez vezethet. Számos el-
lentétes elvárásnak meg kell felelni, s ez nem könnyű feladat.  

A pszichikus terhelés a szervezet egészét igénybe veszi. Klein (2003, 492. 
p.) a következőképpen szemlélteti ennek kibontakozását az egyénre nézve: 
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A munkahely és a munkatevékenység
által támasztott követelmények

Pszichikus terhelés

Pszichikus igénybevétel

Az érzékszervek 
igénybevétele

Mentális igénybevétel

Érzelmi igénybevétel

 

Az igénybevétel fajtái (Klein 2003, 492. p.) 
Az okok részletes áttanulmányozása során két fontos tényezőcsoport 

szembennállását észrevételeztem. Az okok egy jelentősen nagy csoportja olyan 
hiányállapotokat jelöl, melyek jelenléte kiégéshez vezethet. A másik nagy kate-
gória a terheket foglalja magában. Részletesen az alábbi táblázat szemlélteti: 

HIÁNY TEHER

Visszajelzés

Elismerés

Szakmai 

tapasztalatcsere

Megerősítés

Vezetőség segítő-

motiváló jelenléte

Megfelelő jövedelem

Adminisztratív 

támogatás

Előrejutási , karrierépítési 

lehetőségek

Speciális pedagógiát igénylő, 

szociálisan hátrányos helyzetű, 

nehezen kezelhető tanulókra való 

felkészítés

Megfelelően 

felszerelt 

intézmények

Pálya-

alkalmasság 

felmérése Gyakori 

krízishelyzet

Adminisztratív 

terhek

Magas 

osztálylétszám

Szülői felelősség 

áthárítása

Stressz

Szellemi 

fáradtság

Külső és belső 

szerepkonfliktusok

Elvárások

 

A kiégés okai 
A fenti táblázat alapján tehát a kiégés oka egy több komponensű hiányállapot 

és egy összetett teherállapot együtteséből fogalmazható meg, melyek szemben 
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állnak egymással. Míg egyik oldalon egy nagyfokú hiány következménye a 
szakmai kiégés, addig a másik oldalon egy nagyfokú teher miatt jön létre a ki-
merültség állapota. Természetesen – bár szembenálló okokról beszélünk – azok 
jelenléte egyidejűleg is kifejtheti az egyénre negatív hatását. Legyenek hiányok 
vagy terhek a kiváltó okok, fontos lenne, hogy a saját és mások kiégéssel kap-
csolatos tüneteire felfigyeljünk, és próbáljuk a kiégést előidéző helyzeteket or-
vosolni. 
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