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BEVEZETŐ 
 

A 112-es segélyhívó rendszer európai uniós forrásból finanszírozott megújítása és 

egységesítése évek óta napirenden lévő projekt Magyarországon is. 2012-ben mind a 

technikai fejlesztések, mind pedig a szakemberek képzésének terén nálunk is elindultak, majd 

2013 elejétől kezdve felgyorsultak az események. A több száz híváskezelő operátort, illetve 

az őket szakmailag felügyelő szakembereket, az ún. szupervízorokat idén fel kell készíteni 

leendő munkakörükre. A kivitelezéssel a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolát bízták meg, 

amely infrastruktúrájával és szakembereivel megfeszített munkatempóban készítette elő a 

képzést. A jelen jegyzet tárgyát képező alapismeretek az e tevékenységhez szükséges 

szociális, mentális és kommunikációs készségek fejlesztését szolgáló Pszichológiai és 

kommunikációs tréningekhez szükségesek. Logikusan ez az első modulja a képzésnek, 

hiszen az itt megalapozott készségekre lehet jó eséllyel hatékonyan felépíteni a szakmai 

ismeretek átadását szolgáló többi képzési területet. 

 A jegyzet főbb vonalaiban követi a tréningek tematikáját, de helyenként eltér attól.  

Ez szükségszerű, hiszen egy átélt tanulási folyamatnak és egy írásbeli tananyagnak 

megvannak a maguk műfaji követelményei. A szöveg felépítésében arra törekedtünk, hogy a 

nélkülözhetetlen pszichológiai és kommunikációs alapismereteket a lehető leglogikusabb 

szerkezetben és viszonylag röviden taglaljuk.  

 A pszichológia és a kommunikáció formálisan külön tudományágak, ám szétválasztásukat 

mi itt mesterségesnek tartanánk. Elég csupán a két terület vizsgálati módszereinek eltéréseire 

utalnunk, jóllehet a tárgy mindkét esetben maga az ember. A pszichológiát elsősorban a 

viselkedés érdekli, a kommunikációkutatást pedig ennek egy szűkebb szelete, a 

közlésfolyamat. Ezt még tovább egyszerűsítve a nyelvészetet kapjuk, amely az elvont 

„nyelv”, és a mindennapi „nyelvhasználat” vizsgálatával, leírásával foglalkozik. Ám annak is 

van pszicholingvisztikai, azaz a nyelvészetnek a pszichológiával határos területe. Ebből a 

rövid elméleti magyarázatból is láthatjuk, hogy a két tudományágat nehéz szétválasztani. Ha 

mindehhez hozzávesszük, hogy amikor egy konkrét szakma szempontjából, azaz kifejezetten 

gyakorlatias megközelítésben kell ezekbe az ismeretekbe „beavatni” a leendő munkatársakat, 

akkor a szétválasztás helyett szerencsésebb a kapcsolódási pontokat keresni. Ezeken keresztül 

lehet ugyanis a legkönnyebben megfogalmazni, hogy mire van szüksége e hatalmas 

anyagmennyiségből a szakembernek. Így számára is használhatóbbá tehetjük a szaktudása 

háttereként szolgáló alapismereteket. Az ismereteket azonban semmiképpen nem öncélúan 

szeretnénk ráömleszteni a hallgatókra, hanem egy sokkal fontosabb célnak – a 

készségfejlesztésnek  – alárendelve. 

 Szerzőpárosként felkérésre kezdtünk együtt dolgozni, azaz együtt gondolkodni, mégpedig 

éppen erről a legfontosabb kérdésről. A konkrét feladat – a segélyhívásokat fogadó 

munkatársak számára kidolgozni a készségfejlesztő tréningek tematikáját, felkészíteni a 

képzőket, majd a tréningeket részben megtartani, s hozzájuk még írásbeli tananyagot is írni –

gyakorlatias kérdések tömkelegét vetette fel. Milyen ismeretekre van szükség ahhoz, hogy a 

készségfejlesztés elindulhasson? Mi legyen a helyes – azaz adekvát és hatékony – aránya az 

ismeretközlésnek (elmélet) és a készségfejlesztésnek (gyakorlat)? A sürgető határidők 

ellenére, vagy talán épp azoktól motiválva hamar egyértelművé vált a megoldás. Ebben az is 

segített, hogy mindketten körülbelül tíz éve elkötelezett és azóta is kitartó hívei vagyunk a 

kompetencia alapú tanulásnak. Más-más szintjén az iskolarendszerű rendészeti képzésnek, de 

ugyanazért küzdünk: a gyakorlatias, a tanulót a középpontba helyező, az ő készségeinek 

fejlesztését célzó tanulási folyamat, tanulási környezet megteremtéséért. István éppen az e 

képzésnek is otthont adó iskolában dolgozott tizenkét éven át, jelenleg pedig gyakorló 

rendőrségi pszichológus. A miskolciak a mai napig is élen járnak a hazai kompetencia alapú 

moduláris rendészeti képzés meghonosításában. Katalin pedig a rendészeti felsőoktatásban 

tíz éve és annak a vezetőképzésre specializálódó mesterszakán öt éve kísérletezik e 

módszerrel. Ami ehhez a tréninghez legszorosabban kötődik, az a rendőrségi ügyeletesek 
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képzésében szerzett sokéves tapasztalatunk. Ezek szellemében születtek tehát a tematikák, a 

tréningek és ez a jegyzet is. 

Egy tréninghez illesztett tananyag arra való, hogy azokba a témakörökbe is átfogó elméleti 

betekintést kínáljon, amelyekben a tréningen értelemszerűen nem lehet eléggé elmélyülni. 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez a jegyzet kizárólag a gyakorlati foglalkozásokkal együtt 

hatékony. A bőséges Irodalomjegyzék a téma iránt még komolyabban érdeklődők számára 

további iránymutatást és nem utolsósorban motivációt ad. 

 Biztosan lesznek, akik túl töménynek, rövidnek, „lebutítottnak” találják majd az itt 

összegyűjtött anyagot. Gondoljanak arra, hogy ez egy alapozó jegyzet, s nem 

pszichológusoknak és kommunikációs szakembereknek, hanem felhasználóknak készült. 

Olyan híváskezelőknek, akiknek nem kutatási területük, hanem mindennapi munkaeszközük a 

pszichológia, azaz a saját és mások viselkedésének a tevékenységük során szükséges mértékű 

és etikus befolyásolása. Helyzetük ráadásul nehezített, hiszen ehhez egyetlen eszköz áll 

rendelkezésükre: az emberi szó. Hisszük, hogy aki jegyzetünket áttanulmányozza – és 

mellette keresztül megy a tréningek kínálta kalandos tanulási folyamaton –, az emberként is 

több, s szakemberként is kvalifikáltabb lesz.  

 Mások szerint talán túl sok az itt felsorakoztatott ismeret. Ők gondoljanak arra: a tudás és 

a készségek esetén mindig kedvezőbb helyzet, ha valamiből több van a kelleténél, mint ha 

kevesebb a szükségesnél. Aki nagyobb tudás- és készségtárból válogathat, nagyobb eséllyel 

találja meg a megfelelő megoldásokat. 

 A tananyagot igyekeztünk felhasználóbarát módon elkészíteni: 

 
 

Vastaggal szedtük a lényeget és más szerzők neveit. 

 

Keretben emeltük ki a legfontosabb fogalmakat, jelenségeket. 

 

Ritkított  betűvel szedtük azokat az üzeneteket,  amelyeket kifejezetten mostani 

célközönségünknek, a híváskezelőknek és a szupervízoroknak szánunk.  

 

Reméljük, hogy így könnyebben áttekinthető és tanulhatóbb lesz a jegyzet. 

 

A munkavégzés közben felmerülő helyzetekre természetesen nem adhatunk konkrét 

megoldási javaslatot, kommunikációs problémákra nem írható fel „recept”. Az orvosi 

hasonlatnál maradva: legföljebb annyit ígérhetünk, hogy a jelenségek hátterét megismertetve, 

az azok okaiból, lényegéből származó bajokra „hatóanyagokat” kínálunk. Ilyen, mindig 

kéznél lévő és igen jól használható hatóanyagok például az önismeret, a társ- és emberismeret 

és a kommunikációs ismeretek. Ezekből aztán – persze kellő tapasztalattal és gyakorlással – 

minden egyes megoldandó helyzetben mindenki egyénileg állíthatja össze a „gyógyírt”, azaz 

minden helyzetben az ahhoz illő kommunikációs megoldást. 

 Az elkövetkező hetekben kinek-kinek jó elmélyülést, tanulást, ismétlést kívánunk.  

A híváskezelői munkához pedig sok türelmet, megértést, empátiát! Vagyis csupa olyasmit, 

amit magunk is elvárnánk, ha mi lennénk bajban, s tárcsáznánk a 112-őt… 

 

A szerzők 

Az információban 
gazdag szöveget 

helyenként megtörtük 

ábrákkal, táblázatokkal és képekkel. 
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1. MIRE VALÓ A 112?  
 

A 112 egy ingyenesen hívható, minden távközlési eszközről azonnal elérhető, 

megnövelt kapacitású, egységes európai segélyhívószám. 

 

A 112-re a Kormány célkitűzése alapján 2014. december 31-éig megvalósítandó segélyhívási 

rendszer épül. A szám létrehozásának és működtetésének európai és hazai történetét a 

Speciális rendőri modulhoz készült jegyzetből megismerhetik.
1
 Jegyzetünk elején csak annyit 

érdemes tisztázni, mire való a 112, hogy a híváskezelő pontosan tudja, mire számítson, 

amikor felveszi a telefont. A segélyhívószám – ahogyan azt a neve is jelzi – mindenekelőtt 

veszélyhelyzet esetén való segítségkérésre szolgál. A segítséget magát a készenléti szervek 

(mentők, katasztrófavédelem és rendőrség) nyújtják.  

 

A 112-őt kezelő operátorok –  ha szükségesnek ítél ik –  ezekhez a 

szervezetekhez, az általuk nyújtott  segítséghez juttatják el a valóban 

segítségre szoruló bejelentőt , oda kapcsolják a hívást. (A készenléti 

szerveknek egyébként közvetlenül elérhető hívószámai is  vannak: 104, 105, 

107.) „A hívásfogadó központok működésének alapvető célja, hogy 

tehermentesítsék a segélykérő vonalak kezelése alól a készenléti szervek 

segítségnyújtásra hivatott személyi állományát. Ennek a célnak a 

megvalósítása érdekében tevékenykednek a hívásfogadó operátorok.”
2
  

Hogy pontosan mik a feladataik, azt szintén a Speciális  rendőri  modul c.  

jegyzetből tanulhatják meg.  

 

1.1. A SEGÉLYHÍVÁS MINT SPECIÁLIS PSZICHÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HELYZET 

 

A segélyhívás „a veszélyhelyzetben lévő vagy más személy, avagy műszaki 

eszköz által kezdeményezett jelzés, amely segítségkérést vagy veszélyhelyzet 

bejelentését tartalmazza.”
3
 

 

Aki valóban bajban van – vagy legalábbis ő maga így éli meg helyzetét, ezért ilyen hívást 

kezdeményez –, annak segíteni kell. A segítségnyújtás a készenléti szervek törvényileg 

meghatározott kötelezettsége. Az itt dolgozó szakembereknek tehát nincs döntési joguk a 

segítség megadását illetően, annak csak a módját és mértékét kell meghatározniuk.  

 

„A hívásfogadó központban a segélyhívásokat fogadó munkatársnak 

biztonsággal, határozottan el kell tudni dönteni, hogy az általa hallottak 

alapján az adott probléma kezelésének a megkezdése a rendőrség feladata,  

vagy más készenléti szerv hatáskörébe tartozik, avagy több segítségnyújtásra 

köteles készenléti szerv együttesen tudja megoldani az adott feladatot, avagy 

a telefonáló nem a készenléti szervek feladatkörébe tartozó eseményt, 

veszélyhelyzetet jelentett  be.”
4
 

 

 A bejelentők állapota a veszélyhelyzet arányában rendkívül sokféle. Aki fizikailag 

veszélyben van, az mentálisan és pszichésen sem lehet kifejezetten előnyös formában. Ritka 

az az ember, aki ilyenkor is teljes önuralmat képes tanúsítani. A bajban lévő ember 

viselkedése és kommunikációja hűen tükrözi az állapotát.  

 

                                                 
1
 Frits Ramóna: Jegyzet a Speciális rendőri modulhoz. Kézirat, 2013, 34. o. 

2
 Frits i. m.: 35. o. 

3
 Frits i. m.: 34. o. 

4
 Frits i. m.: 35. o. 
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A híváskezelőnek előbbiek alapján kell  a lehető legpontosabban megítélnie, 

felmérnie az utóbbit, hogy a segítség módját és mértékét is a helyzethez 

adekvátan tudja megválasztani, a segítséget közvetíteni vagy véghez vinni.  

Mindezt természetesen saját  kommunikációja által teszi .  A híváskezelő 

számára ez igen megterhelő, felelősségteljes feladat,  amelyre mind 

mentálisan, mind pszichésen komolyan fel kell készülni. „A segélyhívószámra 

érkező telefonhívás fogadásának az első pillanatától elhangzó minden apró 

momentum fontos lehet, semmit sem szabad figyelmen  kívül hagyni, de a 

kapott információhalmazból ki kell tudni választani a döntéshez szükséges 

adatokat.”
5
  

 

1.2. A SEGÉLYVONAL, MINT SPECIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ 

 

Az imént a segélykérést mint alaphelyzetet elemezve rávilágítottunk, hogy miért különleges 

maga a veszélyhelyzet, amelyben a bejelentő nagy valószínűséggel telefonál. A segélyvonal 

azonban közvetettsége révén is nehéz kommunikációs szituációt idéz elő. Önmagában a 

technikai eszköz – a telefon – közbeiktatása is nehezítő körülmény. A beszélgető partnerek 

egymástól távol helyezkednek el, s lényeges különbség köztük, hogy egyikük, a bejelentő 

bajban van, lelki állapota zaklatott, míg másikuk, a hívásfogadó nyugodt helyzetben van, 

dolgozik. Ráadásul köztük az információk egy technikai eszköz, a telefon útján áramlanak. 

 

Ez a duplán terhelt  kommunikációs helyzet tehát különös odafigyelést és 

készségeket igényel. E készségeket és fejlesztési lehetőségeiket tárgyalja 

jelen jegyzet, i lletve gyakorlásukat teszik lehetővé a pszichológiai és  

kommunikációs tréningek.  

 

„A telefonon át ugyancsak nagyon sok és releváns információt ad magáról a 

közlő fél, csupán hangján, beszédjének minőségén át. A hallgatóra gyakorolt 

hatás a telefon esetében is arányos a beszélő hitelességével, amely a hang alapján 

jól megítélhető. (…) A hallgató figyelme kizárólag a vokális csatorna felé fordul, 

és abból nagyobb információmennyiséget hasznosít, mint a szokványos, 

közvetlen interakciós helyzetekben. (…) Ezeket az információkat mindenki 

érzékeli, ennek a percepciós biztonsága nagyobb, mint a mimikai információk 

felfogásának biztonsága. A vokális érzelemfelismerés nem tudatos többnyire, de a 

kommunikációs válaszba az így szerzett információkat önkéntelenül is 

beledolgozzuk.”
6
  

 

 

 

                                                 
5
 Uo. 

6
 Buda Béla: Pszichés hatás és pszichoterápia telefonon át. (A telefonos lelki elsősegélynyújtás pszichológiai 

problémái) In: A meghallgatás feltételeiről. Találkozások. 2. Szerk.: Buza Domonkos. Magyar Lelki Elsősegély 

Telefonszolgálatok Szövetsége, Budapest, 2002, 26. o. 
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2. AZ IDEÁLIS HÍVÁSFOGADÓ – DE SZÉP IS LENNE… 
 

2.1. SZOLGÁLTATÓI ÉS SEGÍTŐI ATTITŰD – ÜGY VAGY ÜGYFÉL?  

 

A legtöbb ember, aki feltárcsázza a 112-őt, elsősorban olyan szakemberre vágyik, aki megérti 

a helyzetét, hamar átlátja problémáját, akinek számíthat az emberileg megértő és szakszerű 

segítségére. Ha ezt a hívásfogadó képes az első pillanattól kezdve éreztetni vele, akkor a 

probléma kezelésének nagy esélye van. Ha nem, akkor nehezebb a megoldás felé elindulni, s 

hosszabb időt, több energiát vesz igénybe megtalálni azt. Ha egyáltalán sikerül.  

 

A legtöbb gond abból adódik, hogy a bejelentő által mondottakat elsősorban 

ügyként (mihelyt rögzítik is az adatait, „ügyiratként”) kezelik, ahelyett, hogy 

legfőképpen vele magával, mint ügyféllel foglalkoznának. 

 

Mert ő igenis legjobban ezt szeretné. Emberként bánjanak vele, az ő személyes problémájával 

foglalkozzanak. Ami az ügyintéző számára talán a sok századik hasonló eset, az neki az első 

és egyetlen, ott és akkor a legfontosabb. Egy szomorú, de nagyon kifejező példával élve:  

Egy bejelentő a szívrohamot kapott édesanyját a karjában tartva, az unott, közömbös hangra, 

amellyel a diszpécser a türelmetlenségét és értetlenségét leszólta, ezzel reagált: „Nézze uram, 

lehet, hogy Önnek a munkája során ez a századik halálesete, de nekem csak egyetlen 

édesanyám van, akit, ha nem segítenek rajta elég gyorsan, elveszítek.” 

 

Nagyon szigorúan azt is mondhatnánk, hogy akit zavarnak az emberek, s 

különösen az a tény, hogy ügyes -bajos dolgaikkal, legtöbbször nem 

jókedvükben, hanem kényszerhelyzetben,  bajban lévén, mint a segélyvonal 

kezelőit , éppen őket hívják fel, az ne menjen ilyen munkahelyre dolgozni.   

Az ügyközpontúság helyett az ügyfél -központúságot, a gépies,  mechanikus 

cselekvések helyett a humanitást szorgalmazzuk, minden fórumon, amikor és 

ahol csak lehetséges. Ilyenkor is gondoljunk arra, hogyan reagálunk mi, ha 

minket is  „darabszámra”  kezelnek, miközben leginkább emberi szóra,  

megértésre,  önzetlen segítségre van szükségünk.  

 

2.2. KONGRUENCIA, HITELESSÉG, BIZALOM – KÖZÖS FELELŐSSÉG 

 

Akkor, amikor a segítő és a bajban lévő csak közvetett kapcsolatban van, csupán 

egy telefonvonal köti őket össze. Ebben „a vokális szférára beszűkült 

kontaktusban (…) a hangon és a beszéd formális jegyein át nagyon jól 

percipiálják egymás érzelmi állapotát. Ez a telefon fogadó oldalán ülő személy 

szempontjából azt jelenti, hogy belső feszültségei, ellentmondásai, problémái 

nagy valószínűséggel kifejeződnek a hívóval folytatott beszélgetés során. 

Különösen kifejeződik tehát az inkongruencia állapota.”
7
 

 

A kongruenciáról még lesz szó a jegyzet 6.5. fejezetében, de már itt előre kell bocsátani annak 

mindennél fontosabb szerepét. Ugyancsak Buda Béla ír arról: a pszichoterápiával foglalkozó 

újabb kutatások mutatják, „hogy a terápiás foglalkozás gyógyító effektusát leginkább az 

inkongruencia rontja. Inkongruenciáról akkor beszélünk, amikor a tudatos, szándékolt 

magatartás tudattalan indítékokkal vagy az érzelmi alaphelyzettel ellentmondásban van, és ezt 

az ellentmondást a személyiség leplezni igyekszik. A leplezés a szándékolt magatartásmód 

erőltetésében mutatkozik. Ilyen helyzetben a kommunikációs partner megérzi, és azokra 

reagál. Az inkongruencia állapota a személyiségzavarban szenvedő kommunikációs partnerre, 

                                                 
7
 Buda i. m.: 31. o. 
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pl. a páciensre rossza hatással van, a belső zűrzavart fokozza. A pszichoterápiára való 

felkészítés egyik alapfeladata tehát annak elősegítése, hogy a terapeuta minél kongruensebb 

legyen, magatartása, kommunikációja minél nagyobb összhangban legyen személyiségének 

mélyebb erőivel, folyamataival.”
8
 

 

Mindez tökéletesen igaz a segélyhívások fogadóira is. Legyen a probléma 

bármilyen és bármekkora is, ha a hívásfogadó viselkedése nincs összhangban 

a szerepe által  előírt elvárásokkal, a hitelessége csorbát szenved. Ennek 

következtében pedig vagy meg sem születik,  vagy nagyon hamar szertefoszlik 

az a bizalom, amely minden hívó félben megvan, amikor felhívja a 

segélyszolgálatot . Ha ez nem működne benne, nem telefonálna. Ha nincs 

bizalom, a segítség is bizonytalan kimenetelű, a munka hatékonysága tehát 

nulla lesz.  

 Ráadásul van itt  még egy tisztázandó kérdés.  Kiben bízik a bejelentő?  

A hívásfogadó személyében vagy a segélyhívásra specializálódott 

intézményben? Nyilvánvalóan az utóbbiban, hiszen nem ismeri a 

hívásfogadót, és annak kiléte a számára irreleváns.  Nem egy 

magántelefonszámon hívja személyesen őt, hanem egy hivatalos, erre szolgáló 

telefonszámon, a 112-őn.  Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a tényt, hogy a 

segélyhívó szolgálat  „mindig intézmény,  és nem egyedül az az ember, aki a 

hívásokat fogadja. A szakember kompetenciája tehát nemcsak az ő személyes 

ügye, hanem az intézmény problémája is.”
9
 A hívásfogadó nem önmaga 

nevében jár el, hanem az intézményt képviseli. Kiemelkedő vagy épp rossz 

színvonalú munkavégzése közvetlenül rá,  de közvetve minden egyes 

alkalommal az általa képviselt szervezetre van hatással . Ha benne megrendül 

a bizalom, akkor azt az intézmény presztízse is  megsínyli .  

 

2.3. TITOKTARTÁS, DISZKRÉCIÓ – AMIT MAGUNK IS ELVÁRNÁNK… 

 

Vannak olyan foglalkozások –  például a papi vagy az orvosi hivatás, i l letve a 

különböző rendészeti szakmák –, ahol a szakemberek számára a szakmai -

szolgálati titkok megtartása, kezelése mindennapi feladat.  Ez a megfelelő 

rutinnal rendelkezőnek már nem okoz különösebb gondot, viszont meg kell 

tanulni.  Azok részéről,  akik emberekkel kerülnek kapcsolatba, az ő 

problémáikkal, emberi sorsokkal, drámai, tragikus történésekkel találkoznak 

és foglalkoznak, a diszkréció rendkívül fontos elvárás. A munka során 

óhatatlanul olyan bizalmas, nem ritkán akár intim információk birtokába 

kerülnek, amelyekről a munkahelyen kívül nem eshet szó. Ezekhez semmilyen 

módon nem nyerhetnek hozzáférést az arra illetéktelenek, és nemcsak a 

munka eredményessége (például szolgálati érdek, a nyomozás érdeke) miatt,  

hanem egyszerűen az emberi méltóság védel me jegyében. Ilyenkor jó 

vezérelvnek bizonyul arra gondolni,  mit várna el a „titokgazda”, a bizalmas, 

ha ő maga lenne hasonló, valamilyen számára kellemetlen, kínos helyzetben. 

Nyilvánvalóan maximális diszkréciót. A segélyhívások fogadója is törekedjen 

hát  erre! 

 

                                                 
8
 Uo. 

9
 Buda i. m.: 33. o. 
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2.4. LOJALITÁS – KIHEZ, MIHEZ? 

 

Szinte minden munkakörben gyakran felmerül a kérdés, hogy kihez, mihez legyen lojális a 

munkavállaló. Különösen így van ez a segítő szakmákban. Magyarországon, különösen a 

hierarchikusan felépített szervezeteknél még az etikai kódexekben is megfogalmazzák a 

lojalitás követelményét. Azon általában a vezető és a szervezet iránti hűséget értik. Mivel e 

szervezeteknél a vezetők személye meglehetősen gyakran, a szervezeti kultúra viszont 

kifejezetten lassan változó tényezők, ezért célszerűbb lenne végre valami állandóbb, 

megbízhatóbb tartalmat találni a lojalitásnak. Olyat, ami megfoghatóvá, a mindennapokban is 

értelmezhetőbbé tenné ezt az igencsak elvont fogalmat.  

 

A fejlett demokratikus országokban a segítő szakmák gyak orlói számára az 

általunk használt lojalitás fogalma ismeretlen. Helyette a professzionalizmust 

használják, ami annyit  tesz: az adott szakma szabályai szerint szolgálni az 

embereket, minden körülmények között  megkérdőjelezhetetlenül tisztelni az 

emberi életet és méltóságot. Javasoljuk hát, hogy ebben az értelemben 

beszéljünk végre mi is professzionalizmusról , szakmai tisztességről, 

elkötelezettségről, felelősségről .  Ha ezek szellemében járunk el, nagyot nem 

hibázhatunk. 

 

 Buza Domonkos a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok számára írott jegyzetében ad egy-

egy jó tippet az ennek jegyében születő gesztusgyakorlásra, amelyeken jól illusztrálható ez a 

szemlélet: „A hívásfogadó rendszer segítségével többnyire láthatóvá válik számunkra, hogy 

ügyfelünk melyik menüpontot választotta, tehát nagy valószínűség szerint már meghatározta, 

hogy milyen témával kapcsolatos a hívása. Egymás megértését, ügyfelünk együttműködését 

hatékonyabbá tudjuk tenni, ha jelezzük felé, hogy tudjuk az általa meghatározott témát, és 

készséggel segítünk a bővebb információk megadásában. Láthatjuk a számítógépes 

monitorunkon azt is, hogy mennyit várt ügyfelünk, mire bekapcsolta hozzánk a hívásfogadó 

rendszer. Amennyiben több, mint 30 mp-et várakoztattuk, érdemes úgy kezdeni a 

beszélgetést, hogy elmondjuk neki, vonalaink túlterheltek, sajnáljuk, hogy a várakozással 

kellemetlenséget okoztunk. Hosszas panaszáradatot előzhetünk meg egy kis 

figyelmességgel.”
10

 

 Az előző pontban utaltunk arra, milyen szükségszerű kölcsönhatásban, egymásra 

utaltságban működik a hívásfogadó dolgozó és a segélyhívót üzemeltető intézmény.  

Az intézménynek „a szakember munkáját kontrollálni és segíteni kell, ennek nagyon sok jó 

módszere alakult ki, pl. a terápiás beszélgetések magnetofon-felvételeinek visszahallgatása, 

értékelése, szemináriumszerű megbeszélése, az érdekesebb esetek csoportdiszkussziója stb., 

ezek nemcsak a továbbképzés hatékony eszközei, hanem a képzésben is felhasználhatók.  

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az intézménynek szelekciós lehetősége is van, minden 

olyan esetben, amikor a telefonszolgálat anyagi feltételei biztosítottak, és a munkája a 

közösség vagy a társadalom részéről erkölcsi megbecsülésben részesül, az intézmény felelős a 

telefont felvevő munkatársa tevékenységéért.”
11

 Ezek alapján elvárható, hogy különös 

figyelmet, energiát, pénzt fordítson a munkatársak szelekciójára, motivációjára, felkészítésére, 

folyamatos továbbképzésére, rehabilitációjára, megbecsülésére is. Ha ragaszkodunk a lojalitás 

fogalmához, ám legyen, de tudni kell: szívesebben lennének lojálisak a munkavállalók egy 

olyan szervezethez, amelyik mindezt biztosítja számukra. 

 

                                                 
10

 Buza Domonkos: A stressz és a krízis. In: A meghallgatás feltételeiről. Találkozások. 2. Szerk.: Buza 

Domonkos. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, Budapest, 2002, 124. o. 
11

 Buda Béla: Pszichés hatás és pszichoterápia telefonon át. (A telefonos lelki elsősegélynyújtás pszichológiai 

problémái) In: A meghallgatás feltételeiről. Találkozások. 2. Szerk.: Buza Domonkos. Magyar Lelki Elsősegély 

Telefonszolgálatok Szövetsége, Budapest, 2002, 33. o. 
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3. A HÍVÁSFOGADÓ SZÁMÁRA SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK ÉS FEJLESZTÉSÜK
12

 

– MOST LÉGY OKOS! 
 

A segélyhívó központban végzett hívásfogadás és híváskezelési tevékenység 

alapvetően azokra a kompetenciákra épül, amelyek általában a hívásfogadó 

központban előforduló ügyintézői feladatok ellátását is  megalapozzák. 

Azonban ezeknek a hívásoknak a tartalma , a segélyhívást kezdeményező fél  

esetleges lelki, egészségügyi vagy mentális állapota, illetve a segélyhívást  

megalapozó események jellege olyan pszichikai többletterhelést is okozhat a 

híváskezelők számára, melynek elviselése kizárólag célirányos kiválas ztás, 

előzetes felkészítés és folyamatos pszichológiai és kommunikációs tréning 

mellett biztosítható.   

 

 
 

1. ábra 112-es segélyhívó operátorok kompetenciái 

 

A következő részben részletesen áttekintjük a 112-es segélyhívó munkakör eredményes 

betöltéséhez szükséges kompetenciákat. Természetesen egy konkrét segélykérési szituációban 

ezeknek nem elkülönülten, hanem együttesen kell megnyilvánulniuk a hívásfogadó 

munkájában. 

 

3.1. SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 

Döntésképesség 

A szükséges és elégséges információk birtokában, a lehetőségek és a következmények 

mérlegelése után kellő időben meghozza a munkájához szükséges helyes döntéseket. 

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, stressztűrő képesség 

Elviseli a munkája során keletkező, feladathoz, személyekhez vagy munkakörülményekhez 

köthető stresszhelyzeteket. Feszített munkatempó, fokozott elvárások és személyes 

                                                 
12

 A következő fejezetekhez természetesen felhasználtuk a különböző pszichológiai és kommunikációs 

képzésekhez az elmúlt tizenöt évben készült saját jegyzeteinket és egyéb publikációinkat. Ezekből sokat 

átvettünk, sok helyütt átfogalmaztuk, lerövidítettük az ott írtakat, illetve aktualizáltuk a jelenlegi célközönség 

igényeihez. A konkrét hivatkozások nagy száma miatt ezek felsorolását csak az irodalomjegyzék tartalmazza. 

Hasonló módon építettük bele a következő fejezetekbe az Egységes Segélyhívó Rendszer Hívásfogadó Központ 

operátorainak képzési programját (Segélyhívó operátor, 2012); valamint a következőt: ÚMFT Programiroda 

TÁMOP-2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése.” Útmutató a kompetenciák 

leírásához. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2010  
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feszültségek közepette is képes kiegyensúlyozottan ellátni feladatát. Energiáit 

stresszhelyzetekben is képes a munka elvégzésére összpontosítani. 

 

Fejlődőképesség, önfejlesztés, önképzés 

Képességeit, készségeit és a munkájához szükséges tudását, gyakorlatát saját erősségei és 

gyengeségei ismeretében, tudatosan fejleszti. A munkavégzés során és az ahhoz szükséges 

mértékben önállóan tanul, gyakorol, önfejlesztési céllal olyan tevékenységeket is végez, 

amelyek nem munkafeladatok. 

 

Kitartás 

Hosszasan a feladat elvégzéséhez szükséges ideig fenntartja a feladatvégzés, a 

munkatevékenység által igényelt munkaintenzitást, energia-befektetést. Akaratát huzamosabb 

időn át nehézségek esetén is a feladat elvégzésére összpontosítja. 

 

Monotónia-tűrés 

Az ismétlődő, illetve azonos feladatokat is megfelelő figyelemmel, nyugodtsággal és 

kitartással, a kívánt minőségben, határidőre látja el. 

 

Önfegyelem 

Mások ellenszenvével, negatív, provokatív megnyilvánulásaival járó, stressz alatt, 

feszültségben végzett munka során is uralja, szabályozza az érzelmeit, érzelmeinek 

megnyilvánulásait, illetve negatív cselekedeteit, a belső lelki állapota nem befolyásolja a 

munkavégzést. 

 

3.2. TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 

Empatikus készség  

Képes felismerni és átérezni más személyek aktuális érzéseit. 

 

Segítőkészség 

A másik személy számára feltétel nélkül, megfelelő módon és tartalommal nyújt támogatást a 

feladatok elvégzése során. 

 

Határozottság 

A helyzet gyors értékelése és rövid mérlegelés után döntéseket hoz. Környezetére irányítólag 

hat, a külső hatásokat érzékeli, de elhatározását végrehajtja. Fellépése és cselekedetei 

magabiztosságot tükröznek. 

 

Kommunikációs készség (adekvát)  

Figyelmét megfelelő ideig és intenzitással mások közlendőjére irányítja. Kérdéseit oly módon 

fogalmazza meg, hogy az azokra kapott válaszokkal a számára szükséges információkhoz jut. 

A kommunikációs eszközeit, megoldásait, a közlendőt a fogadó félhez igazítva, számára 

érthetően és elfogadhatóan adja át gondolatait, közli szándékait. 

 

Konfliktusmegoldó készség 

Konfliktushelyzetben törekszik a résztvevők közös érdekeit megvalósító megoldás 

megtalálására, kialakítására. 

 

Közérthetőség 

Gondolatait, szándékait olyan módon fogalmazza meg, hogy azok több – esetenként jelen 

nem lévő, visszajelzést nem adó – személy számára is érthetőek. 
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3.3. MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 

Könnyen jegyez meg és pontosan idéz fel (akár nagy mennyiségű, összetett) információt, 

olyan munkafeladatok elvégzése során is, amikor sokféle, illetve egyedi információt 

(adatokat, tényeket) kell pontosan megőriznie. 

 

Figyelemmegosztás 

Egy időben két vagy több eseményt, többféle ingert követ, szükség esetén ezeknek 

megfelelően alakítja a cselekvését, olyan munkafeladatok elvégzése során is, amelyek 

környezetében többen többféle tevékenységet végeznek, és ezek némelyikével a 

munkavégzéshez szükséges kapcsolatot kell tartania, illetve ki kell szűrnie a figyelt 

eseményeken kívül eső tényezőket. 

 

Helyzetfelismerő készség 

A nem ismert, korábban nem tapasztalt, váratlanul kialakult munkahelyzet, jelenség, esemény 

objektív meglátása és valósághű értelmezése, olyan munkafeladatok elvégzése során is, ahol 

egy helyzet fel nem ismerése, félreértelmezése veszéllyel, kockázattal, súlyos anyagi 

következménnyel jár. 

 

Kreativitás 

Kigondol, kitalál a feladat elvégzéséhez, megoldásához szükséges újszerű ötleteket, 

olyanokat, amelyek az adott helyzetben még sem ismeretként, sem tapasztalatként nem állnak 

rendelkezésre. 

 

Problémamegoldó készség 

A lehetséges megoldások, cselekvések végiggondolása, számba vétele, és közülük a cél 

elérését – azaz a probléma valós, gyakorlati vagy elméleti megoldását – legjobban 

megvalósító változat kiválasztása és végrehajtása. 

 

A híváskezelők kommunikációs és pszichológiai tréningjének legfontosabb 

célja a munkakör eredményes betöltéséhez szükséges kompetenciák 

fej lesztése annak érdekében, hogy a különböző életszituációkban lévő, eltérő 

korú és társadalmi helyzetű személyekkel történő irányított beszélgetés során 

képesek legyenek megfelelő információkat nyerni a készenléti szervek 

intézkedéseinek kezdeményezéséhez.  Szedjük össze, milyen készségek 

szükségesek ehhez.  

 

A jó diszpécser ismérvei - fejlett beszédtechnikával rendelkezik, kifinomult 

kommunikációs eszközöket alkalmaz; 

- komplikált helyzetben nem a hangját emeli fel, hanem 

problémamegoldó képességét használja; 

- monotónia-tűrő képessége jó; 

- jól tud koncentrálni; 

- képes a figyelmét megosztani; 

- ismeri az információ megszerzésének és kezelésének 

leghatékonyabb módját. 

 

A következőkben a kompetenciákhoz szorosan kapcsolódó alkalmazott pszichológiai 

ismeretekkel: a konfliktuskezelési módokkal és az empátiával foglalkozunk. 
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3.4. KONFLIKTUSKEZELÉS – HA FESZÜL A HÚR! 

 

A 112-es segélyhívó vonalra érkező hívások előzménye számos esetben 

valamilyen megelőző konfliktushelyzet,  amely miatt  a hívók felfokozott  

érzelmi hatás alatt állnak, melynek következtében könnyebben alakulhat ki 

konfliktushelyzet a hívásfogadóval is.  Az ilyen konfliktushelyzetek szakszerű 

kezeléséhez kíván támpontot nyújtani ez az alfejezet. Az érzelmek viselkedési  

hatásairól még részletesen szólunk a 4.8 alfejezetben.  

A segélyhívások során leginkább az ún. kapcsolati  és érdekalapú 

konfliktusokkal lehet találkozni, amikor az emberek között i nézeteltérések 

miatt felfokozott negatív érzelmi hatások alakulnak ki. Ilyen lehet például 

egy verekedés vagy garázda cselekmény,  amikor a düh és az agresszió játszik 

meghatározó szerepet a viselkedés irányí tásában. A hívó fél i lyenkor maga is 

vagy felfokozott  indulati  ál lapotban van, vagy sértettként félelem vagy pánik 

hatása alatt áll.  A híváskezelőnek számolni kell azzal  is, hogy az 

indulatáttétel pszichológiai jelensége miatt saját maga válik a telefonvonalon 

keresztül a hívó fél indulatainak célpontjává. Ilyenkor nagyon fontos a 

szakszerű konfliktuskezelési képesség, melyhez szorosan kapcsolódik az 

önfegyelem magas szintű alkalmazása.  

 

A konfliktusok az emberi kapcsolatok természetes velejárói. Konfliktusok akkor 

keletkeznek, ha valamelyik fél azt érzékeli, hogy a saját törekvései nem 

egyeztethetőek össze a másik vagy mások szándékával. A konfliktusok helyes 

megoldása a segélyhívások során is olyan feladat, amellyel a konfliktus hátrányos 

hatásai kiküszöbölhetőek. A konfliktusok figyelmen kívül hagyása a problémák 

fokozódáshoz vezethet, és negatív hatással lehet az eredményes munkavégzésre. 

 

A konfliktusok keletkezésének általános okai:
 13

 

 
1. Információs eredetű Az információhiány, a túl sok információ, a téves információk vagy az 

információ eltérő értelmezése miatt. 

2. Kapcsolati alapú Az erős érzelmek, a téves észlelések, a kommunikációs zavarok és a 

sorozatos negatív viselkedés következtében. 

3. Strukturális alapú A források egyenlőtlen eloszlása, egyenlőtlen kontrollálási 

lehetőségek, egyenlőtlen hatalmi viszonyok, környezeti tényezők, 

melyek gátolják az együttműködést, vagy az időhiány miatt. 

4. Érték alapú Azok a konfliktusok, melyek azon alapulnak, hogy gondolatokat és 

viselkedéseket más szempontok alapján ítélnek meg a résztvevők, vagy 

különböző a felek életfelfogása, vallása stb. 

5. Érdek alapú Azok a konfliktusok, amelyek oka az érdekek látszólagos vagy 

tényleges ütközése. 

 

A konfliktusok kezelése 

A konfliktusok kezelése érdekében olyan magatartást kell tudatosan kialakítani, amellyel a 

konfliktus káros hatásai kiküszöbölhetőek. A saját konfliktuskezelési módszerek megismerése 

tudatossá teheti a konfliktusok kezelését. A konfliktuskezelés egyik legismertebb eljárása a 

Thomas–Kilmann-módszer, amely két tengely keresztmetszetében helyezi el az öt 

konfliktuskezelési módszert. A tengelyek az önérvényesítés és az együttműködés. Az 

önérvényesítés az adott személy azon motivációja, hogy milyen erővel akarja elérni saját 

céljait. Az együttműködés azt mutatja meg, hogy az adott személy mennyire engedi meg vagy 

segíti a másik felet abban, hogy az a saját céljait megvalósítsa.  

                                                 
13

 Barlai Róbert–Kővágó György: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció, a Budapesti Kommunikációs 

Főiskola Tankönyvei, Századvég Kiadó, Budapest, 2004, 132. o. 
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2. ábra A konfliktuskezelés Thomas–Kilmann-féle modellje 

 

Elkerülő 

 

Az elkerülő magatartás alacsony szintet mutat mind az önérvényesítés, mind az 

együttműködés tengelyen. Az ilyen típusú vezető nem túl együttműködő abban, 

hogy másokat a céljaik elérésében segítsen, de a saját céljainak a 

megvalósításában sem erős. Az eredeti problémával, konfliktussal vagy 

helyzettel nem néz közvetlenül szembe, így az nem oldódik meg. Az elkerülő 

magatartás megfelelő lehet abban az esetben, ha az adott témát a vezető túlzottan 

magától értetődőnek vagy lényegtelennek látja. 

 

Versengő 

 

A versengő magatartás a konfliktuskezelési helyzetekben nyer–veszít stílusként 

is ismert. Az a vezető, aki ezt a stílust alkalmazza, magas önérvényesítési és 

alacsony együttműködési hajlammal jellemezhető. Ez a viselkedés akkor lehet 

hatékony, ha gyors döntéshozatalra van szükség, például vészhelyzet esetében. 

Akkor is lehet alkalmazni, amikor népszerűtlen intézkedésekkel kell 

konfrontálódni másokkal. 

 

Alkalmazkodó 

 

Ez a magatartás a magas együttműködési hajlandóságra épül és behódolóként is 

jellemezhető. Az a vezető, aki ezt alkalmazza, elnyomja saját céljainak a 

megvalósítását annak érdekében, hogy mások számára lehetővé tegye céljaik 

megvalósítását. Ez a magatartás akkor lehet megfelelő, amikor az emberek 

észreveszik, hogy rossz oldalon állnak, illetve egy bizonyos téma fontosabb az 

egyik oldalnak, mint a másiknak. Ez a konfliktuskezelési stílus hasznos, ha 

hosszú távon fontos a felek közötti kapcsolat megőrzése. 

 

Kompromisszumkereső 

 

Ezt a magatartást a közepes önérvényesítés és a közepes együttműködési 

hajlandóság jellemzi. A kompromisszumkeresés jellemezhető alkuként is. Ez a 

magatartás akkor alkalmazható, amikor mindkét oldal céljai azonos 

fontosságúak, mindkét oldalnak azonos a hatalmi helyzete, vagy amikor fontos, 

hogy ideiglenesen megoldást találjanak a felek. Nem alkalmazható viszont abban 

az esetben, amikor egy összetett probléma a problémamegoldó szemléletet 

követeli meg. 

 

Problémamegoldó 

 

Ez a magatartás magas szintű az önérvényesítésben és az együttműködésben, és 

gyakran nyertes–nyertes állapotként is említik. Ebben az esetben mindkét oldal 

közösen dolgozik a résztvevők céljainak és szükséges eredményeinek elérése 

érdekében. Az együttműködő magatartás megfelelő, amikor a problémák 

összetettek, és az ötletek újszerű egyensúlyára van szükség. Az együttműködés 

folyamata sok erőbefektetést igényel minden részt vevő fél részéről, és a 

megegyezés elérése sok időt vesz igénybe. 
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A fenti öt konfliktusmegoldó magatartás közül bármelyik hatékony lehet, attól függően, hogy 

milyen az adott helyzet, és milyen a részt vevő felek személyes stílusa, melyek a megcélzott 

eredmények, és mennyi idő áll rendelkezésre. A konfliktushelyzetekre való jobb felkészülés 

kulcsa az egyes módszerek előnyeinek és hátrányainak megértése.  

 

A konfliktus-feloldás háromlépcsős folyamata 14 

 

1.  Kezeljük a másikat tisztelettel.  

2.  Addig figyeljünk, amíg „meg nem tapasztaljuk a másik oldalt”, és jelezzük 

vissza a közöltek tartalmát,  az érzelmeket és az okfejtést is.  

3.  Röviden fogalmazzuk meg vélemén yünket, érzelmeinket és igényeinket.  

 

3.5. ASSZERTIVITÁS – ÖNÉRVÉNYESÍTÉS
15 

 

A segélyhívó operátor munkájában leginkább a problémamegoldó magatartás lehet 

eredményes, melynek megvalósításához elengedhetetlen az asszertív viselkedés alkalmazása.  
 

Az asszertivitás önérvényesítést jelent, saját igényeink kielégítését oly módon, hogy 

közben a másik igényeire is tekintettel vagyunk. Ennek a megvalósításához a saját és 

a másik személy jogainak tudatában kell lennünk. Asszertív az olyan ember, aki 

minden körülmények közt megőrzi a nyugalmát, akármennyi negatív energia zúdul 

rá. A konfliktus lényegét felfogja, nem hátrál meg, de nem is lesz agresszív, kitart a 

maga igaza mellett, de ha nincs más megoldás, a helyes kompromisszumra is 

hajlandó. 

 

3.5.1. Önérvényesítő készségek fejlesztése a düh kezelésére
16

 

 
1. Ismerjük fel, hogy dühösek vagyunk. Figyeljünk, hogy mit jelez a testünk (pl. eláll a 

szavunk, sírás környékez, remegés fog el, depresszióba esünk, kijövünk a sodrunkból). 

2. Vonuljunk félre, és engedjük ki a gőzt. Távol attól a személytől, akire dühösek vagyunk. 

Fejezzük ki és ezáltal csökkentsük a kontrollálatlan érzéseinket (p1. menjünk futni, 

kiáltsunk, sikítsunk, énekeljünk, hallgassunk hangos zenét és táncoljunk, mondogassuk, hogy 

„Olyan dühös vagyok, olyan dühös vagyok.”). Ne irányítsuk a mérgünket a másik személy 

felé, amikor magasra csapnak az érzelmeink. 

3. Tudatosítsuk magunkban a jogainkat. „Jogom van kifejezni az érzéseimet.” 

Összpontosítsunk arra, hogy „jogom van kifejezni a dühömet”. 

4. Adjunk magunknak időt átgondolni a dolgokat. Pontosan mit fejez ki a haragunk? A düh 

azt jelzi, hogy valami baj van, foglalkoznunk kell a problémával, és ki kell mozdulnunk a 

tehetetlenségből a cselekvés irányába. Tudnunk kell, milyen eredményt akarunk elérni, 

mielőtt szóba hozzuk a másik személynek a dolgot. Ha elutasítja a kérésünket, milyen 

mértékű kompromisszumra vagyunk hajlandók? 

5. Válasszuk ki a nekünk megfelelő időt és helyet. Győződjünk meg róla, hogy ez a másik 

személy számára is elfogadható-e. 

6. Alkalmazzuk az önérvényesítő készségeket. (Ne hibáztassunk, ne legyünk gátlástalanok, ne 

bocsátkozzunk elvont fejtegetésekbe, és ne használjunk provokatív nyelvezetet.) 

 

                                                 
14

 Az alfejezethez Bolton, Robert: A kommunikáció művészete: hogyan érvényesítsük magunkat, hogyan 

figyeljünk másokra, és hogyan oldjunk meg konfliktusokat? című könyvét használtuk. Cascade Kiadó, Budapest, 

1987. 
15

 Lásd, mint a 14. számú lábjegyzetben. 
16

 Seifert, Lucy: Az asszertivitás, avagy az önérvényesítés fejlesztése. Gower, Aldershot, 1994. Forgalmazza: 

Humán Telex Kft., 30.1 sz. feladatlap 
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3.6. AZ EMPÁTIA
17

 

 

Az empátia a személyiség azon képessége, amelynek segítségével bele tudjuk élni magunkat 

egy másik ember helyzetébe, lelkiállapotába, és képesek vagyunk érezni és érteni olyan 

indítékokat, törekvéseket, amelyek a kommunikáció folyamán szavakban, direkt módon nem 

jelennek meg. 

 

Empátiává akkor válik a beleélés, amikor az élményt tudatosan feldolgozzuk, azaz a másik 

emberből megértett összefüggéseket értelmezzük. Az empátia feltételezi a személyiség 

akaratlagos odafordulását, figyelmét, még akkor is, ha tudatosan nem kapjuk magunkat rajta, 

hogy a másik felé fordultunk. 

 

Az empátia minden ember képessége, de különböző mértékben nyilvánulhat  

meg. Az empátiás készség függ a gyakorlattól , pozit ív és negatív értelemben 

egyaránt. Pozitívan: az empátiára figyelő ember képes fejleszteni ezt a 

készséget, ami a tudományos eszközök segítségével meggyorsítható.  

Negatívan: az intellektuális megoldások kizárólagos használata visszaszorítja 

az empátiás készség fejlődését.   

 

Az empátia szintjei 

Az empátia ezen lépcsőfokainak meghatározása azt jelenti, hogy milyen mélységig vagyunk képesek 

értelmezni a másik ember érzelmeit, indulatait. 

1.  A másik helyzetének átgondolása logikai 

behelyettesítés révén. 

Azaz a másik szemszögéből próbáljuk meg nézni a 

dolgokat. 

 Mit gondolhat most? 

 Milyen lehet neki? 

2.  A másikban irántunk vagy más iránt élő érzések 

felismerése. 

Az érzéseket az emberek gyakran leplezik, hiszen a 

konvenciók erősen korlátozzák ezek 

megnyilvánulásait. 

 Mit érezhet? 

 Milyen a viszonya hozzám vagy 

másokhoz? 

3.  A másik ember rejtett üzenetének helyes 

értelmezése. 

Ebben az üzenetben általában a közlő fél olyan 

érzelmileg telített vágya jelenik meg, amelyet 

valamilyen okból nem tud közvetlenül és nyíltan 

vállalni. 

 Mit akar tőlem? 

 Befolyásolni akar? Hogyan? 

4.  Érzelmi ellentmondások beleéléses megértése. 

Ezen a szinten már az empátia csaknem kizárólag 

olyan lelki tartalmakat ragad meg, amelyek az egyén 

számára csak a legfeltűnőbb élményjegyeiben 

tudatosak 

 Vajon mennyire van tisztában 

azzal, amit mond, vagy tesz? 

5.  A lelki folyamatok egyedi összefüggéseinek 

értelmezése. 

Az empátia ezen szintjén a másik ember 

élményállapotáról és viselkedéséről sokkal jobb 

magyarázatot lehet adni, mint amire ő maga képes 

lehet. 

 Minek a következménye? 

 Mitől? 

6.  A másik ember lelki folyamataiban rejlő 

történetiség megértése. 
 Ezek az események hol érhetők 

tetten? 
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 Az alfejezet Buda Béla: Empátia… A beleélés lélektana című könyve alapján készült. Gondolat Kiadó, 

Budapest, 1985, Harmadik, átdolgozott és kibővített kiadás 
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Természetesen a 112 -es segélyhívások kommunikációja során a rendelkezésre 

álló idő rövidsége miatt nem tűzhetjük ki  célul, hogy eljussunk a legmélyebb 

szintekig,  mert az adott szituáció ezt nem is teszi lehetővé, de az operátor 

kommunikációjának tükröznie kell  az empátiás megértést .  

 

 
3. ábra Empátiás kommunikáció 

 

Fontos:  Az empátiás megértés nem valami velünk született tulajdonság, 

hanem erőfeszítések és a kommunikáció eredménye. Aki a másikra jobban 

figyel, tovább tart vele kommunikációs kapcsolatot, azaz a másikat egy 

érdekes és fontos problémának tekinti, sokkal könnyebben képes elsajátítani  

az empátiás megértés lépéseit .  

 

A következő fejezetben a kompetenciákhoz kapcsolódó további pszichológiai elméleti 

ismereteket tekintjük át. 
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4. AZ EMBERI VISELKEDÉS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI  

– HOGYAN MŰKÖDIK AZ EMBER? 
 

A pszichológia tudománya a viselkedés leírásával, megértésével, bejóslásával foglalkozik.  

A mindennapi élet során az emberek többsége naiv pszichológusként viselkedik, igyekszik 

megérteni önmaga és mások viselkedését. A másik viselkedésének megfigyelésével, a korábbi 

tapasztalatok összekapcsolásával alakítjuk ki elképzelésünket, és így következtetünk az 

indítékokra, ítéljük meg a személyiségét. A pszichológusok egy része kutatásokkal-

megfigyeléssel, kísérlettel és elméletalkotással foglalkozik, másik része pedig valóságos 

élethelyzetekben való alkalmazásra használja ezeket az információkat.  

 

4.1. ÉRZÉKELÉS ÉS ÉSZLELÉS  

 

Az érzékelés és észlelés a bennünket körülvevő világ felfogását, az arról való tudás elemeinek 

megszerzését jelenti. Olyan megismerő folyamatok, amelyek lényege, hogy információkat 

szerzünk a világról. Az érzékelés és az észlelés közötti különbségeket mutatja be az alábbi 

táblázat.
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Érzékelés Észlelés 

Az érzékelés a környezet (külső-belső) 

ingereire adott idegi válasz, az információ 

regisztrálása. 

Az észlelés az érzékszervi benyomások 

tárggyá szerveződése. 

Az érzékszervek (fizikai rendszerek), 

amelyek a receptoraikon fognak fizikai, 

kémiai ingereket a környezetből. 

Azon pszichológiai folyamatok összessége, 

amelyek útján felismerjük, szervezzük és 

jelentéssel ruházzuk fel az észleletet. 

Az érzéklet az érzékszervből az agyhoz 

érkező idegi információ. 

Az érzékszervek segítségével a környezeti 

információk, tárgyak, események, hangok, 

ízek stb. élménnyé alakulnak. 

Állandó. Éréssel, tapasztalattal fejlődik. 

 

A különbségek mellett a két folyamat szorosan összetartozik. Az észlelésben fontos szerepe 

van a veleszületett képességeknek, az egyéni tapasztalatoknak. A tárgyak, személyek 

azonosításában fontos szerepe van a környezetnek, a korábbi beállítódásoknak, elvárásoknak. 

 Az észlelés alapfolyamatai: a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Az eredményes 

működést az analizátor biztosítja. Az analizátor három részből áll: az érzékszervből 

(receptor), a hozzá tartozó idegpályából és a megfelelő agykérgi központból. Ha a három rész 

közül bármelyik meghibásodik, az érzékelés-észlelés jelentősen megromlik vagy megszűnik. 

Az észlelés folyamatában beszélhetünk fizikai (tárgyak) és szociális (személy, társas) 

észlelésről. A tárgyak és a személyek észlelésénél fontos a távolság, a mozgás észlelése, és 

ebben fontos szerepe van a figyelemnek. 

 

4.2. HALLÁS
19

 

 

A hallás ingere a levegő rezgése, amelyet a hallószerv, a fül hangként érzékel.  

A hanghullámok rezgéseit a hallócsontok közvetítik a dobhártyán keresztül, s a rezgések a 

belső fülbe jutnak. 

 A normál emberi hallás hangintenzitási ingerküszöbe (hangosság hallásküszöb) értéke 

1000 Hz frekvencián – hangintenzitásra vonatkoztatva – 0 dB hangnyomásszintet jelent. Ez az 

                                                 
18

 Vö.: Hadházy Tímea–Juhász Márta: Bevezetés a pszichológiába (tankönyvpótló jegyzet). Humán Erőforrás 

Alapítvány, é. n., 22. o. 
19

Lásd: Oláh Attila: Pszichológiai alapismeretek. Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, 2006, 201–207. o.  
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érték ép hallású fiatal emberekre vonatkozik – a valóságban a legtöbb ember hallásküszöbe 

ennél nagyobb. Az emberi fül intenzitásérzékenysége 3000 Hz körül legnagyobb. 

A hallásküszöb mind kisebb, mind nagyobb frekvenciákon erősen emelkedik. A tisztán 

hallható intenzitástartomány körülbelül 50-60 dB (egy hűtőszekrény zaja) és 100 dB (egy 

láncfűrész zaja) között van. A 120 dB intenzitás a fájdalomküszöb szintje – efölött már 

halláskárosodást okozhat a hang. A károsító hatás természetesen függ a hang időtartamától is, 

pl. halláskárosító lehet egy fűnyíró 95 dB-es zajának 2-3 órán keresztül történő hallgatása is – 

hiába tartozik a hang intenzitása még épp a tűréstartományba. 

 Az ép emberi hallás nagyon érzékeny, amikor tiszta hangokat érzékel, ám ez az 

érzékenység jelentősen romlik zavaró hangok, zajok jelenlétében. Ha a környezetből váratlan 

hang érkezik, a hang irányának pontosabb meghatározása céljából az ember általában 

megmozdítja, elfordítja a fejét úgy, hogy arcával a hang irányába fordul. A hanglokalizáció 

automatikus folyamata azt biztosítja, hogy a fej két oldalán elhelyezkedő két fülhöz azonos 

eséllyel és viszonylag azonos időben érkezhessen a hang, és ez az információ a fejmozgás 

mértékével és jellegével együtt tájékoztatja az észlelőt a hangforrás helyéről.  

 

4.2.1. Szelektív hallás 

 

A szelektív hallás jellemzője, hogy azt az információt, amire a figyelem irányul, 

hatékonyabban dolgozzuk fel, mint a nem figyelt információt. A pszichológiai kísérletek ezt 

az ún. koktélparti jelenséggel magyarázzák. Egy társasági összejövetelen vagy egy zsúfolt 

autóbuszon képesek vagyunk egyvalakire figyelni, aki a nagy zajban beszél hozzánk, ám 

legtöbbször nem tudjuk, hogy közben miről beszél a többi ember. 

 

Rendkívül fontos,  hogy a 112 -es operátor nagy háttérzaj esetén is képes 

legyen a hívóra figyelni, egyúttal lehetőség szerint a hívás tárgya 

szempontjából lényeges háttérhangokat és zajokat is  me gfelelően értelmezze.  

 

4.3. FIGYELEM: FIGYELEMMEGOSZTÁS, KONCENTRÁCIÓ 

 

Az ember érzékszerveit minden pillanatban ingerek ezrei érik. Ezeknek csak egy kis részét 

használjuk fel, azt, amire szándékosan vagy önkéntelenül odafigyelünk. A többi háttérzaj, ami 

elvész számunkra.  

 Figyelemnek nevezzük tudatunknak egy meghatározott tárgyra, jelensége való irányulását. 

A figyelem részint önálló lelki jelenség, mert sajátos törvényszerűségei vannak, de kíséri az 

összes többi lelki jelenséget (pl. emlékezet, gondolkodás, cselekvés stb.) is. Minden élőlény 

életvitelében meghatározó jelentősége van, mert kedvező érzékelési-észlelési feltételeket 

teremt az ingerek befogadására. A figyelemnek két fajtáját különböztetjük meg: az önkéntelen 

és a szándékos figyelmet. Az előző minden váratlan inger hatására működésbe lép, az 

utóbbihoz tudatosság szükséges. Ha valakinek a figyelmi tulajdonságait jellemezni akarjuk, 

azt három jellemző elemzésével tehetjük meg.  

 

4.3.1. A figyelem tulajdonságai 

 

Tartósság 

 

Alapja a figyelmi beállítódás, a tartós figyelem, a szándékos figyelem teljesítménye, hogy 

mennyi ideig köthető le. Pszichológiai kísérletekkel igazolták, hogy bármennyire is érdekes 

valami kezdetben, a figyelni tudás képessége hamar romlik, a figyelem kb. 15-20 percig 

tartós, azután szóródik. Tipikus példa erre a radarmegfigyelés, amikor egy képernyőn 

megjelenő fényfelvillanást kell jelezni. Mivel az ingerek nagyon ritkák, és felvillanásuk 

kiszámíthatatlan, a megfigyelők hajlamosak egy idő után kihagyni a jelzést, vagy fordítva, 
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téves riasztást adni. Ez természetes, hiszen egy unalmas környezetben, ahol alig-alig történik 

valami, az éberségünk alábbhagy. Kialakítunk magunkban egy elvárást, és kihagyjuk a jelzést, 

ha nem számítunk az inger megjelenésére, vagy éppen mivel nagyon várjuk, akkor is látni 

véljük, amikor nincs ott. Ezzel az általános lélektani jelenséggel a segélyhívó operátori 

munkában is találkozhatunk, például egy „nyugalmasabb” ügyelet során. 

 

Terjedelem 

 

A figyelem terjedelme azoknak a tárgyaknak, jelenségeknek, ingerbenyomásoknak a számát 

jelenti, amelyeket figyelmünk egyidejűleg (egy szemfixációs idő alatt) képes megragadni. 

Pszichológiai vizsgálatok kimutatták, hogy általában hat egymástól független tárgyat tudunk 

figyelmünkkel egyszerre megragadni. 

 

Megosztás 

 

A megosztott figyelem azt jelenti, hogy figyelmünk irányát változtatjuk, hol egyik, hol másik 

tárgyra irányítjuk. Egyénenként változik, hogy milyen gyorsan vagyunk képesek ezt a 

megosztást végrehajtani, illetőleg milyen koncentráltsággal figyelünk ezen belül az egyes 

elemekre. Több feladatot rendszerint úgy tudunk egyszerre végezni, hogy ezek egyikét 

automatikusan, vagy kis figyelemmel, tehát tehermentesítéssel végezzük (gondoljunk a 

gépjárművezetés többirányú figyelmet igénylő tevékenységére). 

 

4.4. EMLÉKEZET 

 

Az emlékezés a tapasztalatok felidézése anélkül, hogy a kiváltó inger jelen lenne. Az a lelki 

folyamat, amelynek során újra megjelennek azok a dolgok, jelenségek, melyeket korábban 

érzékeltünk-észleltünk. Alapja az emléknyom (engram), amely az eredeti észleléskor 

keletkezik az idegrendszerben.  

 Az emberi agy óriási mennyiségű információt képes elraktározni, ezt természetesnek is 

tekintjük, és az emlékezetünkkel csak olyankor foglalkozunk, amikor éppen nem jut valami az 

eszünkbe. Képesek vagyunk egy frissen kikeresett telefonszámot addig fejben tartani, amíg 

tárcsázzuk, és lehet, hogy utána hamar elfelejtjük. A korai elméletek szerint a memória két 

részből: egy rövid és egy hosszú tartalmú emlékezeti tárból áll.  

 Az érzékszervekből jövő információ először a rövid tartamú memóriába (RTM) kerül, és 

ha elegendő ideig ott tartjuk, például ismételgetjük, akkor átíródik a hosszú távú memóriába 

(HTM). Amennyiben ez nem történik meg, elfelejtjük. A HTM-ben, úgy tűnik, korlátlan ideig 

tartózkodik az információ, hiszen a legöregebb emberek is vissza tudnak emlékezni 

gyermekkori élményeikre, sőt bizonyos betegségek esetén csak a régi dolgokra emlékeznek az 

emberek. 

 
4. ábra A rövid és a hosszú tartamú memória működésének a modellje 

 

Lényeges kérdés, hogy mennyi ideig tartózkodik az információ a memóriában?  

A rövid idejű emlékezetben: ahhoz, hogy az információt a rövid távú memóriában kódoljuk, 

oda kell figyelnünk rá. Mivel szelektíven figyelünk, rövid távú memóriánk csak azt fogja 

tartalmazni, amit a figyelem már kiválasztott. Ez azt jelenti, hogy a bennünket érő hatások 

többsége egyáltalán be sem jut a rövid távú memóriába, és így nem válik elérhetővé a későbbi 
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felidézés számára sem. Sok olyan nehézség, melyet „emlékezeti problémának” gondolnak, 

valójában a figyelem kihagyása. A rövid távú memória kapacitása meglehetősen korlátozott. 

A felnőtt emberek többségénél a határ átlagosan hét tétel, esetleg kettővel több vagy kevesebb 

(7+/-2). Vannak, akik mindössze öt tételt képesek megtartani, mások mintegy kilencet. 

A hosszú idejű emlékezetben: hosszú távú memóriáról akkor beszélünk, amikor az 

információk a néhány perces időtartamtól a csaknem élethosszúságú időtartamig őrződnek 

meg. A kapacitás úgy tűnik, korlátlan.  

 

Az emberi hangokkal kapcsolatos hosszú távú emlékezetünk például annak 

függvényében működik jól vagy kevésbé jól, hogy mennyire ismerjük a 

beszélőt . Az ismerős személyek hangjának felismerése meglehetősen jó,  

viszont az idegen személyeké még optimális körü lmények között is elég 

gyenge. A hangokra való emlékezés kiemelt jelentőségű a telefonon történő 

munkavégzéskor.  

 

4.4.1. Az emlékezeti működés szakaszai 

 

A bevésés, a megőrzés és a felidézés képezi az emlékezés alapfolyamatait. 

 

Bevésés (kódolás) 

 

A bevésésnek két fajtája van: az önkéntelen és a szándékos bevésés. Az önkéntelen 

bevésésnél az ingerek akaratunktól függetlenül, önmaguktól rögzülnek. Szándékos bevésés pl. 

a tanulás. A bevésés hatásfoka függ az érzelmi állapottól, a korábbi ismeretektől, a 

motiváltságtól és a megjegyzendő anyag mennyiségétől. 

 

Megőrzés (tárolás) 

 

A megőrzés jelentős mértékben függ a beállítódástól, érdeklődéstől. Az érdeklődési 

területünkbe vágó emlékezeti munka végzése sokkal könnyebb, mert az önkéntelen bevésés is 

segít bennünket. Az információ megmaradásáért a hosszú távú memóriában különböző agyi 

területek felelősek. Az emberi szervezet, az idegrendszerünk állapota is befolyásolja a 

megőrzés sikerét. A fáradtan bevésett emlékek többszöri ismétlés ellenére is hamarabb 

elmosódnak, s a későbbiek során nehezebben idézhetők fel. A megőrzés sikere függ az 

érzelmi állapotunktól is.  

 

Felidézés (előhívás) 

 

A felidézés is függ a szervezetünk mindenkori állapotától. Fáradtan a legegyszerűbb 

összefüggésekre is nehéz visszaemlékezni. Hasonló nehézség mutatkozhat érzelmileg 

túlfeszített állapotban is (pl. vizsgahelyzetben). Egy eseményt könnyebb felidézni ugyanabban 

az összefüggésben, napszakban, időjárási viszonyok esetén (pl. helyszíni bizonyítási 

kísérletnél). 

 
5. ábra Az emlékezeti működés szakaszai 
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4.5. KÉPZELET 

 

Képzeletnek nevezzük az egy időben vagy közvetlenül egymás után felmerülő 

emlékképek és emlékképtöredékek önkéntelen vagy szándékos összeillesztését. Helyes 

képzeleti működés csak valóságos emlékképek alapján, a való világ törvényszerűségeinek 

ismeretében lehetséges. A képzeleti működésnek megkülönböztetünk önkéntelen és 

szándékos formáit. Önkéntelen képzeleti működés pl. az álom, mely az alvás fiziológiai 

állapotában jön létre, valamint az ábrándozás, melyet szoktak ébren álmodozásnak is 

tekinteni, és csak annyiban tér el a valóságos álomtól, hogy mindig valamilyen valós alapról 

indul el. 

 

A szándékos képzeleti működésnek nagy szerepe van a híváskezelői  

munkában, amikor például hiányos információk alapján kell tisztázni egy 

bejelentés pontos helyszínét .  Persze a legjobb, ha jó helyismereten alapuló, 

valódi képünk van az adott területről . Ilyenkor is legyünk azonban óvatosak, 

hiszen történhettek változások, mióta mi magunk ott jártunk. A bejelentőnek 

sokat segíthetünk képzelőerőnkkel, de nagyon fontos, hogy azt megfelelő 

mederben tudjuk tartani. Soha ne mondjuk, hogy ez hihetetlen, 

elképzelhetetlen, még akkor sem, ha egyébként ezt gondoljuk. Ekkor hozzuk 

játékba az empátiánkat. Az empátia és a képzelőerő együttesen sok helyzet 

megoldásához hozzájárulhatnak.  

 

4.6. GONDOLKODÁS 

 

A gondolkodás a legmagasabb szintű megismerési folyamat, amely során a valóság 

visszatükrözése megy végbe. A gondolkodás feltárja a valóság összefüggéseit, a lényeges, 

szükségszerű kapcsolatokat. A gondolkodásnak különböző típusai vannak, a propozicionális, 

a képzeleti és a motoros gondolkodás. A beszéd és a fogalomalkotás szerves egységet alkot 

a gondolkodási folyamatban. A gondolkodás új eredmények létrehozásához vezet, amely az 

általánosítás, a következtetés, az analízis és a szintézis műveleteik alkalmazásával történik. 

Ezek a műveletek a problémamegoldásban együtt vannak jelen. Minden probléma egy 

kérdésfeltevés is egyben, melyben célt akarunk elérni, és az ehhez vezető utat meg kell találni.  

 

Ahhoz, hogy a probléma megoldódjon, rendelkeznünk kell  elvonatkoztató 

képességgel (absztrakció), rugalmassággal, következtetési képességgel, 

megfelelő motivációval, érzelmi stabil itással , fegyelmezettséggel, kitartással,  

állhatatossággal. A feladatmegoldás szempontjából beszélünk konvergens  és 

divergens  gondolkodásról. Minden tevékenység fejleszti a gondolkodást , nem 

mindegy, hogy konvergens vagy divergens úton igyekszik megoldani a 

feladatot az egyén. A divergens  gondolkodás a problémamegoldások során 

előnyben részesíti  az ötleteket,  a különböző irányváltoztatásokat, a 

konvergens  pedig a már begyakorolt  konvencionális úton igyekszik a 

feladatot megoldani.  
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4.7. MOTIVÁCIÓ 

 

A motiváció az a folyamat, amely felelős a viselkedések beindításáért, irányáért, erősségéért 

és fenntartásáért. A motiváció hatásmechanizmusában gyakran együtt jelennek meg a 

viselkedés fiziológiai jelenségei, érzelmi és társas meghatározói. Motivált viselkedést 

elsősorban az alapvető biológiai szükségletek váltanak ki.
20

 

 

A motívumok felosztása 

 

A motívumok egyik klasszikusnak tekinthető felosztása szerint megkülönböztetünk: 

 túlélési motívumokat (légzés, emésztés, keringés, hőszabályozás, 

folyadékháztartás stb.), melyek lényegében a szervezet kiegyensúlyozott 

működését biztosítják, és 

 szociális motívumokat (fajfenntartás, szexualitás, utódgondozás, alkalmazkodás), 

melyek a társadalmi létben való eredményességet segítik elő. 

 

A pszichológusok számos motivációs elméletet dolgoztak ki. Az egyik legismertebb a 

Maslow-féle megközelítés
21

, amely az emberi szükségleteket egymásra épülő 

piramishierarchiába rendezi. A magasabb szinten elhelyezkedő szükségletek csak akkor 

teljesülhetnek, ha az alattuk elhelyezkedők megvalósultak. Legalapvetőbbek és ezért a 

piramis alján helyezkednek el az élettani szükségletek, amelyek a biológiai fennmaradást 

szolgálják: levegő, étel, ital. A következő szinten találhatók az ún. biztonsági szükségletek, 

amelyek hozzásegítenek, hogy tartósan kielégíthessük biológiai szükségleteinket: fizikai 

biztonság, stabilitás, rend, kiszámíthatóság, szervezettség, törvény, korlátok, a védelmező erő 

és hasonlók iránti igény. Kielégítetlensége esetén félelem és szorongás jelenik meg.  

A harmadik szinten lépnek be a társas szükségletek, a közösséghez tartozás és szeretet 

szükséglete: a család, a társas kapcsolatok, az elfogadás, az elismerés szükséglete a szeretet 

adása és kapása. Ha nincs kellően kielégítve, magány és társas szorongás jelentkezik.  

A negyedik szint az elismerés és önbecsülés szükséglete. Kielégítetlensége 

önbizalomhiányhoz, kisebbrendűségi és értéktelenség érzéséhez vezet. Az ötödik szint az 

önmegvalósítás szükséglete: az a szükséglet, hogy az egyénben rejlő lehetőségeket 

maximálisan kiteljesítse, megértse és belássa. Az önmegvalósítás során az ember 

csúcsélményeket élhet át, a határtalanság, a tökéletesség, a kielégültség pillanatait, anélkül, 

hogy ez más ellen irányulna, vagy magára koncentrálna, és erőfeszítést érezne. 

 A szükséglethierarchia első négy szintjét Maslow hiányszükségleteknek nevezte, mert a 

hiányok irányítják a szervezetet olyan célok és tevékenységek felé, amelyek visszaállítják az 

eredeti egyensúlyi állapotot. Az ötödik szintet a kognitív szükségletek, a megértés, a 

„tudásszomj”, az ismeretek elsajátításának igénye), a hatodik szintet az esztétikai 

szükségletek, a szépség, a forma, az egyensúly keresése jelenti. A hetedik szintre került az 

önmegvalósítás szükséglete. Nyolcadikként a hierarchia csúcsára a transzcendencia 

szükséglete került, amelyet más néven spirituális szükségletnek is szoktak nevezni, mert az 

embernek az önmegvalósításon túl szüksége van arra, hogy az emberi lét valódi értelmét 

önmagán túl keresse. 

 

Talán furcsán hangzik, mégis azt kell mondanunk, hogy az igazán 

elkötelezett, professzionális módon dolgozó segítő szakemberek a 

nyolcadik, a transzcendens szinten helyezkednek el.  Nem elvárható, hogy 

ez minden szakemberre érvényes legyen, de az biztos, hogy feltétlenül előny, 

ha valaki ezen a szinten dolgozik. Számára olyannyira magától értetődő a 

segítség, hogy könnyedén túlteszi magát még azokon a nehézségeken is,  
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amelyek más, nem vagy nem ennyire elkötelezett  személyek számára 

idegesítőnek, nehéznek, időnként leküzdhetetlennek tűnnek. Az ilyen 

szakember megbocsátja, mert természetesnek tekinti, hogy a bajban lévő nem 

úgy viselkedik, mint az normál helyzetben elvárható lenne, s nem vesz tőle 

zokon semmit, nem kér rajta számon olyasmit, amit az helyzete, képességei, 

állapota miatt ne tudna teljesíteni. Az ilyen embernek örömére van a másokon 

való segítés érzése, szinte ebben teljesedik ki az élete.  A hétköznapi 

szóhasználatban ezt  nevezik hivatástudatnak. E tulajdonság rendkívüli  

mértékben van jelen az altruista emberekben, akik még saját  

komfortérzetükről, szükségleteikről, biztonságukról, extrém esetben életükről 

is képesek lemondani más ember életének megmentése érdekében. Nekik az 

elképzelhető legnagyobb t isztelet  jár.  

 
 

6. ábra A Maslow féle piramis
22

 

 

Az emberi létezést alapvetően meghatározza a teljesítménymotiváció, a szükséglet a 

megbecsülés, az elismerés iránt. A teljesítménymotiváció a sikerek elérésére, a teljesítmény 

állandó emelésére, mások teljesítményének meghaladására vonatkozó késztetés. 

 

Feladathelyzet előtt álló egyének a motivációjuk irányát és tartalmát tekintve eltérőek 

lehetnek: 

 

 A sikerorientált emberek azok, akik szeretnek kockáztatni, próbára tenni 

önmagukat, magas teljesítménymotivációval rendelkeznek, nehéz és kihívást 

jelentő, de reális célokat tűznek ki maguk elé. Következetesen törekszenek a célok 

felé, és elérésük érdekében kockázatot is hajlandóak vállalni. A sikert tudják 

értékelni, és büszkék is rá. A kudarc, ha úgy érzik, minden tőlük telhetőt 

megtettek a siker érdekében, nem különösebben töri le őket.  

 A kudarckerülő típusú emberek szintén törekszenek a sikerre, de ha elérik a 

céljaikat, inkább annak örülnek, hogy nem vallottak kudarcot. A kudarckerülők 

bizonytalanok önmagunkban, és inkább olyan feladatot választanak, ahol a siker 
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biztosra vehető, vagy olyan nehéz feladatot, ahol a kudarcért nem kell 

szégyenkezniük. 

4.8. AZ ÉRZELMEK 

 

Az érzelem az egyik leggyakrabban átélt pszichés jelenség, mely igen különböző lelki 

állapotokban jelenhet meg az ember életében. Ilyen lelki állapot az öröm, bánat, félelem, 

harag, agresszió, szeretet stb. Az érzelmek alapján minősítjük az információkat, a 

gondolatokat, és az érzelmek átszövik, befolyásolják a cselekvéseinket is. Egy ember érzelmi 

élete akkor fejlett, ha az érzelmeit kellően tudja értelmileg kontrollálni, és a viselkedésében 

úgy megjeleníteni, hogy az a társadalom és a környezet számára elfogadható legyen. 

 A lelki folyamataink – köztük az érzelmek is – szoros összefüggésben vannak testi 

(biológiai) működéseinkkel. Az erős érzelmi élményeket például különböző testi tünetek 

(remegés, heves szívdobogás) kísérik. Ezek a jelenségek élettani szempontból az autonóm 

(vegetatív) idegrendszerhez kötődnek. Így akaratunktól függetlenül a különböző érzelmi 

állapotokban megváltozik a légzés (pl. „eláll” a lélegzetünk), elpirulunk, elsápadunk, 

izzadunk. Heves érzelmeknél a vérnyomás emelkedik, a szívritmus gyorsul, a légzés 

szabálytalanná válik, végtagremegés, gyomor-összehúzódás jelentkezik.  

 Az átélt érzelmeket a külső szemlélő is megfigyelheti, mert látható tünetei vannak.  

Az érzelmek legszembetűnőbb külső megnyilvánulása az arckifejezés, a mimika.  

Az arckifejezésből elég pontosan lehet következtetni a másik ember lelki állapotára.  

A kézmozgás (gesztikuláció), a testtartás vagy a beszéd formai jegyei (hangszín, hangerő, 

hangsúly) együttesen ugyanúgy alkalmasak az érzelmek kifejezésére, mint maga a szóbeli 

közlés. Ezt hívjuk nem verbális kommunikációnak. (Erről a 6.4. alfejezetben részletesen 

lesz szó.) 

 

A továbbiakban a 112-es operátorok szempontjából leglényegesebb érzelmileg megterhelő 

viselkedésekkel: a félelemmel, a stresszel, az agresszióval és a családon belüli erőszakkal 

foglalkozunk. 

 

4.8.1. A félelem, a stressz és a pánik 

 

A félelem a veszélyhelyzet egyéni átélése, amely valamilyen veszélyt, károsító hatást jelez a 

személy számára, így fontos védelmi funkciója van, mert mozgósítja a szervezet 

energiatartalékait, meggyorsítja a védekezést, és fokozza a koncentrációt. A félelem bizonyos 

esetekben kórossá válhat, ezeket hívjuk fóbiáknak. 

 A félelmet kiváltó okai alapján is szokták osztályozni. E szempont szerint 

megkülönböztethetők a konkrét félelmek, melyeket valamilyen tárgytól, állattól, helyzettől 

való félelem megnevezésére használnak. Ismert a szeparációs félelem, amely az 

elszigeteltség, egyedüllét során jelenhet meg. Ez a félelmi forma gyakran jelenik meg az 

édesanya hiányát érző gyermekeknél már 7-8 hónapos kortól. A szimbolikus félelem 

gyermekkorban az ijesztő, kegyetlen történetek, mesék, filmek hatására alakulhat ki a 

szimbólumoktól (boszorkány, óriás, sárkány stb.) való félelem miatt. 

 A félelemhez hasonló érzelem a szorongás. Lényeges különbség azonban, hogy míg a 

félelmet mindig valamilyen közvetlen ok váltja ki, a szorongás oka közvetett és távoli. Tárgy 

nélküli félelemnek is nevezik. A félelem általában a veszélyhelyzet megszűnésével elmúlik, a 

szorongás évekig is fennmaradhat, és tartós személyiségjeggyé válhat. Kialakulásában 

szerepet játszhat a szülők durva, erőszakos nevelése, vagy a túlzott elvárás a gyermekkel 

szemben. A szorongás nagyon sok lelki betegségnek a vezető tünete, valamint gyakori oka és 

következménye a személyiség konfliktusainak és megoldatlan belső feszültségeinek. 

 

A félelemmel és szorongással pszichológiai szempontból sok közös vonást 

mutat  a stressz és a pánik jelensége. A 112 segélyhívó operátor munka 
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szempontjából különös jelentőséggel bír ez a két lelki állapot, ezért  

részletesebben is szólunk róluk.  

A stressz a megterhelő élethelyzetekben adott pszichológiai és élettani válaszok 

mintázata. Olyan környezeti hatások esetén jelentkezik, amelyek szokatlan választ tesznek 

szükségessé, és túlterhelik vagy meghaladják a személy erőforrásait. A terhelések lehetnek 

fizikaiak vagy pszichikaiak. A legnagyobb pszichikai terhelések közé tartoznak a nagyobb 

traumák (pl. baleset, közeli hozzátartozó halála), a komolyabb családi és munkahelyi 

konfliktusok, az élethelyzetek változásai (pl. nyugdíjazás, válás). 

 A terhelésekre egyaránt adhatunk biológiai-élettani, pszichológiai vagy viselkedéses 

válaszokat. Ezek a stresszválaszok együttesen is előfordulhatnak, és az egyik megjelenése 

kiválthatja, felerősítheti a többit. 

 A biológiai-élettani stresszválaszok között a legjellemzőbb a szívverés, a belső 

elválasztású mirigyek fokozott működése, az izomfeszülés rövid távú változásai. A hosszan 

tartó terhelések hatására az ún. általános adaptációs szindrómának (GAS) nevezett 

válaszminta lép fel. Ez fokozza a szervezet ellenálló képességét, segít a terhelések 

elviselésében. Ha azonban a terhelés túl sokáig tart, az fizikai megbetegedésekhez vezethet.  

 

 
7. ábra A Selye-féle általános adaptációs szindróma három fázisa

23
 

 

A pszichológiai stresszválaszok megnyilvánulhatnak érzelmi reakciókban, szorongás, düh, 

depresszió formájában és az értelmi funkciók károsodásában. A viselkedésben 

megnyilvánuló stresszválaszok leggyakoribb formái az ingerlékenység, az öngyilkossági 

kísérletek, a különböző szenvedélybetegségek, alkohol-, drogfogyasztás stb. kialakulása. 

 A stressz súlyosságát befolyásoló környezeti tényezők elemzése során arra a kérdésre 

keresünk választ, hogy mitől függ az, hogy mekkora stresszt él meg az egyén egy esemény 

bekövetkezése esetén. A válaszunk az, hogy ez függ az esemény bejósolhatóságától, 

befolyásolhatóságától, valamint attól, hogy mekkora veszélyhelyzetet anticipál (képzeleti 

szinten előrevetít) az egyén a történés végére. Ha képesek vagyunk egy stresszkeltő esemény 

előfordulásának bejóslására – még ha nem is tudjuk azt befolyásolni –, az gyakran csökkenti 
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az átélt stressz súlyosságát. A napi élet során a bejósolhatóság hiánya, vagyis a bizonytalanság 

megnehezíti az egyén számára a stresszkeltő események kezelését.  

Egy stresszkeltő esemény befolyásolhatósága ugyancsak csökkenti a stressz súlyosságát.  

A hit, hogy befolyásolhatjuk egy fájdalmas esemény időtartamát, kisebb szorongást 

eredményez, még akkor is, ha a befolyást nem gyakoroljuk, vagy ha a hit téves volt.  

Az érzelmi támasz és más emberek törődése elviselhetőbbé teszi a stresszt. Könnyebb tűrni a 

megpróbáltatásokat, ha nem egyedül bennünket ér. Összefogás esetén az egyéni szorongások, 

konfliktusok elfelejtődhetnek, ha az emberek együttműködnek egy közös cél érdekében. 

Minél inkább érezzük úgy, hogy egy esemény fizikai vagy egzisztenciális biztonságunkat 

veszélyezteti, annál inkább fogunk stresszt megélni. 

 A stressz szubjektív megélésének létezik egy optimális szintje, és ebben a vonatkozásban 

az emberek között jelentős különbségek vannak. Alacsony aktivációs szint esetén például 

passzivitás, figyelmetlenség jellemző, ezért magas az ún. kihagyás típusú hibák száma. 

Extrém magas terhelésnél viszont megjelennek pánikreakciók, beszűkült érzékelés, gyenge 

helyzetértékelő képesség, régi bevésődés szerinti döntés és cselekvés figyelhető meg. 

Optimális stressz-szint esetén a személy aktív, interakcióban van a környezetével, képes 

mozgósítani fizikai, szellemi energiáit, kezdeményező, cselekvő, problémamegoldó, motivált 

és kompetens. 

 
8. ábra A pszichológiai megterhelés okozta stressz és a munkavégzés hatékonysága

24
 

 

A pánikhelyzetek elsősorban katasztrófák, balesetek helyszínén és háborúkban fordulhatnak 

elő. A pánik legfontosabb kiváltó oka a fenyegetettség, az életveszély lehetősége miatti 

félelem. Ilyenkor a tudatos szellemi működés beszűkül, a cselekvés irányítását az elemi erővel 

feltörő érzelmek veszik át. A személy ilyenkor úgy érzi, hogy a többi ember akadályozója a 

menekülésének, ezért a velük való együttműködés helyett a versenyt választja a reakció 

formájaként, s a tét saját életének a mentése. A pánikba esett személy céltalanul, értelmetlenül 

cselekszik, gondolkodása beszűkül, az észlelés egybemosódik, az emlékezet csak töredékesen 

őrzi meg az eseményeket. Ez az oka, hogy a katasztrófát átélt személyek beszámolói 

ellentmondásosak és hiányosak.  

 A következő traumatikus (hirtelen bekövetkező, károsító) események hatására 

alakulhatnak ki pánikhelyzetek: 
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 természeti tragédiák (földrengés, árvíz); 

 az ember által okozott katasztrófák (háborúk, nukleáris balesetek); 

 a közúti közlekedési balesetek, repülőgép-katasztrófák; 

 a fizikai támadások (nemi erőszak, merényletek). 

 

Az embereknek a traumatikus eseményekre adott válaszai széles határok között mozoghatnak, 

de megfigyelhető egy általános viselkedési mintázat, ez a katasztrófa-szindróma, melyet 

neveznek poszttraumatikus szindrómának (PTSD) is.  

 

A katasztrófa-szindróma szakaszai: 

 A túlélők először kábultak, döbbentek, zavartak, teljesen kiürültek, és úgy tűnik, 

mintha nem lennének tudatában a sérüléseiknek vagy a veszélynek. Össze-vissza 

járkálnak, és sokszor ezzel is további sérülés kockázatának teszik ki magukat.  

 A túlélők még mindig passzívak, s képtelenek a legegyszerűbb feladat 

kezdeményezésére is, az utasításokat azonban követik, és fokozatosan aktívabbá 

válnak.  

 A túlélők szorongani kezdenek, nehezen koncentrálnak, s újra meg újra 

elmondják a katasztrófa történetét. Balesetek, háborús események túlélőinél 

jelentkezhet az ún. poszttraumás stressz betegség (pl. az autóbaleset túlélője 

rendkívül ideges lesz, ha egy kocsi van a közelben). 

 

4.8.2. Az agresszió 

 

Az érzelmi reakciók közül a pszichológiában legkiterjedtebben az agressziót tanulmányozták. 

Agresszív megnyilvánulásokkal az élet szinte minden területén találkozhatunk. A mindennapi 

élethez való alkalmazkodás az emberektől olyan mértékű feszültségtűrést követel, amely az 

egészséges, érett személyiségű emberek számára is sok esetben megterhelő. Különös 

problémát jelentenek a közösségellenes (antiszociális) életvezetésű személyek, mivel 

személyiségfejlődésük zavarai következtében nem rendelkeznek megfelelő feszültségtűrési 

képességgel, hajlamosak a környezetből származó akadályoztatásra vélt vagy valódi 

sérelmeik felnagyításával, impulzivitással, kirobbanó, agresszív cselekedettel reagálni, vagy 

állandó agressziós készenléti állapotban lenni. 

 

Agressziónak nevezünk minden olyan szándékos cselekvést, amelynek indítéka, 

hogy – nyílt vagy szimbolikus formában – valakinek vagy valaminek kárt, 

sérelmet vagy fájdalmat okozzon. Az emberi agresszió társas (interperszonális) 

jelenség, amely belső vagy külső eredetű konfliktusok eszköz jellegű 

megoldásaként valósul meg. 

 

Az agresszív viselkedés előzménye sok esetben a frusztráció (meghiúsulás) érzése.  

A frusztráció-agresszió hipotézis szerint, amikor egy személyt valami akadályoz bármilyen 

cél elérésében, agresszív hajtóerő keletkezik, amely az illetőt arra motiválja, hogy 

megtámadja a frusztrációt okozó akadályt (személyt vagy tárgyat). A halmozott, hosszú ideig 

tartó frusztráció következménye lelki betegségek kialakulása is lehet.  

 

A frusztrációs tűrőképesség az alkalmazkodás szempontjából fontos 

személyiségtulajdonság, amely függ: 

 az akadály nagyságától, milyenségétől; 

 a motiváció erősségétől; 

 a múltbeli tapasztalatoktól; 

 a személyiségjegyektől. 
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Az öröklés és a környezet szerepét az agresszió kialakulásában a különböző irányzatok 

eltérően magyarázzák. 

Sigmund Freud pszichoanalitikus (mélylélektani) elmélete: A cselekedeteink többségét 

ösztönök, elsősorban a szexuális ösztönök határozzák meg. Amikor ezeknek az ösztönöknek a 

kifejlődését gátolják, agresszív hajtóerő (drive) jelentkezik. Az agresszió ösztönös 

mechanizmus, de mindig a külső körülmények, frusztratív helyzetek idézik fel. A harag a 

frusztrált agresszió következménye, akkor keletkezik, ha az ösztönérzés erős, a körülmények 

azonban megakadályozzák az agresszió nyílt kifejezését. 

 

Konrad Lorenz etológiai szemlélete: Állatokon végzett megfigyelései alapján az agressziót 

a faj megőrzését szolgáló ösztönnek tartja, melyet bizonyos ingerek törvényszerűen és 

öröklötten kiváltanak, illetve leállítanak. Úgy vélte, hogy megfigyelései az emberre is 

érvényesek. 

 

Albert Bandura szociális tanuláselmélete: Bizonyos viselkedéseinket jutalmazzák, mások 

kedvezőtlen eredményhez vezethetnek, a megerősítések folyamatán keresztül az emberek 

végső soron a sikeresebb viselkedésmintázatokat választják. A szociális tanuláselmélet elveti 

az agresszió ösztönként való vagy frusztráció eredményezte felfogását, és azt mondja, hogy az 

agresszió bármely más tanult válaszhoz hasonló. Társas helyzetben a megfigyeléses tanulás 

jelentőségét hangsúlyozza. Az agresszív modellek megfigyelése nagymértékben fokozza az 

agresszív viselkedés előfordulását (élőben vagy filmen). 

 

4.9. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK LÉLEKTANI HATÁSAI 

 

A családon belüli erőszak súlyos társadalmi probléma, amelyet kizárólag rendőri eszközökkel 

nem lehet megoldani. A rendőrségnek azonban minden törvényes és lehetséges intézkedést 

meg kell tenni annak érdekében, hogy a bántalmazott biztonságban érezze magát és a 

bántalmazó felelőssége bizonyítható legyen. 

 

A törvény alapján hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a 

bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális 

önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és 

közvetlenül veszélyeztető tevékenység és a bántalmazó által a bántalmazott 

sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki 

egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás.
25

 

 

A lelki egészség súlyos és közvetlen veszélyeztetése hatásaiban, következményeiben 

vetekszik a fizikai bántalmazással. Gyakran pszichés zavarokat, depressziót, esetleg 

öngyilkosságot eredményez. 

 

Kifejezetten rendőrségi feladatok a családon belüli erőszak kezelése során:
26

 

 

- a rendelkezésre álló információkat értékelni, és ha fennáll a rendőri intézkedési 

kötelezettség, akkor azt a legnagyobb körültekintéssel kell lefolytatni; 

- az egyéb eljárásai során észlelt veszélyhelyzetekről jelzést adni az arra hivatott 

szerveknek, és felvilágosítással segíteni az áldozatok jogérvényesítését. 

 

                                                 
25

 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 
26

 37/2009. (OT 22.) ORFK utasítás a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző 

távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtásáról 
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4.9.1. A családon belüli erőszak leggyakoribb formái
27

 

 

Szóbeli erőszak  

 

A bántalmazó veréssel, gyilkossággal fenyegeti partnerét, fenyegetőzik, hogy elviszi a 

gyerekeket, vagy öngyilkosságot követ el, lekicsinyli, sértegeti a partnerét, vagy gúnyolódik 

vele, nevetség tárgyává teszi (például külseje, vallása, szokásai vagy származása miatt). 

 

Lelki erőszak 

 

A bántalmazó letagad lényeges dolgokat, ellenőrzés alatt tartja a bántalmazottat, végletesen 

féltékenykedik, az áldozat önbizalmát módszeresen lerombolja, önálló döntéseit rendszeresen 

megkérdőjelezi, vagy nem veszi tekintetbe. Mindenért őt hibáztatja, még a saját erőszakos 

viselkedéséért is, az áldozat érzéseit, tapasztalatait kétségbe vonja, nem hajlandó megbeszélni 

a problémákat.  

 Megfélemlítően viselkedik: tör-zúz, szándékosan megrongálja az áldozat értéktárgyait, 

csapkod, fegyverrel rettegésben tartja az áldozatot, félelmet keltően viselkedik (dühödten néz, 

üvölt), támadóan faggatózik, életveszélyesen vezet, fenyegető üzenetekkel vagy SMS-ekkel 

árasztja el az áldozatot.  

 Elszigeteli az áldozatot: megszabja, hogy az mit csinálhat és mit nem, kivel találkozhat, 

kivel beszélhet, hová mehet, mit vehet föl, nem engedi, hogy másokkal barátkozzon, a 

családjával beszéljen, munkát vállaljon, pénzt tartson magánál. Folyamatosan az ellenőrzése 

alatt tartja az áldozatot: mindenhová elkíséri, otthon, a munkahelyen, az iskolájában telefonon 

ellenőrzi, átkutatja zsebeit, a táskáját. 

 

Testi erőszak 

 

A bántalmazó az áldozatot lökdösi, megüti, megpofozza, fojtogatja, a haját húzza, ököllel 

veri, belerúg, megharapja, rázza, megégeti, fegyverrel (például késsel, pengével, lőfegyverrel, 

nehéz tárgyakkal) fenyegeti vagy bántja. Megtagadja az áldozat legalapvetőbb jogait, 

mozgásszabadságát, elemi igényeit korlátozza: nem engedi, hogy az áldozatnak tőle független 

magánélete legyen, bezárja, kizárja, megkötözi, éhezteti vagy szomjaztatja, nem engedi 

tisztálkodni, elrejti a szükséges gyógyszereit, vagy nem ad azokra pénzt. 

 

Szexuális erőszak 

 

A bántalmazó olyan szexuális tevékenységre kényszeríti az áldozatot, amit az nem akar, a 

szexszel fájdalmat okoz neki, vagy megalázza; megerőszakolja, intim testrészeit bántalmazza, 

vagy kényszeríti, hogy másokkal közösüljön. Szintén ide tartozik a reproduktív (vagyis a 

termékenységgel és fogamzással járó) jogok korlátozása: a bántalmazó nem engedi, hogy az 

áldozat fogamzásgátlót használjon, amivel számos abortuszra vagy gyerekszülésre 

kényszeríti. 

 

Gazdasági (anyagi) erőszak 

 

A bántalmazó nem engedi, hogy az áldozat dolgozni járjon, saját pénze legyen, illetve ha saját 

keresettel rendelkezik, azt elveszi, és saját belátása szerint ad csak belőle. A közös néven levő 

céggel (bt., kft.) zsarolja, minden kiadást, amire az áldozat pénzt kér, megkérdőjelez, 

                                                 
27

 Gyakorlati útmutató rendőrök számára családon belüli erőszak esetén, szerkesztette: Vinczéné Kárpátfalvi 

Erika rendőr őrnagy, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, Miskolc, 

2010. 
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miközben ő szabadon rendelkezik az anyagi erőforrásokkal, ezzel az áldozatot (és a 

gyerekeket) „relatív szegénységben” tartva. 

 

A veszélyeztetettség megállapításának szempontjai  

 

1.  A bántalmazó már fenyegetőzött  a családtag és a gyerekek megölésével.  

2.  A bántalmazó már használt  az áldozat(ok) ellen különböző eszközöket,  

kést , botot  vagy fegyvert, vagy fenyegetőzött ezek valamelyikével.   

3.  Az áldozatot már érte komolyabb sérülés,  akkor is , ha nem indult eljárás.  

4.  A bántalmazó gyakran alkalmaz testi erőszakot  az áldozat(okkal) szemben.  

5.  A bántalmazó drog- vagy alkoholfüggő.  

6.  Az áldozat elvált a bántalmazótól, vagy válni akar, és a közös lakásban 

élnek, illetve a bántalmazó az ott élők akarata ellenére visszajár a lakásba.  

7.  A bántalmazó öngyilkossággal fenyegetőzik, vagy már volt öngyilkossági 

kísérlete.  

8.  A bántalmazó ellen korábban már folyt  büntetőeljárás erőszakos 

bűncselekmény miatt .  

 

Az áldozat helyzetének megértése 

 

A bántalmazás okozta lelki megrázkódtatások miatt az áldozatok magatartása visszahúzódó és 

zavarodott lehet, ezért általában: 

- nem szívesen tesznek vallomást; 

- félnek a bántalmazó bosszújától, különösen, ha korábban már elhangzottak erre utaló 

fenyegetések; 

- nem akarnak a szembesítés vagy a bírósági tárgyalás során ismét találkozni a 

bántalmazóval; 

- szégyellik magukat; 

- szeretnék minél előbb elfelejteni a történteket; 

- ha továbbra is a bántalmazóval egy lakásban élnek, a nők félnek, hogy a bántalmazó a 

gyerekeken áll bosszút; 

- félnek, mert a régebbi szakítási kísérletek és az ezzel kapcsolatos segítségkérések 

sikertelenek voltak; 

- félnek, mert a bántalmazó családja nyomást gyakorol rájuk, hogy ne tegyenek 

vallomást. 

 

Fontos, hogy a segélyhívás során az áldozat érezze, hogy a hatósági 

beavatkozás elsődleges célja az ő biztonságának a megteremtése és a helyzet 

rendezése.  
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5. SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI ALAPISMERETEK – MIVÉ LESZÜNK? 

MIVÉ LEHETÜNK? 
 

A személyiség az egyén viszonylag állandó testi és lelki tulajdonságainak jellegzetesen 

szerveződött összessége. Benne szoros, egymástól el nem választható kapcsolatban vannak a 

testi és lelki működések, amelynek következtében a személyiség állandó mozgásban és 

változásban van. A testi és lelki tulajdonságok jellegzetes szerveződésével magyarázható, 

hogy – annak ellenére, hogy minden személyiség azonos anatómiai felépítéssel, élettani 

szabályozással rendelkezik – mindenki eltér egymástól, mindenki külön egyéniség.
28

 

 

„A személyiség külső hatásokra kialakult belső feltételeknek és öröklött 

diszpozícióknak (adottságoknak, lehetőségeknek) az egyénen belül kialakult olyan 

egyedi, egyszeri, megismételhetetlen integrációja, mely meghatározza a 

viszonyulást a környezethez.”
29

 

 

A személyiség értelmezésekor a hétköznapi szóhasználatban gyakran használják a következő 

fogalmakat:  

- Az egyén az emberi nem egy tagját, egyedi képviselőjét jelöli, vagyis rendelkezik azokkal 

az általános jellemzőkkel, amelyek minden emberre jellemzőek. 

- Az egyéniség azokat az egyéni vonásokat tartalmazza, amelyek az egyik embert a 

másiktól megkülönböztetik. Minden embernek van egyénisége, és vannak olyanok, 

akiknél ez jobban megmutatkozik. 

- A jellem vagy karakter olyan személyiségvonások együttese, amelyek viszonylag 

tartósak, állandóak, és amelyek az emberek cselekedeteiben, tetteiben, életstílusában is 

megmutatkoznak. A jellemes viselkedést általában, mint erkölcsi minősítést alkalmazzák. 

 

5.1. A SZEMÉLYISÉG KIALAKULÁSÁT ÉS FEJLŐDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 

 

A személyiség kialakulása, fejlődése két nagy hatásrendszer függvénye. Az elsőbe tartoznak 

az egyénnel veleszületett genetikai jellemzők, az öröklés. A második hatásrendszert a 

környezeti tényezők alkotják. A genetikai és a környezeti hatások a születéstől kezdődően 

összefonódnak a személyiség alakulásában.  

 A személyiségjegyek, így az egész személyiség is, állandóan változnak az 

életkörülmények és a nevelés során. Egyes életkori szakaszokban a személyiség újabb 

sajátosságai nyilvánulnak meg, vagy a meglévő sajátosságok lényeges fejlődést mutatnak, 

tehát a személyiség fejlődése nem egyenletes, bizonyos időszakokban gyorsabb, máskor 

lassúbb. A leggyorsabb változás gyermekkorban figyelhető meg. 

 
GENETIKAI HATÁSOK 

 

KÖRNYEZETI HATÁSOK 

Az anatómiai, élettani sajátosságok (testalkat, 

testmagasság, a haj, a bőr és a szem színe, a 

vércsoport).  

A természeti, fizikai környezet körülményei. 

A temperamentum jellemzői. A társadalmi környezet jellemzői. 

Az idegrendszer sajátosságai.  A társas kapcsolatok (családi, baráti, munkahelyi). 

Adottságok (matematikai, zenei tehetség).  

A születés előtti és a születés során szerzett 

károsodások, a betegségre való hajlam. 

 

 

Az egyén felnőttkori képességeire befolyással vannak a genetikai hatások, az örökölt 

adottságok és a gyermekkor és későbbi életszakaszok környezeti hatásai, fejlődési feltételei. 

                                                 
28

 Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989, 33. o. 
29

 Keményné i. m.: 35. o. 
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Az örökletes adottságoknak jelentős szerepük van a személyiség fejlődésében, de egyetlen 

tulajdonság sem kizárólag öröklött. Minthogy olyan sincs, amely kizárólag környezeti eredetű 

lenne. Az örökletes tényezők még nem kész tulajdonságok, hanem adottságok, lehetőségek, 

amelyek a környezeti hatások függvényében fejlődnek.  

 Az öröklés és a környezeti hatások szorosan összefonódnak az egyén életében. Az olyan 

genetikai sajátosság esetében is, mint például a testmagasság, ha a környezeti feltételek nem 

megfelelőek, akkor kimutatható a korcsoport átlagától való elmaradás. Jelentős szerepe van az 

öröklésnek a temperamentum vonatkozásában, amelynek legfontosabb jellemzője az érzelmi 

kiegyensúlyozottság, az alkalmazkodó képesség, az idegrendszer érzékenysége és az 

ingerlékenység. A különböző sérülékenységre, betegségre való hajlamot is befolyásolják a 

biológiai adottságok. Ez azt jelenti, hogy az egyéneknek különböző a biológiai fogékonysága 

bizonyos betegségekre és az érzékenysége a környezeti hatásokra. A stresszt okozó 

élethelyzetek eltérően hatnak az egyénekre. A temperamentum kisgyermekkorban 

megfigyelhető jellemzői meghatározzák, hogy a gyerek milyen módon fog reagálni a 

környezet ingereire, és ez hatással van a környezet reakcióira is.  

 

A következő fejezetben áttekintjük, hogy az emberi élet során a személyiség alakulását milyen 

módon befolyásolják a szűkebb és tágabb környezet hatásai.  

 

5.2. A SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATA
30

 

 

A személyiség fejlődését befolyásoló környezeti tényezők a szocializáció folyamatában fejtik 

ki a hatásukat. 

 

A szocializáció egy tanulási folyamat, amely a születéstől az ember életének a végéig 

tart. Ennek során az egyén elsajátítja a társadalom normáit, szokásait, a társadalmi 

együttélés szabályait. A tanulási folyamatban a legfontosabb közvetítő a család, 

ezután következik az iskola, a munkahely, a baráti közösségek. 

 

A szocializáció elsődleges színtere az egyén életét közvetlenül befolyásoló környezet, a 

család, ahol a biológiai gondoskodás mellett biztosítják az egyén számára a fejlődés 

feltételeit. A család normákat épít be az egyénbe, és közvetít az egyén és a társadalom között, 

miközben mindkét színtéren segíti a normák gyakorlását a viselkedésben. Meghatározott 

magatartási és szerepmintákat közvetít, és ellenőrzi, értékeli azok betartását. 

 A szocializáció másodlagos színterei a kortárskapcsolatok, intézmények. A gyermek a 

családból kikerülve fokozatosan bővülő módon alakítja kapcsolatait hozzá hasonló korú 

társaival. Már korán kitüntetett személy a „másik gyerek”, aki egyenrangú kommunikációs 

partner, és így a gyermek össze tudja hasonlítani magát másokkal. A csoportnormák 

kialakításában már jelentőssé válik az óvoda szerepe. Az intézményes nevelési rendszernek ez 

a kezdete, ahol a gyermek már megismeri az alapvető normákat, a követelményekhez való 

alkalmazkodás szükségességét, és alakítja személyiségét.  

 Az iskola legfontosabb szerepe a szocializációban, hogy leképezi a felnőtt társadalom 

teljesítményközpontúságát. A gyermek először tapasztalja meg, hogy a közösségben elfoglalt 

helye, a vélemény, amelyet róla kialakítanak, a teljesítményeitől függ.  
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 Az alábbi alfejezet N. Kollár Katalin–Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2004, 39-50. o., valamint Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia. Integra Projekt Kft., 

Budapest, 1994, 15–41. o. alapján készült. 
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9. ábra Az emberi fejlődés környezeti modellje
31

 

 

A kultúra az egyik generációról a másikra hagyományozódó anyagi és szellemi javak 

összessége, az életmódok sajátos mintázata, amely az állandó jelentésű szokások és 

magatartásminták összességéből áll. Az egyes kultúráknak sajátos elképzeléseik vannak a 

világról és arról, hogy mi a fontos és mi a helyes, valamint arról, hogy milyen módon és 

hogyan lehet élni. Ezeket az irányelveket az adott kultúra hiedelmei, értékei és normái 

fejezik ki. 

 

Hiedelmek A hiedelmekre hatással vannak a hagyományok, a hétköznapi tapasztalatok, 

valamint a tudomány eredményei. Számos dolog, ami az egyik kultúrában 

lehetetlen, az a másikban természetes (pl. a születéstől független társadalmi 

pozíció betöltése). A hiedelmektől függ, hogy egy kultúrában milyen társadalmi 

szerepeket tölthetnek be a férfiak és a nők. Az egyéni fejlődés szempontjából 

lényeges, hogy az adott kultúrának milyen vélekedései vannak a gyerekek 

társadalmi helyéről, és milyen életkortól számítanak felnőttnek. A mai polgári, 

nyugati kultúrában a gyermekkor kiemelten védett életkori szakasz, de például 

még kétszáz évvel ezelőtt Európában is általános volt a gyerekmunka. 

 

Értékek Az értékek az adott kultúra közös véleménye arról, hogy mi tekinthető jónak 

vagy rossznak, helyesnek vagy helytelennek. A különböző kultúrák között 

jelentős eltérések vannak az értékek vonatkozásában, amely konfliktusforrás 

lehet, ha tagjaik találkoznak. 

 

Normák A normák olyan viselkedési elvárások, amelyek szabályozzák a társas 

együttműködést. A normák egyik része előírja, hogy milyen a helyes viselkedés 

(Tartsd be a közlekedési szabályokat!), a másik részük tiltásokat fogalmaz meg 

(Ne lopj!). Vannak normák, amelyeket kisebb közösségek határoznak meg, 

másokat a teljes társadalom. A normák egy része íratlan szabály, egy csoport 
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 Vö.: N. Kollár Katalin–Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 40. 

o.  



 

37 

 

közös azonosságtudatából ered, más részük a törvényekben van megfogalmazva. 

Az egyes normák megszegését különböző mértékben szankcionálja a társdalom. 

Az egyén normatanulását és normakövetését befolyásolja, hogy mennyire 

jelentős számára az adott közösség, milyen a környezet nevelő hatása, és 

mennyire egyértelműek és erősek a szabályok. 

 

A szocializáció folyamatában a társas magatartásformák elsajátítása egymásra 

épülő tanulási folyamatban történik.  Az utánzás, a modellkövetés és a belsővé 

tétel a fejlődés során követik egymást, és a társadalmi értékek, normák 

belsővé tétele képezi a szociális tanulás legmagasabb szintjét .  

 

5.3. A SZOCIÁLIS TANULÁS FOLYAMATA (A TÁRSAS MAGATARTÁSFORMÁK ELSAJÁTÍTÁSA) 

 

1. Az utánzás A legtöbb emberi viselkedés utánzó jellegű, a kisgyermek utánzással 

sajátítja el a beszédet, az eszközök használatát, a különböző 

viselkedésformákat (szülők, testvérek, tanárok, film és regényhősök).  

A korai gyermekkori utánzás nem tudatos, nem szándékos törekvéssel, 

hanem spontán módon jön létre, és a gyermekhez legközelebb álló 

személy választása alapján történhet. 

2. Az azonosulás 

(modellkövetés) 

Alapja az utánzás, a modellhez fűződő érzelmi kötődés. Az azonosulás 

során az egyén kiválaszt egy neki megfelelő modellt, és megpróbál olyan 

lenni, mint a kiválasztott személy. A cél a modellül választott személyhez 

való viszony fenntartása. Az azonosulás részben tudatos tevékenység.  

A legteljesebb azonosulás a kisgyermeknél figyelhető meg, amikor 

teljesen azonosul a szeretett szülővel. 

3. Interiorizáció  

(belsővé tétel) 

A szocializációs folyamat legfelső szintje. Az egyén azért fogadja el egy 

másik személy befolyását, mert az megegyezik a saját értékrendszerével 

is. Lényege, hogy az egyén belsőleg is azokat az értékeket tartja 

elfogadhatónak, amelyeket egy számára fontos személy közvetített.  

Ez határozza meg a viselkedését, normáit, értékeit, e szerint él és 

cselekszik. 

 

5.4. A SZOCIALIZÁCIÓ ZAVARAI
32

 

 

A szocializáció folyamatában zavarok is előfordulhatnak, melyek késleltethetik az 

eredményes szocializációt, és deviáns személyiségfejlődést eredményezhetnek. Az elsődleges 

színtéren, a családban is előfordulhatnak olyan tényezők, melyek zavart okozhatnak az 

eredményes szocializációban. Ilyen az anyával való kapcsolat hiánya, vagy a gondozó 

személyek váltakozása a korai életszakaszban.  

 Az anya személyiségzavara, a gyermekkel szembeni elutasító magatartása is gátolja a 

kiegyensúlyozott fejlődést. A családban jelentkező zavaró hatások leggyakrabban a szülők 

nevelési elveinek és gyakorlatának hibáiból következnek be. Az is zavart okoz, ha az elvárt 

minta elérhetetlen, és „tökéletességi” elvárások jelentkeznek a szülők részéről, amelyek nem 

egyeznek a gyermek képességeivel és lehetőségeivel. Ugyancsak zavar áll be a nevelés 

brutalitása, ridegsége, az elhanyagoló vagy túl szigorú nevelésmód, a jutalmazási módok 

torzulása és következetlensége nyomán. 

 A családi élet belső zavarai kialakíthatják a gyermekben a családból való kiválás és 

menekülés szándékát. A családból elvágyódó, magára hagyott gyermek a kortársakból vagy 

idősebbekből szerveződő deviáns csoportok hatása alá kerülhet. Az antiszociális csábítások 

elsősorban serdülőkorban a védtelen, morálisan még nem stabil, magányos, más közösségbe 
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vágyódó gyermekek számára jelenthetnek valódi veszélyt. A deviáns csoportok által nyújtott 

kedvezőtlen minták a bűnözői azonosságtudat kialakulásának kedvezhetnek. 

 Az intézményes nevelési hálózatban az iskola szerepe tekinthető meghatározónak. 

Szocializációs zavarhoz vezethetnek az iskolai teljesítmény- és magatartáskudarcok, amelyek 

megoldásában a gyermek nem kap érzelmi támogatást, védelmet és segítséget a felnőttektől.  

 Természetesen nem törvényszerű, hogy deviánssá válik az a gyermek, akinek az életében 

a fent említett tényezők előfordulnak. A gyermek–család–környezet kapcsolatának 

valamennyi ártó hatásában az a döntő, ahogyan e hatásokat a gyermek belsőleg feldolgozza. 

 

5.5. SZOCIÁLIS SZEREPEK ÉS A SZEREPTANULÁS FOLYAMATA
33

 

 

Az egyénnek a társadalomban meghatározott helye, pozíciója van. A pozíciókhoz kapcsolódó 

társadalmi elvárások rendszerét, az ennek megfelelő tipikus magatartásformákat nevezik 

szerepnek. A szerep társadalom-lélektani szempontból mentes a megjátszás minősítésétől, 

kizárólag olyan szabályozott viselkedési technikát foglal magába, melyet a társadalom egy 

adott csoportpozíciót betöltő egyéntől elvár. 

 
10. ábra A szerepek típusai  

 

A szerepek típusai: 

 

- velünk született vagy adott szerepek: ezekből nem lehet kilépni, ezek a szerepek 

végigkísérik az ember életét, ilyenek pl. a nemi szerepek, a családi, rokonsági szerepek; 

- tanulás útján elsajátított szerepek: ezek az egyéni aktivitás függvényében alakulnak, 

ilyenek pl. a foglalkozási szerepek, amelyek attól függően, hogy mennyire fogják át az 

egyén életét, eltérő mértékben hatással lehetnek a magánéleti szerepekre is (orvos, rendőr, 

pap, híváskezelő); 

- szituációs szerepek: rutinhelyzetek, amelyekben másokkal szerep szintű kapcsolatba 

kerülünk, ilyenek pl. az utas, vevő, vendég, bejelentő szerep. 

 

A szerepek tanulása a társas magatartásformák elsajátításához hasonló, egymásra épülő 

szakaszokból álló tanulási folyamatban történik. Az utánzás, a modellkövetés és a belsővé 
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tétel a szerepek tanulása során is követik egymást, és az adott szerepre vonatkozó elvárások 

belsővé tétele képezi a szereptanulás legmagasabb szintjét. 

 

5.6. A 112-ES SEGÉLYHÍVÓ OPERÁTORI SZEREPRŐL
34

 

 

A 112-es segélyhívó operátori szerep egy tipikus segítő, szolgáltató szerep, 

amikor a segítségnyújtás a bűncselekmények, szabálysértések, katasztrófák,  

balesete áldozatainak, sértettjeinek, a bajbajutott,  tanácstalan emberek 

rendvédelmi, egészségügyi eszközökkel való védelmét, támogatását jelenti .  

Fontos, hogy a segítő szándék forrása a személyiségből adódjon, ne kizárólag 

szakmai előírás alapján valósuljon meg. A segítő, szolgáltatói szerep az 

állampolgári  igény kielégítésére vonatkozó kezdeményezés útján jön létre,  

melynek során fontos a hívásfogadók személyisége, a hívókkal szembeni 

gyors,  figyelmes, türelmes és udvarias viselkedés.  

 

 

 
 

1. kép Segítő szándék  és nyitottság: Nemcsak látszik, hallatszik is…
35
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5.7. SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK
36

 

 

A típustanok alapgondolata, hogy a személyiségnek vannak tartós „alaptulajdonságai”, és 

ezek együtt járnak más „jellemzőkkel”. A hétköznapi életben népszerűek az emberek körében, 

mert olyan „stabil” jellemzőket adnak, melynek segítségével megjósolhatónak vélik a másik 

viselkedését.  

 

A 112-es segélyhívó operátori munkában a típustanok ismerete mellett  

szükség van a másik személy kommunikációs és érzelmi megnyilvánulásainak 

az adott  helyzetre vonatkozó helyes értelmezésére is .  

 

5.7.1. A Hippokratész–Galenosz-féle típusok 

 

1. Szangvinikus 

 
2. kép Szangvinikus típus 

 érzelmi reakciói könnyen, gyorsan 

keletkeznek, erősek, de nem 

tartósak (szalmaláng természet); 

 általában kedélyes, barátságos, 

vidám, az élet megpróbáltatásait 

viszonylag könnyen elviseli; 

 értelme gyors felfogású, szellemes, 

sokoldalú, de felszínes, 

gondolkodása, érdeklődése 

széleskörű, de felületes; 

 közlékeny, ismeretlenekkel 

szemben sem feszélyezett, a 

tekintély, a rang nem zavarja; 

 akarati élete kevésbé kitartó, ezt 

leleményességével igyekszik 

ellensúlyozni. 

 

2. Kolerikus 

 
3. kép Kolerikus típus 

 érzelmei könnyen felkeltődnek, 

erősek és tartósak (kitartóan szeret 

és gyűlöl); 

 forrófejű, ingerlékeny, indulatai 

gyorsan elragadják, és nehezen 

képes egyensúlyba kerülni; 

 harcos beállítottságú, célratörő, 

kész bármely akadályt leküzdeni; 

 szeret másokat irányítani, de a neki 

szóló utasításokat nem szívesen 

veszi tudomásul; 

 gondolkodása élénk, többnyire 

értékes ember, energikus és képes 

másokat befolyásolni és vezetni. 
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3. Melankolikus 

 

 
4. kép Melankolikus típus 

 érzelmei lassan keltődnek fel, nem 

erősek, de tartósak (visszafogott 

hangulatú); 

 hajlamos a szomorúságra, 

lehangoltságra, zárkózott, 

visszahúzódó, gátlásos, félénk; 

 gondolkodása alapos, mély, 

elmélkedő, töprengő, felfogása lassú; 

 figyelme és emlékezete pontos; 

 képzelete alkotó, művészi 

beállítottságú; 

 akarati élete bizonytalan, nem aktív, 

nem kezdeményez, inkább tétova; 

 a gyors elhatározás távol áll tőle, de 

megszokott, nyugodt környezetében 

sikeresen oldja meg feladatait, 

alapos, precíz, udvarias, tapintatos. 

4. Flegmatikus 

 

 
5. kép Flegmatikus típus 

 érzelmei lassan, nehezen 

keletkeznek, gyengék és nem 

tartósak (közönyös, érzéketlen); 

 kevés dolognak tud örülni, de kevés 

is bántja; 

 jól alkalmazkodik az élet megszokott 

rendjéhez, attól nem tér el 

jelentéktelen dolgok miatt; 

 cselekvéseiben nem az ösztönök, 

hanem az elvek irányítják; 

 kiegyensúlyozott a társas 

kapcsolatokban, de csak mértékkel 

közlékeny, szenvedélytelen ember.  

5.7.2. A Carl Jung-féle extravertált/introvertált személyiségtípusok
37 

 

Jung svájci pszichológus szerint az emberek két csoportra oszthatók abból a szempontból, 

hogy a külső vagy a belső dolgok motiválják őket. Ezt a tipológiát a közgondolkodás is 

átvette, és még ma is gyakran megfigyelhető egyes személyek minősítésekor. 

 

Az extravertált (külső beállítódású) típus jellemzői: 

- cselekvéseit, döntéseit a külső tényezők motiválják, arra támaszkodik, ami a 

külvilágból jön; 

- könnyen teremt kapcsolatokat; 

- jó kommunikációs képességgel rendelkezik; 

- kedveli a szereplést igénylő helyzeteket. 

Az introvertált (befelé forduló beállítódású) típus jellemzői: 
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 tudatában van a külső elvárásoknak, de a cselekvéshez a belső meggyőződésében 

keresi a támpontokat;  

 nehezen teremt kapcsolatokat, de azokat jobban megőrzi; 

 kevésbé jó a kommunikációs képessége; 

 a nyilvános szereplés zavarja. 

 

5.7.3. Hans Eysenck személyiségmodellje 

 

Eysenck angol pszichológus személyiségtulajdonságokat tartalmazó listák kategorizálásával 

állította össze személyiségmodelljét, amely magába foglalja az előzőekben ismertettet 

személyiségtipológiák tényezőit is.  

 A vízszintes introverzió/extraverzió tengely mutatja, hogy a személy milyen mértékben 

irányul a külső világ vagy a belső énje felé. A tengely introverzió részénél azok az emberek 

találhatóak, akik szívesebben dolgoznak egyedül, és inkább zárkózottabbak. Stressz és társas 

konfliktusok esetén is visszahúzódással reagálnak. A tengely extraverzió részével 

jellemezhető emberek szeretik a társaságot, és inkább olyan munkahelyeken érzik jól 

magukat, ahol közvetlenül emberekkel lehetnek kapcsolatban. Stressz és társas konfliktusok 

esetén is keresik az emberek társaságát. 

 

 
11. ábra Eysenck-féle személyiségmodell

38
 

 

A függőleges stabilitás/labilitás tengelyen az érzelmek jellemzői vannak, ahol szorongó, 

rosszul alkalmazkodó, hangulatfüggő emberek találhatóak a labilitás részen, és a nyugodt, jól 

alkalmazkodók a másikon. Ez a személyiségmodell jól ábrázolja, hogy a személyiségtípusok 

gyakran kevert formában fordulnak elő. 
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5.8. AZ EGYES ÉLETKORI SZAKASZOK SAJÁTOSSÁGAI 
39

 

 

A segélyhívások során a szakember különböző életkorú emberekkel találkozik, fontos tehát az 

egyes életkori szakaszok lélektani sajátosságainak az ismerete és figyelembevétele. 

 

5.8.1. Az óvodáskor sajátosságai (3–7 éves életkor) 

 

- A viselkedés irányításában jelentős szerepük van az érzelmeknek, amelyek gyorsan 

változnak egyik szélsőségből a másikba, nagyfokú érzelmi ingerlékenység, labilitás 

fordulhat elő; 

- a fokozott önállósági igény nincs arányban a képességekkel, és a cselekvési szándékok 

meghiúsulása gyakran dacos magatartáshoz vezet; 

- az időészlelés fejletlen, konkrét tényhez kötött, a kor elején egyáltalán nem értik a 

„tegnap”, „ma”, „holnap” jelentését, a napszakok és rövidebb időegységek megértése 

valamely cselekvéshez, személyes élményhez kötötten válik érthetővé (pl. „akkor van 

dél, amikor ebédelünk, és délután, amikor lefekszünk az oviban”);  

- az önkéntelen figyelem jellemző, a hosszabb ideig tartó figyelmi működéshez 

többszöri motivációra van szükség a szándékos figyelem pedig fárasztó; az emlékezet 

mechanikus jellegű; 

- az emlékezet nem megbízható, leginkább csak arra tudnak figyelni és emlékezni, ami 

érzelmileg megragadta őket és az érdeklődésüket felkeltette. 

 

A képzeleti élményeket az óvodás gyerekek sokszor valóságos tényként kezelik, és 

a tudati kontroll hiányában nem ismerik fel annak irrealitását. A gyermeki 

fantáziának ez a sajátossága nem szándékos hazugság, hanem fantázia-hazugság, 

mert nem a félrevezetés szándéka van benne, hanem valóságként élik meg. 

 

5.8.2. A kisiskoláskor sajátosságai (6–10 éves életkor) 

 

- Érvényes az óvodás korszaknak az a jellegzetessége, hogy túlságosan nagy 

egységekben, részletek nélkül figyelik meg a jelenségeket, máskor pedig elvesznek a 

részletekben; 

- jól tájékozódnak a közvetlen környezetükben, a térben való tájékozódásukat 

elsősorban konkrét érzékleti tapasztalatok segítik; 

- a téri képzeletből hiányzik az általánosítás, ezért elbizonytalanodnak a tájékozódásban, 

ha a megszokott útvonalon változás történik, pl. közműépítés miatt felbontják az utat; 

- az időészlelésük valamivel elmarad a fejlődésben a többi észleléshez képest, a 

konkrétság itt még jellemzőbb, mint a térészlelésben;  

- jól ismerik a napszakokat, hogy akkor van reggel, amikor felkelnek, délelőtt, amikor 

iskola van, délben ebédelnek, és este fekszenek le; 

- az óra – mint objektív időmérő – megismerése sokat segít az idő észlelésében, de még 

sokáig nem értik, hogy mi a negyed, fél, háromnegyedóra tartalma; 

- bizonytalan jelentésű számukra a tegnap, holnap fogalma, mivel nem köthető össze 

szabályosan ismétlődő eseményekkel; 

- 9 éves kor után fokozatosan tökéletesedik az időfogalom, sőt tágabb időfogalmak is, 

mint a „régen”, „sokáig”, „később”; 
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-  a képzelet fejlődésében az iskolának meghatározó szerepe van, főleg a felidéző 

képzelet fejlődik, amely fontos feltétele a tanulásnak, mert a gyerekeknek egyszerre 

több olyan dolgot kell elképzelniük, amelyek szemléltetésére, bemutatására nincs 

mindig lehetőség. 

 

A valóságot reálisan tükröző képzelet még nem azonnal alakul ki, az 1–2. 

osztályos tanulónál még felfedezhető az óvodáskorra jellemző fantáziahazugság 

maradványa. Ám míg az óvodást vágyai motiválják benne, addig a kisiskolás a 

tanulás közben átélt elképzelt élményeit keveri bele a tananyag felidézésébe. 

 

5.8.3. A serdülőkor sajátosságai (10–17–18 éves életkor) 

 

A serdülőkor a személyiségfejlődés legnehezebb időszaka, amelyben számos nehéz feladatot 

kell megoldani a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

 

- A nagyon vágyott önállóság kivívása érdekében a szülőkhöz és általában a 

felnőttekhez való korábbi gyermeki, függő viszonyt át kell alakítani az egyenjogúság 

elve alapján; 

- a reális önértékelés kialakítása érdekében az érzelmi, értelmi és társas kapcsolati 

szinten erőfeszítéseket kell tenni; 

- fontos feladatot jelent a felnőttes nemi szerep elsajátítása, pozitív kapcsolatok 

kiépítése a másik nemmel, az ún. párválasztási érettség kialakulása; 

- ez az egyéni képességeknek megfelelő foglalkozásra való felkészülés ideje; 

- ekkor alakul ki az egyéni értékrendszeren alapuló, önálló életszemlélet;  

- a magánélet és közélet összhangjának biztosítása (kulturált szabadidős szokások, 

állampolgári szerep) szintén e kor feladatai közé tartozik.  

 

Ezeknek a fontos feladatoknak a megoldásához az egész gyermeki 

személyiségstruktúrának át kell alakulnia, ami még kedvező feltételek esetén is 

jelentős erőfeszítéseket igényel. A serdülőkor változásai részben biológiai 

jellegűek, melyek érzelmi változásokkal járnak együtt. Az új feladatok miatt a 

személyiség kettős megterhelés alá kerül, ezért ez a korszak konfliktusokhoz, 

szélsőséges állapotokhoz vezethet. 

 

A szülő (felnőtt) – gyermek kapcsolat jellemzői a serdülőkorban: 

 

- a serdülők a szülői mintát már nem tekintik abszolútnak, és már más tekintélyeket is 

ismernek; 

- általában a családtól történő függetlenedésre törekednek, amely az átlagtól eltérő 

viselkedésben nyilvánulhat meg; 

- mindent elutasíthatnak, ami a szülők magatartására, életvitelére jellemző, és mindent 

elfogadnak, amit hasonló korú társaiknál látnak. 

 

Nem tisztelik, esetleg elutasítják a felnőtt világ értékeit, normáit, fokozott a 

kritikai készségük, ezért a serdülőkor a „lázadás” időszaka. 
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12. ábra Tipikus családi reakciók a serdülők függetlenedési törekvéseire 

 

A serdülőkor lezajlására jelentős hatást gyakorol, hogyan reagálnak a szülők gyermekük 

függetlenedési törekvésére. A család tipikus reakciói ilyen esetekben általában a következők: 

 

Korlátozás: A szülők mindenáron magukhoz akarják kötni gyermeküket, nem 

engedik önállósulni, hosszú ideig gyermekként kezelik, vagy 

erőszakosan korlátozzák önállóságában. 

Kitaszítás: A szülők sürgetik az önállósulást, mintegy „kitaszítják” a családból a 

serdülőt. Így fokozott támasznélküliségnek, terhelésnek teszik ki. 

Látszat önállóság: A szülők elengedik a serdülőt, aki így látszólag önállóvá válhat, de 

elvárják tőle, hogy a szülő elképzeléseit valósítsa meg. 

Fokozatos támasz: A szülő minden életkorban megadja a lehetséges maximális önállóságot 

a gyermeknek, és így a serdülés nem éri készületlenül a szülőt. 

 

Ha a család a serdülő elszakadását drámaian éli meg, akkor nehezíti a helyzetét, 

félelmeket, szorongásokat alakíthat ki benne, vagy lázadásba hajtja. Normális 

esetben az elszakadás kisebb-nagyobb válságokkal jár, de ez a fejlődés 

törvényszerű velejárója. 

 

A serdülőkori társas kapcsolatok jellemzői: 

 

- fokozatos leválási folyamat figyelhető meg a családtól és erősödő érdeklődés és 

kapcsolat a kortárscsoportokhoz; 

- az érzelmek fokozottak lehetnek egy felnőtt személyhez, vagy ideálisnak tartott 

baráthoz, aki rendszerint feltűnően különbözik a szülőtől; 

- a kortárscsoportba tartozás érzése, védelme megkönnyíti a serdülő számára az 

önállósodást, a felnőttektől való függetlenedést. 

 

A csoporthatások lehetnek pozitívak, fejlesztőek, de károsak is, amelyek hatására 

a személyiség olyan káros szokásokat vehet fel, mint például az alkohol-, 

kábítószer-fogyasztás, bűncselekmények elkövetése. Az antiszociális életvezetés, 

a társadalommal és a rendőrséggel való szembenállás beépülhet a fiatal egész 

értékrendszerébe, és viselkedésének meghatározó elemévé válhat. 
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5.8.4. Az ifjúkor sajátosságai (a 17–18 éves életkortól kezdődően) 

- az ifjúkor akkor kezdődik, amikor a serdülőkor biológiai fejlődése befejeződik, és a 

fiatal túljut a serdülőkor pszichés nehézségein; 

- általában széleskörű érdeklődés, a valósághoz való reális viszony, teljes értékű 

szellemi érettség és az egyéni önmegvalósítás keresése jellemzi. 

 

5.8.5. A felnőttkor sajátosságai (a 24–60–65 éves életkor) 

- az életszakaszok közül a felnőttkor a leghosszabb, amelyben a 24–30 éves kor a 

pályakezdés és egzisztenciateremtés időszaka, a 30–45 éves kor a gyakorlatias 

realizmus kora; 

- a jelentős egyéni különbségek mellett az életszakasz a társadalomba való beilleszkedés 

és az egyéni célok megvalósításának időszaka.  

 

Az aktív felnőttkorra már kialakulnak a fenti célok megvalósításához szükséges 

személyiségsajátosságok, a magas szintű szándékos figyelem, az önuralom és a 

fejlett akarat, a professzionális emlékezet, amely elsősorban a szakterület 

irányában mutatkozik meg. A felnőttkor sajátossága továbbá az átfogó, gyors és 

gyakorlatias képzelet és gondolkodás, az elmélyült érzelmek, állandó kötődések, 

melyben döntő a munka, a család, a kulturális és társadalmi érdeklődés. 

 

A felnőttkor vége az átmenet időszaka az öregkorba, ennek a korszaknak a legfontosabb 

sajátosságai: 

- a teljesítőképesség fokozatos csökkenése; 

- a viselkedési szabályok merevebbé válnak, aminek következtében az új 

körülményekhez nehezebb az alkalmazkodás; 

- a reakciók meglassulnak, a teljesítmény csökken, de ezt ellensúlyozhatja a szilárd 

munkamorál, a tapasztalat és a rutin;  

- a klimax – a szervezet hormonális áthangolódásának – következményeként fokozott 

ingerlékenység, érzelmi labilitás, nyugtalanság, szorongás, szexuális zavarok, 

betegségek alakulhatnak ki; 

- a nyugdíjazás (az addigi társadalmi státusz, kapcsolatok elvesztése), az erre való 

felkészülés esetenként szorongásos, depressziós tünetekkel jelentkezhet. 

 

5.8.6. Az öregkor sajátosságai (a 60–65 éves életkortól kezdődően) 

 

Az öregkor általában két részre osztható: 

- a 60–65–70. év közötti szakasz az öregkor, 

- a 70 év feletti időszak az aggkor. 

Az öregkor jellemzői: 

- élettani és pszichés változások, amelyek következtében csökken az 

alkalmazkodóképesség és bizonyos teljesítmények (látás, hallás); 

- az egyén és a társadalom szempontjából az életnek ebben a szakaszában a biológiai 

változások következtében megváltozik az egyén és a társadalom közötti viszony, a 

korábbi kapcsolatok megszűnnek vagy elmaradnak; 

- az érdeklődés a világ dolgai felől a belső problémák irányába fordul. 

Az aggkor a fokozatos leépülés időszaka, mely megmutatkozik: 

- a fokozott testi és szellemi hanyatlásban; 

- az új dolgok befogadására való képtelenségben; 

- az értelmi funkciók zavarában (emlékezetkihagyás stb.) és 

- a jelentől való fokozatos eltávolodásban. 
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13. ábra Öregkori beilleszkedési stratégiák 

 

Az öregkor tanulmányozásával foglalkozó pszichológiai kutatások a beilleszkedési stratégiák 

tekintetében az alábbi öt különböző öregkori személyiségtípust különböztetik meg: 
40

 

 

Konstruktív Kiegyensúlyozott, örül az életnek, meleg, szerető kapcsolatot épített ki az 

embertársaival. Általában tartós munkaviszonyban állt, magánélete 

boldog, elfogadja az öregkor tényeit. 

Függő  Inkább a passzivitás és a környezetére utaltság felé hajlik. 

Kiegyensúlyozott, ambíciói kihaltak, örül a nyugalomnak. Viselkedését a 

passzív türelem, a megalkuvás jellemzi. 

Védelembe vonuló Érzelmileg túlkontrollált, szokásaihoz ragaszkodó, konvencionális és 

megállíthatatlanul tevékeny ember. Látszólag visszautasítja a segítséget 

csak azért, hogy önmagának bizonyítsa, nem szorul rá másokra.  

Ez esetében egy védekező magatartás, mert fél az öregkori 

tehetetlenségtől. 

Rosszindulatú Az idős emberek egy részét jellemzi az indulatos, ellenséges stratégia.  

Ők saját kudarcaikért, körülményeikért másokat hibáztatnak. Agresszíven 

viselkednek, panaszkodnak a többi emberrel való kapcsolataikról, 

ugyanakkor versengő és gyanakvó jellemvonásaik vannak. Szokásaikban, 

magatartásukban, értékítéletükben merevek.  

Öngyűlölő Az öngyűlölő ember ellenszenvét saját maga ellen fordítja. Borúlátóak, 

eltúlozzák saját testi és pszichés problémáikat. Fő érzéseik a sajnálkozás, 

az önvád és a lehangoltság. Társadalmi kapcsolataik nincsenek, a halál 

nem aggasztja őket, azt megváltásnak tartják. 

 

A fenti személyiségtípusok az öregkori beilleszkedés gyakori formáit képviselik, de nem 

kizárólagos kategóriák, és még egyetlen típuson belül is találhatók jelentős egyéni 

különbségek.  
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 Riemann, Fritz: Az öregedés művészete. Háttér Kiadó, Budapest, 1999 alapján 
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5.9. ÖNREFLEXIÓ, ÖNISMERET – KI VAGYOK ÉN? 

 

Az önreflexió annyit tesz: kíváncsiak vagyunk magunkra. Arra, kik vagyunk, milyenek 

vagyunk, s arra is, hogy milyennek tartanak minket mások. De vajon mi késztet valakit arra, 

hogy egyáltalán foglalkozzon ezzel a kérdéssel? Leginkább talán annak a különbségnek a 

nagysága, ami a magunkról kialakított (ön)kép és a másokban rólunk kialakult kép között 

található. Vagyis minél nagyobb a kettő közötti különbség, annál nagyobb az ösztönző ereje, 

hogy változtassunk magunkon, fejlődjünk. Ennek felismeréséhez a legelső lépés, hogy le kell 

szoknunk az önmagunk iránti elfogultságról, és el kell fogadnunk, hogy nem vagyunk 

tökéletesek.  

 Az önismeret azt jelenti, hogy az egyénnek áttekintése van személyiségének 

összetevőiről, viselkedésének indítékairól és mindezeknek az emberi kapcsolatokban betöltött 

rendkívül fontos szerepéről. Az önismeretet helyesebb önmegismerési folyamatnak nevezni, 

hiszen az ember egész élete során ismerkedik önmagával, sohasem mondhatja, hogy 

tökéletesen ismeri magát. Az önmegismeréshez nagy bátorság, elszántság, akaraterő, tudatos 

és kitartó, szorgalmas, következetes munka kell. Az önmagával ismerkedőt e nehéz 

folyamatban gyakran érik meglepetések, csalódások, de ugyanakkor a felfedezés öröme is 

kíséri ezt a fantasztikus kalandot.  

 Az önmagunkról alkotott ismeretek lehetnek reálisak, illetve irreálisak, attól függően, 

hogy milyen szintjére sikerül eljutnunk a folyamatnak. Aki többet hisz önmagáról, mint 

amennyi valójában, az felül-, aki pedig kevesebbet, az alulértékeli önmagát. A reális 

önismeret egyfajta kellemes, egyensúlyi helyzetet biztosít. Az ilyen ember önmagát a helyén 

kezeli, tisztában van készségeivel, erényeivel, de hiányosságaival és hibáival is. Előbbieknek 

örül, és használja őket, sőt, mások hasznára is fordítja azokat. Utóbbiak pótlásán, javításán 

pedig folyamatosan dolgozik.  

 

A segélyhívások kezelői  számára, akik az emberekkel való foglalkozást, a 

velük folytatott kommunikációt hivatásszerűen űzik, s ráadásul nemcsak a 

másik ember magatartását kell megítélniük, minősíteniük, hanem saját  

viselkedésük, kommunikációs eljárásaik színvonalán a munkavégzés 

hatékonysága, eredményessége múlik, alapvető kötelesség önreflexiójuk ilyen 

igényű kialakítása,  s ennek nyomán önismeretük tudatos és állandó 

karbantartása, fejlesztése. Csak az olyan ember tudja i gazán helyesen 

értelmezni és befolyásolni mások viselkedését , aki ismeri és kontroll alatt  

képes tartani a sajátjait is. Az önismeret fejlesztésének szükségszerű 

velejárója a kommunikációs készségekkel való foglalkozás,  azok fejlesztése 

is.  

 

„Ismerd meg önmagad, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem 

külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, 

személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon és változni fog a 

sorsod is. Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is.”
41

 

 

5.9.1 Az egyén magatartására történő visszajelzések mechanizmusai: 

 

Társas visszajelentések: az ember elsajátítja, hogy miként értékelik őt a számára jelentős 

személyek, hogyan viszonyulnak hozzá.  

Társas összehasonlítás: az egyén úgy ismeri meg önmagát, hogy bizonyos számára fontos 

jellemzők mentén összehasonlítja magát másokkal. 

Önmegfigyelés: az egyén saját viselkedését különböző szituációkban – mintegy külső –

szemlélőként megfigyeli, és ez alapján következtetéseket von le saját tulajdonságaira nézve. 
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 Popper Péter: Belső utakon. Relaxa Kiadó, 1991, 11. o. 
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5.10. AZ ÖNREFLEXIÓ ÉS AZ ÖNISMERET FEJLESZTÉSE 

 

5.10.1. Mire jó az önismeret? 

 

Az, ha valaki nem vagy nem jól, azaz nem reálisan ismeri önmagát, komoly veszélyeket rejt, s 

nemcsak önmagára, de a környezetére nézve is. Az önmagát nem ismerő embert nagyon 

könnyű felismerni. Vagy bizonytalan, határozatlan, vagy épp ellenkezőleg: miközben 

túlzottan magabiztosnak akar látszani, valójában inkább nagyképűnek tűnik. A felvett, 

eljátszott magabiztosság gyorsan meginog. Ha az alap szilárd, ez nem történhet meg.  

De miből kell felépíteni ezt a biztos alapot? Mindenekelőtt tudásból, információkból, amelyek 

részben szakmai ismereteket, részben viszont emberi kvalitásokat jelentenek. 

 

Az a szakember ,  akinek megfelelő képzettsége és részben a képzés során, 

részben a gyakorlatban szerzett és megerősített tudása van, magabiztosabban 

jár el  a munkája során előálló helyzetekben. S ha mindehhez még magas 

szintű mentális és szociális kompetenciák is társulnak, szinte nincs olyan 

ismeretlen, váratlan szituáció, amiben ne állná meg a helyét, nincs olyan 

probléma, amelyre ne találná meg a megoldást. A határozo ttságnak és 

magabiztosságnak szükséges alapja ugyanakkor a magasan fejlett önismeret  és 

az ehhez nélkülözhetetlen önkritika is.   

 

Ha nem vagyunk tisztában saját hiányosságainkkal, a legegyszerűbb helyzet is zavarba hozhat 

minket, amelyben ezekre fény derülhet. A legkisebb kritikára is túl érzékenyen reagálhatunk, 

s a leleplezéstől való félelmünkben akár odáig is eljuthatunk, hogy kizárunk minden felénk 

irányuló visszajelzést. Az ilyen ember szinte elzárkózik mások elől, s teljes kontroll nélkül 

működik.  

 

Ha képességeinket nem ismerjük, hogyan vághatnánk bele bármibe is  

határozottan, bizakodva? S innen már csak egyetlen lépés,  hogy aki saját  

magában nem bízik,  azaz nincsen önbizalma, az másokban sem fog. S aki sem 

magában, sem másokban nem bízik, az hogyan v árhatná el , hogy őbenne bárki  

is megbízzon? Nem elég tehát határozottnak és magabiztosnak látszani,  annak 

is kell lenni.  Ennek érdekében folyamatosan képezni kell magunkat 

szakmailag és emberileg egyaránt, és nagy bátorsággal és kíváncsisággal 

ismerkedni önmagunkkal.  

Talán nem kell külön magyarázni, milyen óriási  jelentősége van mindennek a 

segítő szakmákban dolgozók, a híváskezelők és a szupervízoraik számára,  

akiknek a segítségre szorulók és saját kollégáik bizalmát is élvezve, gyorsan, 

határozottan kell  cselekedniük, dönteniük, s nem is akármiről:  esetenként 

emberi életekről.  

 

A következő alfejezetekben néhány olyan pszichológiai modellt mutatunk be, amelyek az 

önismeret jobb megértését szolgálják, majd a fejlesztés lehetséges módszereiből kínálunk egy 

kis ízelítőt.  
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5.10.2. Az önismereti kerék 

 

Az önismeret fejlesztési lehetőségeit ábrázolja az önismereti kerék, amely útmutatást ad arra, 

hogy milyen módon fejleszthető az egyén önismerete. 

 
14. ábra Az önismereti kerék

42
 

 

A kerék öt „küllője” az önismeret kategóriáinak helyét ábrázolja az önismereti folyamatban. 

 

Az érzet az érzékszervek által felfogott információkat foglalja magába, amit látunk, hallunk, 

szagolunk, ízlelünk, tapintunk. Az érzetet leíró kijelentések: „Fáj a fejem.” „Úgy látom, hogy 

ideges vagy.”  

 

Az értelmezés az a jelentés, amit az érzékszervek által közvetített információknak 

tulajdonítunk. 

 

A múltbeli tapasztalatainkba beépítjük az érzelmeinket, és megfogalmazzuk az ezzel 

kapcsolatos benyomásainkat, véleményünket: „Úgy gondolom, hogy a holnapi feladataim 

miatt vagyok ideges.” 

 

Az érzés az érzelmi, indulati állapot megtapasztalása, leggyakrabban az érzetekre adott 

válaszokat tartalmazza, de az értelmezéstől eltérően nem gondolati, logikai választ tartalmaz. 

„Sajnálom, hogy ennyire felidegesítetted magad.” 

 

A szándék az egyén akaratának a kifejezése, utalás arra, hogy mit akarunk, mit kívánunk. 

„Azt szeretném, ha megnyugodnál.” 

 

A cselekvés aktivitást, szavakban megnyilvánuló vagy szavak nélküli viselkedést jelent, azt, 

hogy valamit teszünk. A saját cselekvésünket megelőző érzeteink, értelmezéseink, érzéseink, 

szándékaink a másik személy számára újabb cselekvések forrásai.  

 

A reális és hatékony önismeretet az öt „küllő” biztosítja. Ha valamelyik „küllő” 

hiányzik, akkor az önismereti folyamat hiányos és nem eléggé hatékony lesz. 
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 Lásd: Rudas János, Delfi örökösei. Gondolat, Budapest, 1990, 34. o. 
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A hiányos önismereti kerék változatai 

 

Értelmezés – 

cselekvés 

Ilyenkor ítélkezünk, feltételezünk, határozott véleményünk van, és 

ezek alapján cselekszünk. Nem történik meg az érzéseink és 

szándékaink tudatosítása. Ennek a sémának az ismétlődő 

alkalmazása esetén az egyén nem érti meg, hogy a saját 

viselkedésének a hibái miatt vannak másokkal konfliktusai. 

Értelmezés – érzés  

– cselekvés 

Ebben az esetben az érzelmek bevonódnak, de hiányzik a külső 

világ, a többi ember érzékelése, számításba vétele. A valóság 

távoltartása, a túlzott befelé fordulás torzítja az önismeretet.  

Érzékelés – érzés – 

cselekvés 

Ennél a sémánál hiányzik az értelmezés, a gondolkodás és az ezzel 

összefüggő tudatos szándék. A cselekvést az érzelmek, az indulatok 

vezérlik, ami gyakran súlyos hibák forrása. 

Értelmezés - érzés A gondolatok és a lelki élet gazdagsága jellemzi, de ez nem fordul át 

cselekvési szándékba és aktivitásba, ami gátolja a másokkal való 

kommunikációt. 

 

5.10.3. A Johari-ablak  

 

Az önismeret egyik széleskörűen használt másik modelljét Joseph Luft és Harrington 

Ingham pszichológusok dolgozták ki, és az ő keresztnevük elejéből származik a Johari-ablak 

elnevezés. A modell két fő dimenziót ad meg az Én megértéséhez, egyfelől a viselkedés és 

stílus azon tényezőit, amelyek ismertek a személy számára (Én), másfelől azon tényezőket, 

amelyeket azok ismernek, akikkel a személy kapcsolatban áll (Mások). 

 

 
 

15. ábra A Johari-ablak
43

 

 

A bal felső négyzet az ún. Aréna vagy Nyílt terület. Ez az egyén viselkedésének az a része, 

amely ismert mind a személy előtt, mind azok előtt, akikkel kapcsolatban áll. Az Aréna olyan 

információkat tartalmaz, mint pl. a név, a fizikai megjelenés és a családi vagy vállalati 

kötődések.  

 Az ún. Rejtett terület azt foglalja magában, amit a személy tud, de mások előtt nem tár 

fel. Az e területen lévő dolgok titkosak. Például valakit zavarhat az, ha nem kínálják hellyel 

egy megbeszélés alatt, de állva marad, anélkül, hogy tudtára adná másoknak, hogy ez zavarja 

őt. A Rejtett terület jelentős részét teszik ki a jó viszony megőrzése érdekében elhallgatott 

dolgok. 
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 Az ún. Vak terület a személy viselkedésének és stílusának azokat a tényezőit tartalmazza, 

amelyeket mások ismernek, de ő maga nem. Valaki lehet úgy kihívó nagyzoló, modoros, hogy 

annak nincs tudatában, és ha szembesítik vele, akkor azt meglepetéssel fogadja. 

A negyedik terület az ún. Ismeretlen terület, amely megközelíthetetlen mind a személy, 

mind mások számára. Ez igen nagy terület, és bizonyos körülmények (például egy baleset), 

egy nehéz életszakasz vagy speciális pszichológiai módszerek, hirtelen tudatosíthatják a 

személyben saját rejtett aspektusait.  

 Az önismeret fejlesztése számára megcélzandó terület természetesen a Vak terület. Ennek 

minél nagyobb mértékű „bevilágításával” az egyén sok olyan dolgot megtudhat magáról, 

amelyeket a társas kapcsolatok működtetésében hatékonyan tud használni. 

 

5.10.4. Az önismeret fejlesztése 

 

A reális önismeret kialakulását segítő lehetőségek: 

 tapasztalatszerzés, önkipróbálási lehetőségek, nyitottság, 

 egyéni vagy csoporttagok által segített helyzetekben az érzéseink, tapasztalataink 

beazonosítása, megfigyelése és valós szituációkkal történő összehasonlítása. 

 

Az önismereti munkához szükséges viszonyulás magába foglalja a következőket: 

 önmagunk elfogadását, az őszinteséget, annak az elfogadását, hogy érzéseink és 

gondolataink a sajátunk és önmagunk alakítottuk ilyenné, ezért a mi kezünkben van a 

hatalom, a felelősség ezek befolyásolására is, 

 empátiás viszonyulás, amely hozzásegít ahhoz, hogy információt kapjunk a másikról 

és arról, hogy gondolati-tartalmi szinten hogyan viszonyulnak hozzánk, 

 tiszteletben tartani, hogy másoknak is joguk van érezni, gondolkodni és az az övék. 

 

A személyiség önfejlesztésének lépései
44

 

 

1. Szervezetünket a tudatosan irányítható gondolatok útján helyesen 

tájékoztatjuk.  

2.  Kíméljük a szervezetet  az idegen anyagoktól,  a kémiai szerekkel 

(drogokkal, gyógyszerekkel) való felesleges terheléstől és természetes 

módszereket alkalmazunk a megsegítésre.  

3.  Megóvjuk a túlméretezett reakcióktól azáltal , hogy beállí tottságunkat,  

szemléletmódunkat,  gondolkodásmódunkat megváltoztatjuk, így a 

szervezethez ható környezeti befolyásokat tompíthatjuk.  

4.  Rendszeres testi kondicionáló és relaxációs, le lki lazító-önerősítő 

tréninggel segítjük elő a természetes belső egyensúly helyreállítását és az 

erők felújí tását .  

 

5.10.5. Az önismeret fejlesztésének módszerei 

 

Az önmegismerés a születéstől egészen a halálig tartó, azaz soha véget nem érő folyamat. 

Tudatos alakítása nagyon fontos a segítő szakmákban dolgozók számára.  

 Ennek ma már különféle hatékony, élvezetes módszereit ismerjük. Az önmagunkkal való 

ismerkedést végezhetjük egyénileg vagy csoportosan. Mindkettőnek megvan a maga ideje, 

szerepe, előnye és hátránya. 

 Az autodidakta fejlesztéshez nem kell semmi és senki. A kellő mennyiségű és minőségű 

erre irányuló szakirodalom jó kiindulópont lehet. Ezután jöhet egy tükör, néhány rólunk 

készült fénykép, majd fokozatosan a saját hangunkról készített hangfelvételek, képfelvételek 
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megfelelő módszertannal való feldolgozása, elemzése. Ami ennek a módszernek az előnye, 

hogy ugyanis nem kell hozzá különösebb anyagi erőforrás, nem igényli mások társaságát, 

illetve hogy otthon is végezhető, abból fakadnak egyben a hátrányai is. Tudniillik nincs meg a 

megfelelő kontroll, előrehaladásunkat nem tudjuk pontosan felmérni, nem tudjuk, mikor 

lehetünk esetleg elégedettek az elért változásokkal, s mit kellene még megtanulnunk.  

 Ha komolyabb eredményeket szeretnénk elérni, akkor érdemes különböző kontrollokat 

építeni az önmegismerési folyamatba. Tanácsos például hiteles szakember segítségét igénybe 

venni, illetve olyan társakkal együtt tanulni, akik ugyanerre a nehéz feladatra vállalkoznak. 

Ezen a szinten egy jól megválasztott szakember, egy jó tanulási módszer, és nem utolsósorban 

egy szerencsésen összeválogatott önismereti csoport az egyéni fejlődést megsokszorozza.  

A tréningeken mások megismerésében is sokat fejlődhetünk, s nem utolsósorban olyan társas 

élményekhez jutunk, amilyenekhez más módon nem.  
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6. A HÍVÁSFOGADÓ SZÁMÁRA SZÜKSÉGES KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK ÉS 

FEJLESZTÉSÜK – MONDJAM VAGY MUTASSAM? 
 

6.1. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, TÉNYEZŐI 

  

A kommunikáció fogalmának meghatározása látszólag egyszerű: közlésfolyamat. Az idegen 

szavak szótárából azt is megtudhatjuk, honnan származik és mit jelent a szó eredetileg: 

kommunikáció lat 1. tájékoztatás, (hír) közlés 2. inf információk közlése v. cseréje vmilyen 

erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer (nyelv, média, gesztusok stb.) útján 3. ritk közlemény 4. 

összeköttetés, kapcsolat, érintkezés.
45

 A legrészletesebb definíciót a Világirodalmi Lexikon 

adja: „kommunikáció <latin communicatio ’közlés’>: 1. információcsere olyan rendszerek 

között, amelyek információk tudomásulvételére, tárolására és átalakítására képesek. 

Létrejöttéhez a következő összetevők és műveletek szükségesek: adó; vevő, kód; kódolás; 

maga a közlemény; csatorna; dekódolás. Azt a tényezőt, amely a közleménynek a csatornán 

való haladását gátolja, ill. a dekódolást megnehezíti, zajnak nevezzük.”
46

  

 A közlésfolyamat tényezőinek összehangolt működése révén jön létre maga a 

kommunikáció. Az összefüggések szemléltetésére használható a következő modell, amelynek 

egyszerűbb változatával sok kommunikációról szóló könyvben, tankönyvben találkozhatunk. 

Az általunk kínált modell több mindenben eltér, részletesebb. 

 
16. ábra A kommunikáció általános modellje

47
 

 

 

17. ábra Az intervenció kommunikációs modellje
48
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6.1.1. Adó  

 

Adónak nevezzük a mindenkori közlőt (vagy beszélőt, írót, jelen esetben bejelentőt  stb.), 

aki éppen aktuálisan kezdeményezi az interakciót. Az adó kommunikációs adottságai, 

készségei, képességei, valamint neme, kora, társadalmi szerepe-rangja, egyénisége, 

műveltsége, iskolázottsága, kulturáltsága, igényessége, aktuális pszichikai és fizikai állapota 

mind-mind alapvetően befolyásolják a közlést.  

 

A segélyvonalakra betelefonálókat a hívásfogadónak nincs alkalma 

megválogatni , neki,  szerepéből adódóan tudomásul kell  vennie, hogy 

mindenkivel szóba kell állnia, ha tetszik neki, ha nem. A legcélravezetőbb 

tehát,  ha megtanulja kezelni a legkülönbözőbb  bejelentőket .  

 

6.1.2. Vevő 

 

A vevő a közlésfolyamat során a mindenkori befogadó (vagy hallgató, olvasó, jelen esetben a 

hívásfogadó  stb.), aki éppen aktuálisan partnere az adónak. A vevő személye, annak 

tulajdonságai (neme, kora, társadalmi szerepe-rangja, egyénisége, műveltsége, iskolázottsága, 

kulturáltsága, igényessége, aktuális pszichikai és fizikai állapota, illetve a 

„vevőkészülékének” finomsága-érzékenysége, a befogadó készség) legalább annyira fontosak 

és meghatározóak a kommunikációra nézve, mint az adóéi.  

 

A híváskezelők minél érzékenyebb, értőbb vevővé fejlesztése a cél, mert  ezzel 

a hívásokra való reagálásuk is pontosabb, a dekvátabb lesz.  

 

6.1.3. Üzenet 

 

Az üzenet az a tartalom, amely az adó részéről megformált közleményben eljut a 

befogadóhoz, amit annak meg kell fejtenie. Az üzenet tartalma lehet szándék, akarat, kérés, 

kérdés, felszólítás, felhívás, információközlés, érzelemkifejezés, gondolat stb.  

 

A segélyvonalat feltárcsázó ügyfél üzenete legtöbbször lényegében a 

segítségkérés. Ritkábban megtévesztő szándék, feszültség -levezetés, zaklatás  

is állhat a háttérben. Utóbbi esetekben  a valódi üzenet gyors azonosítása, és a 

hívás mielőbbi befejezése a legfontosabb cél, s ennek érdekében meg kell  

tanulni a kulturált  megoldásmódokat.  

 

Üzenete minden közleménynek van, legfeljebb nem mindig szándékos, nem tudatos. A vevő 

nem mindig érti az üzenetet, pedig a megértés kulcsfontosságú a kommunikáció kimenetele, 

eredményessége szempontjából. Ennek a kommunikáló felek nem mindig vannak tudatában, 

nem veszik komolyan. Pedig az üzenetek megértésének ellenőrzésére egy végtelenül egyszerű 

módszer bármikor a rendelkezésünkre állna: az ellenőrzés, a (vissza)kérdezés.  

 

6.1.4. Visszacsatolás 

 

A visszacsatolás az adóhoz a vevőtől érkező jelzések, pontosabban visszajelzések összessége. 

Ezek révén az adó észleli a vevőnek a kommunikációs helyzetben való jelenlétét; 

információkat szerez a vevőtől az üzenet vételére, dekódolására, megértésére, feldolgozására 

vonatkozóan, valamint a vevőnek arról a szándékáról, hogy nem kíván-e szerepet cserélni az 

adóval.  
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A segélyhívásnál az alaphelyzet az, hogy a bejelentő az adó, a hívásfogadó 

pedig a vevő. Ám ez a helyzet az első tisztázó (vissza)kérdezés pillanatában 

változik,  a szerepek cserélődnek. Eredményes közlés csak a folyam atos 

visszacsatolás biztosítása útján várható el, amelyeket a szakembernek kell  

irányítania.  

 

A visszacsatolás alapvetően kétféle lehet: közvetlen és közvetett. A közvetlen visszacsatolás 

alkalmas arra is, hogy magát a közlést már annak megfogalmazódása során módosítsa.  

A közvetett visszacsatolás erre csak időbeli késéssel képes, s az eredeti közlést magát már 

nem tudja megváltoztatni. A visszacsatolásnak – minden közhiedelem ellenére – nem kell sem 

szándékosnak, sem aktívnak lennie. Vannak ugyanis reakciók, amelyeket a közlés 

automatikusan kivált a vevőből. Ezek többnyire nem verbális úton fejeződnek ki. Ha a vevő 

semmit sem jelez vissza, akkor éppen ennek a reakcióhiánynak lesz jelentése az adó számára.  

 

6.1.5. Csatorna 

 

A csatorna a közlés anyagi megjelenése, két fajtája létezik: az írásbeli és a szóbeli. Itt most 

azt értjük ezen, hogy a közölt információt az adó rögzíti, maradandóvá teszi vagy sem.  

A maradandóság időtartama nem számít, a lényeg csak az, hogy az üzenetet azért kell 

rögzíteni, hogy a vevőhöz eljusson, mert más úton ez nem történhetne meg, vagy 

megtörténhetne, de az adó valamiért kifejezetten ezt az utat választja. Nem számít tehát, ha az 

üzenet a vételt követően vagy akár még az előtt használhatatlanná válik vagy megsemmisül 

Hasonlóképpen azt sem kell figyelembe vennünk, ha az eredetileg az adó által rögzíteni nem 

kívánt közlemény mégis rögzül, pl. ha valaki jegyzőkönyvbe, magnóra, videóra veszi azt. 

Hiába marad meg ugyanis a közlemény, akár tartósan is, a „szóbelisége” azt jelenti, hogy az 

adó maga nem szánta azt rögzítésre, és a szövegformálás során teljes egészében ennek 

megfelelően járt el. Azt mondhatjuk tehát, hogy ha az adó a közleményt a saját szándékából 

rögzíti, akkor az írásbelinek számít, ha nem, akkor szóbelinek.  

 

Ennek értelmében a hívásfogadás tipikusan szóbeli műfaj ,  annak ellenére, 

hogy a hívásokat rögzítik.  

  

Mindezt azért kell tudnunk, mert nyilvánvalóan mások a követelmények szóban és írásban.  

A közlés egyéb körülményei (szituáció, téma, műfaj stb.), illetve az időbeli/térbeli 

lehetőségek által szabott keretek szintén befolyásolják a kommunikációt. A rögzített szöveg 

elkészítésére, „gyártására” minden esetben több idő áll rendelkezésre. Nem kell azonnal 

kimondani a mondatokat, mint szóban, az írás során van idő gondolkodni. Lehet korrigálni a 

hibákat, akár úgy is, hogy arról a vevő nem is szerez tudomást. Nem kell számítani a vevő 

azonnali visszajelzéseire, csak időeltolódással. A vevő lehetséges visszajelzése, leendő 

véleménye, befogadói magatartása, reakciói csak annyiban befolyásol(hat)ják a közlést, 

amennyire azt az adó elképzel(het)i, feltételez(het)i, de egyáltalán nem biztos, hogy ezek az 

elképzelések a ténylegesekkel egybeesnek. Míg szóban azonnali a reagálás lehetősége, és ez 

befolyásolja az adó viselkedését, megnyilvánulásait.  

 Ismeretes fogalom a szakirodalomban a közvetlenség, illetve a közvetettség is. 

Közvetlen a kommunikációs helyzet, ha a kommunikáló felek 1. ugyanazon térben és 2. egy 

időben vannak jelen, 3. a visszacsatolás lehetősége korlátlan, és 4. minden nem verbális 

csatorna is aktívan működik. Minden ezzel ellentétesen leírható helyzet közvetettnek 

minősül. A közvetlen és a közvetett kommunikáció között természetesen léteznek átmenetek, 

ezek az ún. félig közvetlen kommunikációs helyzetek, amilyen például a telefonbeszélgetés. 

Ezekben a négy fenti feltétel valamelyike, számtalan variációban, többnyire hiányzik.  
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Különös jelentősége van a csatornának a híváskezelői munkában, h iszen a 

kommunikáció telefonon zajl ik. Erről a későbbi fejezetekben még bőven lesz 

szó.  

 

6.1.6. Kód (dekódolás) 

 

A kód egy jelrendszer, amely jelekből és e jelek használatára vonatkozó szabályokból áll. 

Ezek segítségével kódolja az adó az üzenetet, amely így közvetve jut el a vevőhöz, aki a kód 

ismeretében képes azt dekódolni, azaz értelmezni, felfogni. Fontos és elengedhetetlen 

feltétele a kommunikációnak a kód mindkét fél általi ismerete, azaz hogy rendelkezzenek egy 

közös kóddal, ha nem is azonos színvonalon. 

 Az emberi kommunikáció legalapvetőbb, legelterjedtebb és egyben legegyetemesebb 

jelrendszere a nyelv. Azért, mert egyrészt minden mentálisan ép ember birtokában van a 

nyelvi jelrendszer ismeretének, másrészt pedig az összes többi jelrendszerben kódolt üzenet 

értelmezése is a nyelv segítségével történik.  

 

A segélyvonal, telefonról lévén szó, kizárólag nyelvi  kódolásra és 

dekódolásra ad alkalmat. Elsődleges jelrendszerként itt  a közös nyelv adódik, 

amely Magyarországon döntően a magyar. Tudjuk azonba n, hogy a 112-es 

számot más anyanyelvűek is felhív(hat)ják. Ennek érdekében a hívásfogadók 

számára nélkülözhetetlen valamely nagy európai nyelv (a képzési  

követelmények szerint az angol vagy a német) legalább alapfokú ismerete.  

 

6.1.7. Beszédhelyzet és kontextus 

 

A kommunikációs aktus mindig valamilyen konkrét helyen, időben és körülmények között 

zajlik. Ezek összességét nevezzük beszédhelyzetnek, szituációnak. A kommunikáció e 

körülményei is alapvetően befolyásolják a közlés mikéntjét. Ennek bizonyítására vegyünk 

olyan helyzeteket, amelyekben minden más tényező változatlan (ugyanaz az adó ugyanazzal a 

vevővel ugyanarról a témáról ugyanolyan csatornán beszélget), csak a beszédhelyzet, vagyis a 

közlés körülményei változnak.  

 

Például egy kis kárral  járó nyaralófeltörést annak bekövetkezése után egy 

héttel  a panaszfelvevő irodájában, vagy egy rablótámadást épp csak 

„megúszva”, szinte azonnal, a helyszínről jelentenek be.  

 

A kontextus jelentése a beszédhelyzetéhez képest szélesebb. Ezen a továbbított üzenethez 

tartozó háttér információkat értjük, vagy másképpen fogalmazva azt a tágabb 

összefüggésrendszert, vagy szűkebb értelemben szövegkörnyezetet, amelybe beleágyazva az 

adott szöveg megjelenik, és amely által megtöltődik az éppen ott és akkor aktuális jelentéssel. 

 

Példaként gondoljunk a 112 -es segélyhívó működésére Németországban vagy 

Magyarországon, ugyanabban az időpontban.  

 

6.1.8. Zaj 

 

Zajnak nevezünk minden olyan tényezőt, amely a kommunikációt zavarja. Ennek 

megfelelően a zaj kommunikációelméleti fogalom, amelyet itt a hétköznapi szóhasználattól 

eltérően szélesebb, gazdagabb tartalommal használunk, nemcsak kifejezetten azaz hanghatást 

értünk rajta. 

 Általában számos olyan jelenség „kíséri” az egyébként korrekt (azaz minden tényezőt 

magában foglaló és optimális körülmények között zajló) kommunikációt, amelyek csak abban 
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az esetben válnak zajjá, ha valamilyen mértékben vagy módon zavarják a kommunikációt. 

Például egy beszélgetés történhet olyan halk zene mellett, amely a beszélgető partnerek 

egyikét sem, s így magát a kommunikációt sem zavarja, ám ha a zene felerősödik, akár egyik, 

akár másik beszélgető fél számára már zavaró tényezővé válhat. 

 

A zajok jellege és mértéke, s  ennek megfelelően a kommunikációra gyakorolt  

zavaró hatásuk természetesen rendkívül sokféle lehet. Van, amelyik erősen 

megnehezíti  a közlést, van, amelyik teljesen lehetetlenné is teszi.  Itt  is , mint 

mindig, az a kérdés: a híváskezelő észlel i-e őket, valóban zavaróak-e a 

számára, és ha igen, akkor mit kezd velük? Erről a jelenségről, jelentősége 

miatt  a 7.  fejezetben még külön is lesz szó.  

 

6.1.9. Valóság – ismeretek – kommunikáció 

 

Mivel a valóságról minden egyes embernek különböző ismeretek formájában van tudomása, s 

a kommunikációs folyamatban ismeretek közvetítése-cseréje zajlik, nagyon fontos a mélyére 

nézni a valóság, az ismeretek és a kommunikáció összefüggésének. Mindannyian 

tapasztaltuk már, hogy ugyannak a dolognak, jelenségnek, helyzetnek, eseménynek az 

észlelése, gondolati és érzelmi feldolgozása a szituációban szereplő vagy az arról véleményt 

formáló egyes emberekben mennyire eltérő lehet. Ennek a kommunikációra nézve is fontos 

következményei vannak. Viszonylag eredményes beszélgetés csak akkor történhet, ha van 

valamiféle egyetértés vagy megállapodás az ugyanarra vonatkozó ismeretek tartalmáról, 

formájáról. Ez a közmegegyezés az emberi beszéd kialakulása óta létezik, biztosítva a 

gyakorlati élet viszonylagosan zavartalan működését. Mindez persze hosszú idő alatt és 

valami csodás magától értetődőséggel alakult ki. Mégis, a mindennapi életben gyakori, hogy a 

kommunikációt félreértések, eltérő értelmezések zavarják, vagy éppen lehetetlenné teszik.  

 

A valóság rendkívül sokarcú és gazdag, s roppant sokféle szubjektív 

benyomás születhet  róla. Ennek a sokféleségnek a „kezelése” a sikeres 

kommunikáció egyik alapvető feltétele. Ha ismerjük ennek a szükségszerű 

okait, azt is tudjuk, hogy a közléseinket időnként fogadó értetlens ég forrása 

korántsem a másik ember butasága vagy rosszindulata. Nem elég azonban ezt  

tudni, hanem ennek megfelelő kommunikációs technikákat kell alkalmazni.  

Így például törekedni kell  arra, hogy működjön –  vagy ha nincs,  akkor 

megszülessen –  a közölt ismeretek tartalmára vonatkozó közös megegyezés.  

Mindez csak úgy lehetséges,  ha végig jelen van a nélkülözhetetlen toleran cia,  

még akkor is, ha az nem mindig kölcsönös.  Akármilyen is a hívó fél , a 

hívásfogadónak –  hiszen ő a képzett szakember –  mindig megértőbbnek kell  

lennie. Létezik ún. tanult tolerancia, ami hez a segítő szakembernek olyankor 

kell nyúlnia, amikor netán az emberi tolerancia határaihoz érkezne.  A 

létrejövő kommunikációs zavarok feloldásában jó  technika a türelmes 

visszakérdezés, az esetleg eltérő tartalommal használt fogalmak kölcsönös 

pontosítása, a kommunikáció menetének „újraindítása”. Ez a híváskezelők 

alapvető készségévé  kell , hogy váljon.  

 

6.1.10. Stílus 

 

A stílus a kommunikációs folyamat egészét átszövi. Nélküle nincs emberi kommunikáció, 

hiszen ha például azt mondjuk valamilyen közlésre, hogy stílustalan, akkor természetesen 

nem a stílus hiányáról, hanem annak bizonyos, mégpedig általában a helyzethez nem illő 

minőségéről beszélünk. Az egyes tényezők bármilyen kis mértékű változása azonnal a közlés 

stílusának módosulását vonja magával.  
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Például  ugyanazt a hívást három különböző operátor fogadja.  Mindegyikük 

másképp fog beszélni, ún. egyéni stílusuk nyilvánul meg. Egyikük hangjától 

megnyugszik a bejelentő, a másikétól  talán még idegesebb lesz. Egyikkel 

együttműködik, a másikkal egyre agresszívebbé válik. Vagy cseréljük ki a 

beszédhelyzetet : ugyanannak a vevőnek ugyanaz az adó ugyanarról  a témáról 

beszél személyesen, mondjuk egy készségfejlesztő tréningen,  vagy írásban, 

például ebben a jegyzetben. Ami minden esetben változott , az a közlés módja, 

a st ílus.  

 

A stílus tehát nélkülözhetetlen színt, ízt, életet visz az információk puszta átadásába, az 

üzenetek közvetítésébe. Nélküle a kommunikáció elviselhetetlenül színtelenné válna. Ahány 

adó, ahány közlés, ahány csatorna, ahány téma stb., annyi stílus, annyi szín. Ez a szín persze 

szürke is lehet, többnyire ilyenkor szoktuk a stílust neutrálisnak, semlegesnek nevezni. Van 

olyan stílusréteg, amellyel szemben a szürkeség (a feltűnés nélküliség, az uniformizáltság, az 

érzelemmentesség, a semlegesség) a követelmény. Ilyen a hivatalos stílus.  

 

A hívásfogadókat azonban arra intjük -biztatjuk, hogy a hivatalos stílusba –  

természetesen mindig az adott helyzetnek és lehetőségeknek megfelelő 

mértékben –  vigyék bele egyéniségüket,  egyéni stílusukat, mert csak ekkor 

lesz személyes és személyre szabott , ezáltal emberi a helyzetkezelés.  

 

6.2. KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA – NYELVI KOMPETENCIA – STILISZTIKAI KOMPETENCIA 

 

Még mielőtt a kommunikációs kompetenciák részletes tárgyalásához fognánk, kezdjük a 

legalapvetőbbek tisztázásával.  

 Minden egészséges, ép beszédfejlődésű és normális körülmények között szocializálódott 

ember rendelkezik ún. kommunikatív kompetenciával. Ez azt jelenti, hogy az életünk során 

előforduló emberi interakciókban képesek vagyunk teljes mértékben részt venni, azaz tudjuk, 

mit és hogyan kell tennünk és mondanunk annak érdekében, hogy szándékaink – a közlés által 

– megvalósuljanak, vagy hogy másokat ugyanilyen úton megértsünk. Ez a készség magában 

foglalja a verbális és nem verbális csatornákra vonatkozó eljárásmódok ismeretét és 

használatát egyaránt. 

 A kommunikatív kompetenciához szorosan kapcsolódik az ún. nyelvi kompetencia, 

amely már kissé szűkebben a verbális közlésekre vonatkozó szabályok ismeretén, a bennük 

való jártasságon alapul. Segítségével képesek vagyunk ítéletet hozni az adott nyelven 

elhangzó kijelentések nyelvi-nyelvtani helyességéről. Erre – persze különböző szinten – 

mindenki képes, aki legalább egy (anya)nyelven beszél. (Ha valakinek több anyanyelve van, 

annak ez a kompetenciája minden anyanyelvén megvan.) Gondoljunk csak arra, amikor 

idegen anyanyelvűek akcentusát vagy ragozási, szóhasználati, mondatszerkesztési hibáit 

felismerjük, és – ha nem is hangosan, de legalább magunkban – automatikusan javítjuk. 

Ilyenkor a birtokunkban lévő nyelvi kompetenciát használjuk – többnyire ösztönösen. Ennek 

a tudatosítása, fejlesztése a verbalitás terén az egyik legfőbb kommunikációfejlesztési 

célkitűzés kell, hogy legyen. 

 

A nyelvi kompetencia magasabb szintjén áll például a felnőtt a gyermekhez 

képest , a nyelvtanár a diákhoz képest , vagy a professzionális híváskezelő és 

szupervízor a bejelentők többségéhez képest .  

 

A harmadik, az előző kettőre épülő kompetencia az ún. stilisztikai kompetencia. A stílus a 

kommunikáció során jelenik meg, s megítélése mindig azt a kérdést feszegeti: az a mód, 

ahogyan valamit közlünk, adekvát-e az adott közléshelyzethez megszabott szabályokhoz, 
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normákhoz. Ha igen, akkor illőnek, ha nem, akkor oda nem illőnek tartjuk az elhangzottakat, 

leírtakat. Ha a vevőnek ilyen érzése támad az adó közlésével kapcsolatban, annak negatív 

következményei lehetnek a helyzet kimenetelére. Ha mégsem, akkor az a vevő toleranciájáról 

tanúskodik. 

 

Mindhárom alapkompetenciáról hangsúlyoznunk kell , hogy a híváskezelő 

számára egyik sem nélkülözhető, ám nem mindegy, hogy mire használja őket.  

Ha ezek a kompetenciái működésbe lépnek és „jeleznek” (többnyire valami 

eltérést , hiányosságot, hibát), akkor ezekkel kezdenie kell valamit .  

Segítségükkel  tájékozódnia kell a bejelentő kommunikációs készségeiről , ám  

az így szerzett információkat csak és kizárólag arra szabad felhasználnia, 

hogy a lehető leghatékonyabban szót értsen vele. Semmiképpen nem a másik 

ember megítélésére,  különösen nem lenézés ére valók ezek a –  jó esetben 

magas szintre fejlesztett –  kompetenciák.  

 

6.3. A VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A kommunikáció legalapvetőbb és kimondottan faj-specifikus (kizárólag az emberre 

jellemző) formája a verbális kommunikáció. A fogalmat a hétköznapi szóhasználat gyakran 

egybemossa a beszéddel, a szóbeliséggel. Tisztáznunk kell azonban, hogy a kettő nem 

ugyanaz.  

 

A verbális kommunikáció nyelvileg történő megformálást, 

szavakba öntött közlést jelent. 

 

A verbális kommunikáció elsődlegességébe vetett hit és annak monopóliuma évezredek óta 

tart, s a ma embere is úgy véli, elsősorban arra figyel, hogy mit mond, illetve hogy mit 

mondanak neki, s kevésbé arra, hogy mindez hogyan történik. A mit mondás lényegében 

tehát a verbális kommunikáció, az pedig, hogy mindez hogyan történik, a nem verbális 

kommunikáció. A nem verbális kommunikációról szóló 6.4. alfejezetben röviden bizonyítani 

fogjuk, mennyire fontos szerepe van az utóbbinak is az emberi közlésfolyamatban.  

 A verbalitáshoz, azaz a nyelv használatához – a beszéd vagy az írás produkálásához és 

befogadásához egyaránt – feltétlenül szükséges a következő három tényező megléte:  

 

- közlési szándék,  

- tudatosság  

- egyezményes jelrendszer.  

 

Ha ezek hiányoznak, illetve ha valaki nem ismeri a jelrendszert, sem közlésre, sem megértésre 

nem képes. 

 

A verbális közlés fizikai megjelenése szerint alapvetően kétféle lehet: szóbeli  

és írásbeli. Itt  a két csatornának a hívásfogadói tevékenyég szempontjából 

fontos eltéréseit  szeretnénk bemutatni,  pontosabban azt,  hogy ezek az 

eltérések a két megjelenési formával szemben támasztott  követelmények 

különbözőségéből fakadnak. Nagyon fontos ugyanis, hogy mind szóbeli , mind 

írásbeli kommunikációnkra képesek legyünk tud atosan odafigyelni,  és 

mindent megtenni annak érdekében, hogy megnyilvánulásaink minél 

pontosabbak, korrektebbek legyenek, így elkerülve vagy csökkentve a 

zavarokat.  
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Természetesen mindkét közléshelyzetnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, amelyeket 

pontosan ismernünk kell ahhoz, hogy bennük eligazodjunk, biztonsággal mozogjunk, s 

mindegyiket lehetőség szerint pontosan arra és olyan módon használjuk, amire és ahogyan az 

való. Az emberiség történetében a szóbeliség jelent meg elsőként. Az írás csak jóval később 

alakult ki, és lassan, fokozatosan terjedt el a különböző nyelveken beszélő közösségek között 

(a mai napig sem teljesen). Az írás történetét – éppen maradandósága okán – sokkal könnyebb 

nyomon követni. Ám az írásos szövegek vizsgálata kapcsán óhatatlanul szembetaláljuk 

magunkat azzal a problémával, hogy belőlük vajon mennyire hűen lehet következtetni a 

keletkezésükkel egyidejűleg használt szóbeliségre. Csak részben, s ez is éppen abból adódik, 

hogy alapvetően más a szóbeli és az írásbeli közlés működési mechanizmusa. 

 A verbális kommunikációval e helyütt csak annyiban kell foglalkozni, hogy megértsük, a 

nyelv milyen színvonalú ismeretére van szüksége a szakembernek a hívásfogadói 

munkakörben. Az anyanyelv bizonyos szintű ismeretét feltételezve olyan szóbeli és írásbeli 

nyelvhasználati kérdéseket érintünk röviden, amelyek ismeretének készségszintű hiánya 

kommunikációs zavarokhoz vezethet. 

 

6.3.1. Szóbeliség 

 

Közhely, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, ám az egyik legfőbb különbség éppen ebből 

ered. A szó múlékonyságának egy sor következménye lesz, amelyekkel az adó már a 

szövegalkotáskor tisztában van, s ezért azok a szövegalkotás módját alapvetően befolyásolják. 

A múlékonyság ténye valamelyest felszabadítja a beszélőt: mivel szavai elszállnak, úgy érzi, 

nincs akkora jelentőségük, s kisebb az ő felelőssége. Éppen ezért lehet mind formai, mind 

tartalmi szempontból kisebb vagy nagyobb mértékben igénytelenebb, kevésbé szabatos, 

kevésbé gondosan formált, megszerkesztett, akár hibás is a szóban elhangzó szöveg.  

 Itt kell megjegyeznünk, hogy amióta a hang- és képrögzítő eljárásokkal a szóbeli 

közléseket is lehet rögzíteni, maradandóvá tenni, azóta nem igaz többé „a szó elszáll, az írás 

megmarad” képlet. Ennek pedig hátránya és előnye is akad. Hátránya, hogy a túlzott kontroll 

elveheti az élőbeszéd spontaneitását. Előnye viszont, hogy szóbeli megnyilvánulásainkban is 

felelősségteljesebbek vagyunk, nem mondunk akármit és akárhogyan.  

 

A segélyhívásokat részben a hívások hivatalos jel lege miatt , részben pedig a 

félreértések utólagos tisztázása, az ellenőrzés céljából rögzítik, s azokat a 

törvényben meghatározott ideig megőrzik. Valószínűleg ez a tény is fokozza a 

hívásfogadó szakemberek felelősségteljesebb szóbeli megnyilvánulásait,  

jobban ügyelnek a kimondott szavakra és azok stí lusára, aminek véleményünk 

szerint csak előnyei vannak.  

 

Meghatározó körülmény a szóbeliségnél az idő és a terjedelem is, amelyek szorosan 

összefüggnek egymással. A szóbeli közlés, vagyis a szűkebb értelemben vett beszéd – még 

viszonylag lassú beszédtempó esetén is – rendkívül gyorsan zajlik. Szinte követni sem tudjuk, 

hogy is történik a nyelvi elemek kiválasztása és elrendezése. Ha valamilyen elem nem passzol 

mondandónkhoz, azonnal kicseréljük, keresünk helyette jobbat, változtatunk a szórenden, 

variálunk a hangsúlyviszonyokkal stb. Mindez a pillanat tört része alatt zajlik, e folyamatot 

lelassítani, ebbe belelátni csak nehezen lehet. Nem is nagyon volna idő hosszabb válogatásra 

és elrendezésre, hiszen a közvetlen kommunikációs helyzetekre rendelkezésre álló idő, a 

befogadók igénybevételének lehetősége többnyire véges. 

 

Jegyzetünk célcsoportjánál maradva: az a híváskezelő jár jól , akinek hatalmas 

eszköztára (szókincse) van, s  ebből nagyon gyorsan tud válogatni és 

gondolatokat fűzni, azaz összefüggő beszédet alkotni . Egységnyi idő alatt az 

ilyen szakember jobban megtalálja a helyzethez illő szavakat, és 
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mondanivalóját jó eséllyel hatékonyabban juttatja el a segítségre váró 

bejelentőhöz.  

 

A beszéd terjedelmét is időben mérjük: a tanóra, az előadás, a telefonhívás, de a 

magánbeszélgetés is csak meghatározott ideig tarthat. Abba kell tehát – lehetőleg 

maradéktalanul, azaz minél ügyesebben – belesűríteni mondandónkat.  

 A szóbeliség mindig közvetlen, ahol a visszacsatolás lehetősége legtöbb esetben adott. 

Ez még akkor is így van, ha bizonyos helyzetekben a válaszolást megtiltják, hiszen a csend is 

jelzésértékű lehet, illetve szavak nélkül, nem verbális úton is lehetséges a visszacsatolás.  

Az egymást adóként és vevőként váltó beszélgetőpartnerek visszajelzéseiket azonnal és szinte 

automatikusan eljuttatják egymáshoz. Az ezeket felfogó pedig általában szintén reagál 

valahogyan, és vagy azoknak megfelelően vagy azokkal ellentétesen, de hatásukra módosítja 

is eredeti közleményének tartalmát, irányát, menetét, módját, stílusát, terjedelmét, tempóját 

stb.  

 

6.3.2. Írásbeliség 

 

A két csatorna könnyebb összehasonlíthatósága kedvéért a szóbeliségről szóló 6.3.1. 

alfejezetben megadott szempontokat vegyük sorra az írásbeliségnél is.  

 Az írás maradandósága komolyabb formai és tartalmi igényeket támaszt az íróval 

szemben. Az írással nagyobb felelősség jár. Amikor leírunk valamit, általában számolunk 

azzal, hogy az utólag bármikor felidézhető, ellenőrizhető, és ha „pontot tettünk” a végére, 

azon bizony változtatni sem lehet. Éppen ezért többnyire törekszünk minél igényesebben, 

szabatosabban fogalmazni, gondosan szerkeszteni, hibákat nem ejteni.  

 

Amit egyszer kiadunk a kezünkből, azért  –  tetszik, nem tetszik –  vállalnunk 

kell  a felelősséget.  Különösen, ha hivatalos iratról van szó, amit aláírásunkkal 

is ellátunk. Ilyen műfajú írásbeli szövegeket, dokumentumokat a híváskezelők 

és különösen a szupervízorok naponta készítenek és adnak le.  

 

Az elektronikus írás jelentősen felgyorsította és meg is könnyítette a valaha meglehetősen 

fáradságos kézírást, hiszen az egyszer már lejegyzett szöveg gyors változtatását is lehetővé 

teszi. Géppel akárhányszor kijavíthatjuk művünket, mégpedig anélkül, hogy arról a vevőnek a 

végeredmény láttán bárminemű fogalma is lenne. 

 

Ki kell emelni e helyütt az elektronikus nyilvántartási rendszereket, az 

intelligens adatlapokat stb., amelyek jelentősen leegyszerűsítik a hivatal os 

írásbeli kommunikációt , s ezt nemcsak technikailag kell érteni. Az előre 

gyártott sablonok szükségtelenné teszik, hogy minden, az adott  

dokumentumban szükséges információt, kérdést stb. megannyiszor újra 

leírjunk, megfogalmazásukat elölről kezdjük. Ám i lyenkor sokkal nagyobb 

figyelemmel kell ellenőrizni a frissen beírt változó adatokat, ami szintén idő - 

és energiaigényes.  

 

Az idő legtöbbször nem sürgető, s a terjedelem sem annyira korlátozó tényező az írásbeli 

közlés során. Kivéve persze, ha időnként olyasmit írunk, aminek ideje nagyon is megszabott. 

Ezek az írásbeli műfajok azonban irányítottak, például kérdések által, amelyek úgy vannak 

kitalálva, hogy a megadott időbe beleférjen a válasz (lásd szintén az adatlapokat). Íráskor 

legtöbbször – a beszédhez képest legalábbis mindenképpen – több, és ami még fontosabb, 

hogy kizárólag az adó által meghatározott és általa beosztott idő áll rendelkezésre a szöveg 

megalkotásához. Az írásbeli szövegeknél – bár műfajtól függően természetesen vannak 

kisebb-nagyobb határok – a terjedelemmel szabadabban gazdálkodhatunk. Általában nem 
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szabják meg, hogy egy feljegyzés, jelentés, heti-havi összefoglaló vagy beszámoló pontosan 

hány sor vagy hány szó legyen.  

 Az írásbeliség mindig közvetett. Ilyenkor vagy egyáltalán nem történhet meg a 

visszacsatolás; vagy csak kisebb-nagyobb időbeli eltolódással érkezik el az adóhoz. S ha 

elérkezik is, annak egyáltalán semmiféle hatása nincs az eredeti közleményre, azon sem 

egyidejűleg, sem pedig utólag már nem módosít, azt legfeljebb már csak kiegészíteni van 

mód.  

 

Az írásbeli érintkezések során az időbeli eltolódás több óra, nap, hét is lehet,  

a hivatalos levelezésben különösen. Ez az időeltolódás eleve bele van 

számolva a folyamatba, például az ügyintézéseknek mindenhol törvényileg, 

rendeletileg szabott határidejük van.  

 

6.3.3. Információáramlás 

 

Akár szóban, akár írásban történik is az információ adása-vétele, a legfontosabb kérdés 

mindig az: Hogyan lehet azt célba juttatni? A kommunikációs zajokról, az információ 

áramlását ellehetetlenítő, akadályozó, nehezítő, lassító körülményeiről 6.1.8. alfejezetben 

röviden már volt, illetve a 7. fejezetben még részletesen lesz szó. Itt most inkább arra 

koncentráljunk, mi segíti azt.  

 Mindenki ismeri azt a játékot, amikor egy nagyobb létszámú társaságban valakinek a 

fülébe súgunk valamit, s mindenkinek csak annyi a dolga, hogy a hallottakat továbbadja a 

sorban következőnek, szintén súgva. Mire a sor végére érünk, az eredeti üzenetre rá sem lehet 

ismerni. Ahány fülön és szájon, azaz közvetítőn megy keresztül az üzenet, annyival nő az 

esélye a torzulásnak. Még akkor is, ha nem kalkulálunk a szándékos torzítással. Annyi zavaró 

tényező ronthatja az információáramlást, hogy a végén akár teljesen el is tűnik az eredeti 

közlemény.  

Nyilvánvaló,  hogy az információ elvesztése,  csökkenése,  torzulása a 

közlésfolyamatban nem kívánatos, s ez különösen így van a segélyhívásoknál.  

Az itt  zajló beszélgetések legnagyobb kincse az információ, hiszen csakis 

azok birtokában lehetséges dönteni a segítő beavatkozásról .  Kiemelt 

hangsúlyt kell tehát fektetni az információ biztonságos áramoltatására.  

Közelítsük meg onnan a kérdést, hogy mit tehet az adó, jelen esetben 

természetesen a híváskezelő az információáramlás lehetőleg gyors és 

zavartalan biztosítása érdekében.  

 

Minél több közvetítő láncszem kapcsolódik be a folyamatba, annál 

nagyobb a torzulás esélye. Ebből következik, hogy ha kevés kézen megy át 

egy információ, akkor arányosan kevésbé fog elveszni. Ezért ha csak 

lehetséges, arra kell törekedni, hogy a lehető legközvetlenebb forrásból jussunk 

hozzá az információhoz.  

 

Ideális esetben azzal a személlyel van alkalmunk beszélni, akinek közvetlenül van szüksége 

információra, segítségre. Ám a telefonbeszélgetés során egy közvetítő közeg ilyenkor is 

mindenképpen van, s ez maga a telefonvonal. Az információszerzés egyik legbiztosabb 

felülete, a látás (az összes többi nem verbális csatornával együtt) ilyenkor kiesik. Marad 

azonban egy, pontosabban két „kihegyezett” fül, amelyen át a nyelvileg megformált közlés 

megérkezik a vevőhöz. Szerencsére ez az érzékszerv ilyenkor automatikusan is felerősödik, s 

segít a tájékozódásban. Azonban ha még meg is tanulunk erre fokozottan, azaz tudatosan 

odafigyelni, az eredmény nem marad el.  

 Az is köztudott, hogy az információ szóban hamarabb elvész, hiszen olyankor azt csak 

a memóriánkban tároljuk. A memória kapacitása azonban – akármilyen jó adottságokkal 
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rendelkezzünk is – sok környezeti hatás miatt fáradékony és véges. Nyugodtan 

támaszkodjunk tehát az írásbeli rögzítésre, ha csak mód van rá. Ezzel részben 

kímélhetjük agyunkat, részben pedig sok félreértést spórolhatunk meg. Az ilyen módon 

felszabadult energiának máskor, például a lényegre való koncentrálásnál, a 

helyzetfelismerésnél, a döntéseknél jó hasznát vesszük.  

 

Az elektronikus adattovábbító rendszerben amúgy is rögzítenünk kell az 

adatokat. Nyilvánvalóan vannak azonban olyan információk, amelyeket 

hivatalosan nem kötelező le írni és tárolni ,  de a híváskezelő magának bármikor 

készíthet jegyzeteket, amelyek később neki vagy kollégá inak, akinek átadja a 

szolgálatot,  nagy segítséget jelentenek.  

 

E helyütt is kiemelendő téma az információk bizalmas kezelése. A 2.3. alfejezetben már 

beszéltünk erről, ezért itt utalhatunk mindarra, amit ott mondtunk. Viszont a következő 

gondolattal mindenképpen ki kell egészítenünk.  

 

Bármilyen szituációban elhangzó információ kezelése sohasem lehet annyira 

bizalmas, hogy ahhoz nem engedünk hozzáférést olyan(ok) számára, aki(k)nek 

az adott üggyel még tennivalójuk lesz. Legyen az illető kollégánk, 

beosztot tunk vagy vezetőnk. Sohasem szabad „sajnálni”,  visszatartani az 

információt akkor, ha annak birtoklásához komoly szakmai érdek kötődik.   

A mereven hierarchizált szervezeti kultúrákban, például a rendőrségnél,  

nagyon sok félreértés, probléma éppen abból adó dik, hogy nem sikerül mindig 

minden szinten megfelelően kialakítani az információknak azt  a körét,  

amelyeket az érintettekkel éppen megosztani kellene, mégpedig gyorsan és 

pontosan. „Az információ hatalom” sokszor tévesen értelmezett elve alapján 

az információk elzárása, visszatartása, késleltetése komoly szakmai hibákat 

okoz, s nagyon rossz következményekkel jár.   

 

6.3.4. Kérdezéstechnika 

 

Az előző, 6.3.3. alfejezetben kifejtett információáramlás biztosításának első és legfontosabb 

lépése, hogy az információra vágyó fél megtanul jól kérdezni. Ez korántsem olyan magától 

értetődő, mint első látásra tűnik. Kiválóan összefoglalja ezt a jelenséget, sőt a kérdések 

típusait is sorra veszi Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége c. könyvében.
49

  

„A kérdésnek az a feladata, hogy meghatározza a kért információt, azaz behatárolja a 

válaszként szóba jöhető állítások halmazát. Amikor a kérdést feltesszük, akkor azt várjuk, 

hogy a válaszadó az adott halmazból való állítást vagy állításokat fogalmazzon meg 

válaszában. Előzetes tudásunk és feltevéseink alapján határozzuk meg, mit szeretnénk tudni. 

Az a meglepő eredmény adódik tehát, hogy a kérdés valójában meghatározás.”
50

 Vagyis a 

kérdések minősége már jórészt megszabja, milyen irányba indul a párbeszéd.  

 

A rossz kérdések a beszélgető feleket a lényegről, azaz a közléshelyzet 

céljától –  jelen esetben a valódi probléma felismerésétől , a segítség 

mértékének és módjának megállapításától , a szükséges beavatkozás 

mihamarabbi megtörténtétől –  elterelik,  távolítják. A jó kérdések viszont 

értelemszerűen a kívánt megoldások felé vezetnek.  

 

„Értelmes dialógusban a válaszolótól elvárjuk, hogy egyenes, más néven direkt 

választ adjon a kérdésre, ha tudja a választ, és a kérdés megfelelő. Az egyenes 
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válasz pontosan a kért információt tartalmazza, míg az indirekt válasz csak a 

kért információ egy részét szolgáltatja. Nem minden felelet direkt vagy indirekt 

válasz. Előfordul, talán túlságosan gyakran is, hogy a válasz nem a kérdés által 

megjelölt információt tartalmazza. A válaszoló mellébeszél, ha nem ad egyenes 

választ, noha teljesülnek a feltételek, tudja a választ és megfelelő a kérdés.  

A mellébeszélésért a válaszoló általában joggal kritizálható.”
51

 

 

Itt egy pillanatra meg kell állnunk. Mindez nem jelenti azt, hogy a felelősség áthárítható lenne 

a kérdezettre. Vannak megoldhatatlan helyzetek, de ebből nem vonható le az a téves 

következtetés, hogy nem kellene megtanulni helyesen kérdezni, hiszen hiába kérdezünk jól, 

az is félreérthető.  

 

A kommunikációs zavarokról szóló 7. fejezetben lesz még erről szó, de már 

itt  hangsúlyoznunk kell:  adóként a szakembernek mindig mindent meg kell  

tennie annak érdekében, hogy az ő részéről a lehető legkorrektebb közlés 

hangozzék el. Ha ennek ellenére mégsem sikeres a helyzet kimenetele,  az ő 

felelőssége kizárható. Tekintettel arra, hogy a 112 -es segélyhívó kezelése 

egyike a leginkább felelősségteljes tevékenységeknek, ez nagyon lényeges és 

mindenkor szem előtt tartandó szempont kell , hogy legyen az itt  dolgozó 

szakemberek számára!  

 

„Általában a kérdés célja információszerzés. A dialógusban általában feltételezzük, hogy a 

kérdező azért kérdez, mert valamit meg akar tudni. Ilyenkor várható el egyenes válasz. 

Azonban ez nem minden kérdésre igaz. Néha nem információszerzésről, illetve nem 

elsősorban erről van szó. A rosszindulatú, veszélyes kérdések hátrányos helyzetbe hozzák, 

ellehetetlenítik a válaszadót, vagy az általa képviselt álláspontot, ha egyenes választ ad. (…) 

Az ilyen kérdések hibásak.”
52

 Arról nem is beszélve, hogy eredményre sem vezetnek. 

 

Nyilvánvaló, hogy az efféle kérdéseknek semmi keresnivalójuk a 

segélyhívások során.  

 

„Hibás lehet egy kérdés akkor is, ha ugyan a kérdezett álláspontját nem veszélyezteti, de nem 

felel meg feladatának: nem alkalmas arra, hogy kellően pontosan és egyértelműen 

meghatározza, milyen információt várunk a válaszolótól. Általában ilyen esetben nem 

folytatható értelmes és termékeny dialógus.”
53

  

 

A segélyhívás szükségszerűen elhúzódik, az információszerzés lassú vagy 

lehetetlenné válik, a beavatkozás pedig ennek nyomán késik vagy elmarad, 

ami komoly következményekkel jár. Ha utóbb egyértelműen bizonyítást nyer  

(s ne feledjük: a hívásokat rögzít ik), hogy ez a helyzet a hívásfogadó szakmai 

hozzá nem értése, helytelen kommunikációja, közelebbről rossz 

kérdezéstechnikája miatt  keletkezett , a felelősség őt  terheli .  

A helyes kérdezéstechnika megtanulása időigényes ugyan, de alkalmazásával 

a munkavégzés során rengeteg időt takaríthat meg a híváskezelő. Márpedig 

tudjuk, hogy ennél a tevékenységnél az időtényezőnek mindennél nagyobb 

jelentősége van. Nem beszélve arról a sok és haszontalan fáradságról,  

idegességről,  amely a rossz kérdezéstechnika nyomán félreértéseket okoz.  

A magyarázkodás,  a pontosítás, a hibák korrigálása nemcsak a 

híváskezelőben, hanem az ügyfelekben is visszatetszést , negatív érzelmeket 
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generál, amelyek nyilvánvalóan csak nehezítik a problémamegoldást.  

Egyértelmű tehát a következtetés: minden ilyen munkakörben dolgozónak 

feltét lenül meg kell  tanulni jól kérdezni!  

 

Anélkül, hogy itt mélyebben belemennénk a kérdések Margitay által tárgyalt, bőségesen 

illusztrált és elemzett típusaiba, csupán egy-egy példát mutatunk az alaptípusokra.  

 

A könnyebb megjegyezhetőség kedvéért az eredeti példákat behelyettesítettük 

a segélyhívások tematikájának megfelelő kérdésekkel.  

 
A kérdés 

típusa 

A hiba jellege és következménye Példa 

  

 

Túl 

általános 

Nem jelöli ki elég pontosan a várt 

információt. Nem a helyzethez tartozó 

információkra kérdez rá.  

 

Túl hosszú válaszra ad lehetőséget, 

amire sem szükség nincs, sem pedig 

idő. 

A szituáció:  

A bejelentőt bántalmazta a férje… 

 

Miért bántotta Önt a férje? Hogyan 

érintette Önt a bántalmazás? 

 

 

 

 

 

Agresszív 

 

A kérdés a válaszadó álláspontjához 

képest túl szűkre szabja az egyenes 

válasz kereteit. A kérdés által kijelölt, 

válaszként szóba jöhető állítások nem 

teszik lehetővé, hogy a válaszoló az 

álláspontjának megfelelő választ adjon.  

 

A kérdező és a válaszoló álláspontja 

eltér abban, hogy mi a probléma, és a 

feltett kérdés segítségével a kérdező 

saját elképzelését erőszakolja rá a 

partnerre. 

Szituáció: 

A bejelentőnek betörtek a lakásába… 

 

 

Az ablakot törték be, vagy a zárat 

feszítették föl a lakásában? 

 

 

 

 

Komplex 

A kérdező túl sokat kérdez egyszerre. 

Egyetlen kérdő mondatban vagy egy 

kérdezési egységben több kérdés 

szerepel, miközben az egészre együtt 

egyetlen válasz adható.  

 

Ezáltal nem világos, mi a kérdés, a 

kérdező mire is vár információt. 

Lehetőséget ad a mellébeszélésre, így 

nem lesz világos a válasz. 

Szituáció: 

A bejelentő egy zseblopás szemtanúja 

volt a zsúfolt buszon… 

 

Tudjuk, hogy zsebtolvajok csoportosan 

szoktak közlekedni, egyikük figyel, a 

másik dolgozik. Ön látta őket felszállni a 

végállomáson, és aztán azt is látta, amint 

az egyik utasnak kilopják a pénztárcáját a 

zsebéből? Igaz? 

 

Túl sokat 

állító 

 

A kérdés olyan előfeltevéseket 

tartalmaz, amelyek veszélyesek a 

válaszolóra, illetve annak álláspontjára 

nézve.  

 

Ha egyenes választ ad a kérdésre, akkor 

ezzel olyan állítások mellett kötelezi el 

magát, amelyek ellehetetlenítik 

álláspontját. Az információk tévesek 

lesznek, lehetőség van a 

mellébeszélésre. 

Szituáció: 

A bejelentőnek feltörték az autóját… 

 

Miért kellet a kocsiban hagynia az 

értékeit? 

 

„Fontos megjegyezni, hogy a hiba – és ez a kérdésekkel elkövethető összes hibára igaz – nem 

egyedül magától a kérdéstől függ. A szituáció, elsősorban is a kérdésnek a kérdezett 

álláspontjához való viszonya határozza meg, hogy egy kérdés hibás-e.”
54

 A fenti példákban 
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szereplő helytelen kérdések tehát, figyelembe véve a konkrét szituációkat, az alábbiakra 

cserélhetőek: 
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Szituáció Helytelen kérdés(ek) Helyes kérdés(ek) 

A bejelentőt bántalmazta 

a férje… 

Miért bántott Önt a férje? 

Hogyan érintette Önt a 

bántalmazás? 

Milyen sérülései vannak?  

Hol tartózkodik jelenleg a 

férje? 

Van-e ott valaki, aki 

segíteni tud Önnek? 

A bejelentőnek betörtek 

a lakásába… 

 

Az ablakot törték be, vagy a zárat 

feszítették föl a lakásában? 

Hol és hogyan hatoltak be 

a lakásba? 

A bejelentő egy 

zseblopás szemtanúja 

volt a zsúfolt buszon… 

 

Tudjuk, hogy a zsebtolvajok 

csoportosan szoktak közlekedni, 

egyikük figyel, a másik dolgozik. 

Ön látta őket felszállni a 

végállomáson, és aztán azt is 

látta, amint az egyik utasnak 

kilopják a pénztárcáját a 

zsebéből? Igaz? 

Hol szállt föl Ön a 

járműre? Hol szálltak fel a 

zsebtolvajok?  

Mit látott pontosan? 

Merre menekültek a 

zsebtolvajok? 

 

A bejelentőnek feltörték 

az autóját… 

 

Miért kellett a kocsiban hagynia 

az értékeit? 

Volt-e valami érték a 

kocsiban?  

Pontosan mi volt az 

autóban? 

 

Egy jóval egyszerűbb kategorizálását kínálja a kérdéseknek az alábbi áttekintés
55

. 

 

A kérdés típusa A kérdező jellemzője 

Zárt kérdés A kérdező egyszavas választ vár. 

Alternatív kérdés A kérdező igen/nem választ vár. 

Nyitott kérdés A kérdező gondolatok kifejtését várja. 

Szuggesztív kérdés A kérdező véleményét tartalmazza, manipulál. 

 

6.3.5. Visszajelzés 

 

A visszacsatolásról mint a kommunikáció egyik tényezőjéről a 6.1.4. alfejezetben röviden már 

volt szó. Itt azonban a visszajelzés szó használatával azt szándékozunk kifejezni, hogy az 

általános visszacsatolásnál egy konkrétabb helyzetről van szó.  

 

Bizonyos tevékenységek során az abban szereplő egyik fél köteles visszajelzést 

adni. Ez a kötelezettsége a szerepéből adódik: irányítója a szituációnak.  

A másik fél kifejezetten számít az ő visszajelzéseire, elvárja tőle.  

Azon, hogy ezt jól csinálja-e, kettejük kapcsolatának minősége múlik. Ezen 

pedig az együttműködésük, aminek eredményessége meghatározza a munkájuk 

kimenetelét. Ezért szentelünk a visszajelzéseknek külön alfejezetet. 

 

Egyfelől mindannyian tapasztaljuk, hogy a mai felgyorsult világban a tartalmas, valódi 

visszajelzésnek rettenetesen kevés figyelmet és időt szánunk. Másfelől pedig azt érezzük, 

hogy soha ennyire nem szenvedtünk a hiányától. Akár beismerjük, akár nem, a legalapvetőbb 

kommunikációs vágyunk, hogy ha bármit teszünk vagy mondunk, megtudjuk annak hatását. 

Szeretnénk látni, hallani, mit szólnak hozzá, mit gondolnak róla. S ez igaz az élet minden 

területén. Ha egy egészségesen szocializált ember megnyilvánulásai rendre reakció nélkül 

maradnak, akkor hiányt, kielégítetlenséget, tehetetlenséget, hiábavalóságot, csalódottságot, 

akár dühöt érez. Márpedig mindezek a negatív érzelmek kifejezetten rossz hatással vannak az 
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emberi kapcsolatokra. Miközben ezt valamennyien kisebb-nagyobb mértékben átéljük, 

mégsem teszünk ellene igazán. 

 Bizonyos szakmákban, mégpedig különösen az emberekkel foglalkozó tevékenységekben, 

a visszajelzéseknek kiemelten fontos szerepük van. Mivel szüntelenül emberekkel van 

dolgunk, ahhoz, hogy a munka eredményesen, hatékonyan menjen, elsősorban az emberi 

kapcsolatokat kell „olajozni”. Ez pedig a megfelelő mennyiségű és minőségű visszajelzések 

alkalmazásával könnyedén elérhető.  

 

A visszajelzés megfogalmazásakor a következőkre kell figyelni:  

 
 

18. ábra A visszajelzés szempontjai 

 

A fenti kérdések mentén a visszajelzések adásakor az alábbi szabályokat kell szem előtt 

tartani. A helyes visszajelzés mindig… 

 

Személyes és hiteles ÉN-üzenetként, 

egyes szám első személyben szól. 

(Ki?) 

Személyesen a fogadó félnek, azaz második személyben címezve fogalmazódik. 

(Kinek?) 

Az adó észlelésén alapul.  

A konkrét tevékenységet, helyzetet, és nem a személyt érinti.  

(Miről?) 

A fogadó fél javára szolgál. 

A jobbítás szándékával születik. 

(Mi célból?) 

Az dó elegendő időt és figyelmet fordít rá,  

megteremti a közlés megfelelő  

(ha szükséges, akkor bizalmas, diszkrét,  

ám ha szükséges, akkor nyilvános) körülményeit. 

(Hol?)  

Jól időzített. Sohasem elsietett, félvállról odavetett.  

(Mikor?) 

Sokatmondó, alapos, részletes.  

Konkrét, specifikus, és nem általános.  

Leír, és nem értékel, nem minősít. 

Óhajtás, kérés formájában fogalmazódik meg.  

(Hogyan?) 

 

Kinek? 

 

Ki? 

 

Miről? 

 

Hol? 

 

Hogyan? 

 

Mikor? 

Mi 
célból? 
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Ez a modell így persze csak féloldalas lenne. A visszajelzések ugyanis 

sohasem önmagukban állnak, azokra születnek reakciók. A helyes visszajelzés 

szabályaihoz feltétlenül hozzátartozik tehát, hogy arra a fogadó félnek 

valahogyan válaszolnia kell. Aki köte lességtudóan visszajelez ugyan, de nem 

ad alkalmat, nem teremt megfelelő kereteket, hogy az érintett is kifejezhesse 

reakcióit, olyan, mintha semmit sem tett volna. Sőt, tegye bármilyen jól is a 

dolgát, úgy fog tűnni, inkább visszaél ellenőrző, értékelő sz erepével. Ezeket a 

–  természetesen az etikai  megfontolásokat sem nélkülöző –  alapszabályokat e 

jegyzet olvasói közül különösen a szupervízoroknak ajánljuk a figyelmébe.  

 

6.3.6. Aktív hallgatás 

 

A kommunikációs partnerek közül legfőképpen az adóra szoktunk koncentrálni, ám a 

híváskezelői munkakörben elsősorban inkább a vevői oldalra fordítjuk a figyelmet.  

 

A kérdés az, hogyan váljon a híváskezelő jó, azaz figyelmes, értő befogadóvá. 

Mindezt természetesen annak érdekében, hogy a segítséget kérőt minél jobban 

(meg)értse. A pontos megértés nélkül ugyanis nem tudja felmérni a helyzetet,  

ennek következtében pedig nem képes megítélni, hogy valóban szükség van -e 

segítségre, beavatkozásra,  milyenre és mil yen mértékűre.  

 

Nem egyszerűen a másik passzív hallgatásáról, meghallgatásáról van tehát 

szó, hanem ún. aktív hallgatásról, a partnerre és mondanivalójára való 

odafigyelésről, és ennek nyomán értő befogadásról.  

Az aktív hallgatás lényege a beleélés, azaz hogy az üzenetet a másik 

szempontjai szerint tudjuk értékelni. Ez azonban nem jelent feltétlenül 

egyetértést, azonosulást. 

 

Abból kell kiindulni, hogy az emberek átlagosan mindössze 25%-át jegyzik meg annak, amit 

hallanak. Ennek számos oka van. Az egyik, hogy lehetetlennek tartjuk a hosszas 

koncentrálást. A másik, hogy a beszéd és a gondolkodás sebessége különböző. Az átlagos 

ember kb. 100-120 szót mond percenként, míg gondolkodási sebességünk kb. 500 szó/perc. 

Ezért van, hogy gyakran elkalandozunk más dolgok felé. A harmadik ok, hogy nem 

hangolódunk rá előre a hallgatásra. Negyedik okként pedig az léphet fel, hogy a hallgató 

felfogása annyira különbözik a beszélő felfogásától, hogy az információ teljesen más és 

helytelen értelmezést kap. 

 

 

A üzenetet küld. 
 

 

B fogadja 

(+tisztázza magában a jelentést). 

 

A 

 

 

 
 

B visszajelzi A-nak, amit 

megértett, de nem értékeli a 

hallottakat. 

A vagy egyetért B 

interpretációjával, vagy 

nem, de újra elküldi az 

üzenetet. 

 

 

 
 

B 

A folyamat addig ismétlődik, amíg a két fél kölcsönösen meg nem érti egymást. 

 

19. ábra Az aktív hallgatás lépései 
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Mindenki szereti, ha meghallgatják, mert ettől jól és fontosnak érzi magát. A legtöbb azonban 

embert jobban érdekli az, amit ő mond, mint az, amit mások szeretnének a tudomására hozni. 

Éppen ezért, ha 1. meghallgatjuk a másikat, és 2. elérjük, hogy vevőként sokkal inkább a 

másik mondanivalójára és ne a sajátunkéra figyeljünk, eredményesebb kommunikátorok 

leszünk. 

 

Feltétlenül élni kell  az aktív megha llgatással olyankor, ha nem vagyunk 

biztosak abban, hogy értjük, amit a másik mondani akar, és amikor beszélgető 

partnerünk egy fontos, vagy érzelmi töltésű üzenetet küld számunkra. 

Mindkettő előfordul a segélyhívások során, mivel a zavaró körülmények a 

telefonbeszélgetések alatt felfokozottan jelentkezhetnek, il letve ha valaki 

bajban van, és a segélyvonalat hívja, nyilván erős (mégpedig legtöbbször 

negatív) érzelmi töltésű üzenetet fog közvetíteni. Ha a híváskezelő 

megtanulja az aktív hallgatás technikáját , a negatív érzelmek káros hatásától 

is könnyebben megkímélheti magát, hiszen megtanulja átirányítani figyelmét 

az üzenet érzelmi síkjáról a tartalmira.  

 

Az aktív hallgatás előnye, hogy huzamosabb ideig is képes fenntartani a beszélgetést, mert 

általa könnyebben szóra bírjuk a partnert is. Mivel nem kritizáljuk gondolatait és érzéseit, 

kellemesebben érzi magát, többet árul el önmagáról, céljairól. Segít megoldani azt a 

problémát is, hogy mit tegyünk, ha nincs semmi mondanivalónk. Ha teljes mértékben csak a 

beszélgető partnerünkre koncentrálunk, sokkal könnyebben jut eszünkbe olyan téma, amelyről 

érdemes vele beszélgetni. 

 Aki éppen tanulja az aktív hallgatást, gyakran követ el hibákat. Például csupán 

átfogalmazva megismétli, visszamondja partnere mondatait Nem tulajdonít kellő jelentőséget 

azoknak az érzéseknek, melyekről hall, az érzéseket figyelmen kívül hagyja vagy lekicsinyli. 

Tévesen azt gondolja, hogy azok az érzések, amelyekről nem vesz tudomást, majd elmúlnak. 

Ennek éppen az ellenkezője igaz. Hiba az is, ha félbeszakítja, amit a másik mond, sőt, még el 

is mondja neki, hogy az mit akart mondani. Az aktív hallgatás – mint minden kommunikációs 

készség – fejleszthető, tanulható, s a híváskezelőnek ezt tudatosan meg is kell tennie. Röviden 

összegyűjtöttük azokat a lépéseket, amelyek által elérhető a kívánt cél.  

Aki meg szeretné tanulni az aktív hallgatást, gyakorolja az alábbiakat:  

 
Térképezze fel hallgatói szokásait, s legyen tudatában azoknak! 

Valódi érdeklődést mutasson, sohase színlelje a figyelmet! 

Élje bele magát a beszélő helyzetébe! 

 

Válassza el a lényegest a lényegtelentől! 

Figyeljen a csendre, a szünetekre is! 

Ne szakítsa félbe a partnert! 

 

Tanuljon meg jól kérdezni! 

Mindig kérdezzen, ha nem világos valami! 

Ellenőrizze a megértést, tisztázzon mindent, ami nem egyértelmű! 

 

Tárgyilagosan, előítéletek nélkül hallgasson! 

Függessze fel a véleményalkotást! 

Ne hozzon ítéleteket, ne értékelje a másikat! 

 

A beszéd teljes értelmére figyeljen! 

Tanulja meg figyelni és értelmezni a nem verbális jelzéseket is! 

Minden kommunikációs csatornája legyen összhangban egymással! 

Legyen nyitott a testbeszéde! 

Adjon több csatornán visszajelzést! 
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Küszöbölje ki a zavaró tényezőket! 

Lehetőleg ne jegyzeteljen, legfeljebb kulcsszavakat! 

Két technika segít legfőképpen az aktív hallgatásban: az összefoglalás és a reflektálás.  

Az összefoglalás az üzenet tartalmi oldalával foglalkozik, és a küldő számára arról ad 

visszajelzést, hogy a hallgató hogyan értelmezte az elhangzottakat. Ennek rendszeres 

időközönként meg kell történnie. Célja a megértés ellenőrzése; a tisztázás lehetőségének 

felajánlása; jelzés a beszélő számára, hogy hallgatjuk, amit mond; visszajelzést adhatunk a 

beszélőnek arról, hogy mennyire jól fogalmazta meg az üzenetét (Ha jól értem…; Tehát Ön 

szerint…).  

 A reflektálás a beszélő érzelmeire való reagálás. Azokra is, amelyeket nyíltan kifejezett, s 

azokra is, amelyeket nem. Elősegíti a szituáció és az ember megértését, és javítja a 

kommunikációs folyamatot. (Pl.: Ön úgy érezte, hogy...; Bizonyára megelégedéssel töltötte 

el….). Amikor reflektál a hallgató, lényegében úgy működik, mint a beszélő érzelmeinek a 

tükre, de nem kommentál, és nem értékeli ezeket az érzelmeket.  

 

Az aktív hallgatást megfelelően alkalmazva a segélyhívások  során kedvező 

eredményeket érhetünk el. Ha azt mutatjuk a bejelentőnek, hogy készek 

vagyunk meghallgatni őt, ő is sokkal készségesebben fog meghallgatni  

minket, így könnyebben eljutnak hozzá a segítségét szolgáló információk, 

tennivalók. Az aktív hallgatás erősíti a nyitottság és a bizalom légkörét.  

Segíti a partner ellenállásának leépítését  azzal, hogy jobban bevonjuk őt a 

kommunikációs folyamatba.  

Végül: Fontos, hogy a híváskezelő sohase színlelje a figyelmet, mert több 

veszéllyel jár, mint haszonnal. A  bejelentő könnyen rajtakaphatja, hogy 

máshol jár az esze, a legegyszerűbben úgy, hogy kérdez tőle valamit , s nem 

tud rá válaszolni . Fontos információkat szalaszthat el, amelyekre utólag még 

egyszer rá kell  kérdeznie,  s ez nemcsak kellemetlen lehet,  de jel entős 

időveszteséggel is jár.  

 

6.3.7. Fejlesztési lehetőségek és módszerek 

 

Láthattuk, hogy a verbális közlés tudatos, intellektuális tevékenység eredménye. Éppen ezért 

ellenőrzése is könnyebb, manipulálhatóbb, a verbális készségek egyszerűbben tanulhatóak, 

fejleszthetőek.  

 Verbális kommunikációjuk színvonaláról sokaknak vannak elképzeléseik, konkrét 

ismereteik. Például sokan tisztában vannak azzal, hogy nem tudnak gyorsan és értelmezően 

olvasni, hogy kevés a szókincsük, hogy jól vagy rosszul, könnyedén vagy nehezen 

fogalmaznak, hogy gyenge a helyesírásuk. Ezekről mindenki kapott visszajelzést az 

iskolában. Minél több időt töltött valaki az iskolapadban, annál hosszabb ideig tartották 

kontroll alatt és valószínűleg fejlesztették is verbális kommunikációját. Ilyen módon bizonyos 

összefüggés mutatható ki a kommunikációs készségek és az iskolázottság között. 

 

A segítő szakmákban dolgozók, így különösen a segélyvonalak kezelői  

számára –  mivel „szavakkal dolgoznak” –  kiemelt jelentősége van a verbális 

kommunikációs készségek magas színvonalának.  

 

Ezek fejlesztése persze, mint minden tanulás, idő- és energiaigényes. Ám a fáradozásnak 

megvan a hozadéka. Tekintettel arra, hogy az emberi világ beszéd-központú, a jó 

beszédkészség igencsak sokat segít a benne való eligazodásban.  

 

Azokban a szakmákban, ahol az emberekkel való kommunikáció teszi ki a 

munkaidő zömét, illetve emberekkel dolgoznak, a munka csak akkor lehet 

hatékony és eredményes, ha a szakember az emberi kommunikációban 
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kimagaslóan teljesít .  A jó beszédszínvonalú híváskezelő mind vevőként, mind 

pedig adóként könnyebben tájékozódik a szavak, mondatok, gondol atok 

világában. Aki pontosan ért i,  mit mond a másik, és ugyancsak pontosan ki  

tudja fejezni magát, az nagyon nagy bajba nem kerülhet,  hiszen minden 

helyzetben „kivágja” magát.  

 

A verbális készségek fejlesztésére rengeteg lehetőség áll rendelkezésünkre. Az olvasás, a 

szövegértés, a beszédértés, a beszédkészség, a meghallgatási készség, az íráskészség és a 

helyesírás azok a területek, amelyeken tanulással, gyakorlással a leglátványosabb fejlődés 

érhető el. Van azonban néhány elv, amelyeket feltétlenül ajánlatos betartani a 

készségfejlesztésben.  

 

A tudatosság elve. Mihelyt valamely kiválasztott fejlesztendő nyelvi 

jelenségre elkezdünk tudatosan figyelni, nagyságrendekkel több jelzést 

fogunk észre venni, egymástól elkülöníteni, mint addig.  

Minél gyakrabban tartsuk tehát bekapcsolva ún. tudati kapcsolónkat! 

 

A fokozatosság elve. Ahogy tudati kapcsolónk van, úgy 

fokozatszabályzónk is. Ez több értelemben is igaz. Az egyik, hogy mindig 

érdemes az ún. passzív módszerektől az aktívak felé haladni. Azaz a 

megfigyeléssel kezdeni, s arról idővel áttérni a gyakorlásra.  

Tartsunk fokozatosságot abban is, hogy soha ne a legnehezebb jelenséggel 

kezdjük, sem a megfigyelést, sem pedig a gyakorlást.  

A könnyűtől a nehézig haladjunk, s így lassan szokunk hozzá az egyre 

megterhelőbb, összetettebb feladatok megoldásához. 

 

A diszkréció elve. Ez különösképpen a megfigyelésre igaz.  

Soha ne zavarjunk másokat a megnyilvánulásaik során azzal, hogy árgus 

szemekkel figyeljük őket, netán tudtukra adjuk, hogy épp megfigyeljük 

őket. Ez egyrészt zavaró, kellemetlen helyzetbe hozza a beszélőt, 

másrészt pedig a saját megnyilvánulásai kontroll alá helyeződnek, s a 

közlések spontaneitása csökken vagy megszűnik. Így megfigyelésünk 

torz képet mutathat. 

 

Álljon itt néhány egészen egyszerű módszer a legfontosabb verbális készségek fejlesztésére, 

amelyekkel a hétköznapokban bárki élhet. Alkalmazásuk garantáltan jótékony, s van még egy 

hallatlan nagy előnyük: nem kerülnek sokba.  

  

Megfigyelés 

Minél nagyobb számban teszünk szert mások verbális kommunikációs szokásaiban, 

készségeiben észlelt megfigyelésekre, annál könnyebben leszünk képesek köztük tájékozódni. 

Tudatosítva őket azt is megtanuljuk észlelni, melyikük jó vagy rossz, hatásos vagy hatástalan, 

illő vagy nem illő stb. Ezek után kipróbálva, gyakorolva őket mi is egyre magabiztosabban 

tudunk dönteni használatukról vagy elkerülésükről. 

 

Olvasás 

Az olvasás nemcsak a szórakozás, az általános műveltség vagy a konkrétabb szakmai tudás 

megszerzésének egyik közvetlen és legegyszerűbb módja, hanem számtalan kommunikációs 

készség kialakulásának és fejlesztésének nélkülözhetetlen és egyik legkitűnőbb eszköze. Nem 

igényel sok mindent, csak időt és megfelelő olvasnivalót. Olvashatunk utazás, várakozás 

közben, amikor más értelmeset úgysem tudunk csinálni. Hogy ki mit tart megfelelő 

olvasnivalónak, az változó: az intellektuális képességtől, az érdeklődéstől és a lehetőségektől 
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függ. Az olvasás hasznát tekintve véleményünk szerint nincs igazán jelentősége az olvasottak 

témájának. Természetesen minél gazdagabb a tematika, annál jobb. Komolyabb „mérce” 

azonban az olvasott szövegek nyelvi megformáltságának minősége: a mondatszerkesztés 

helyessége, logikája; a szókészlet gazdagsága; a stílus szabatossága; a helyesírás pontossága; 

esetleg a szöveg esztétikuma stb. Ennek megítélésére azonban szintén csak az képes, aki kellő 

mennyiségű és minőségű szöveget olvasott már életében. Ehhez viszont – tetszik, nem tetszik 

– bizony olvasni kell… Az olvasás fejleszti a fantáziát, a gondolkodást, a logikai készséget, a 

memóriát, az empátiát, amelyek mindegyike szélesebb értelemben feltétele a kommunikáció 

jobb színvonalának. A szűkebb értelemben vett verbális készségek közül a fogalmazási 

készség, a mondatszerkesztés, a stílusérzék, a szókincs, a nyelvhelyesség, a helyesírás 

fejlesztése terén számíthat látványos előrehaladásra és sikerekre a kellő mennyiségű és jó 

minőségű szövegeket olvasó ember. 

 

Szókincs 

Szókincsünket gyarapíthatjuk a fentebb ajánlott olvasással, de keresztrejtvényfejtéssel is. 

Utóbbi során aktívabban épülnek be a szavak a szókincsbe. Ugyanezt szolgálják a különböző 

társasjátékok, mint pl. a Szópóker, a Barkochba, a Most mutasd meg! vagy az Activity.  

  

Beszédértés, szövegértés 

A beszédértés és a szövegértés csak azért választandó külön, mert az egyik szóbeli, a másik 

pedig írásbeli készség. Mindkettőhöz – ahogyan erről a …. .fejezetben volt szó – a mentális 

készségek finomítása szükséges. Az észlelés fokozásával, a figyelem, illetve a koncentrációs 

képesség erősítésével szinte bármilyen minőségű és mennyiségű hozzánk érkező információ 

közül kihalljuk, ami minket érdekel, ami nekünk fontos. Fejlett gondolkodásunkkal, 

fantáziánkkal, logikai, kombinatorikus, absztrakciós képességünkkel ezeket szelektálni és 

rendszerezni is tudjuk. Ha szükséges, memóriánkkal rövidebb, közepes vagy hosszabb távra 

elraktározni, asszociációs készségünkkel pedig alkalomadtán felidézni is képesek leszünk 

őket. Ez nemcsak a beszéd- és szövegértést, de egyúttal a beszéd- és íráskészséget is fejleszti. 

A beszédértésnek a gyakorlása sok szöveghallgatással, az elhangzó hiányos szövegek 

megértésének mérésével, hiányos hangzó szövegek gyors szóbeli kiegészítésével, zavaros 

mondatok kibogozásával, összekevert szövegdarabok összeillesztésével történik. Ugyanez 

természetesen írásban is működik. 

 

Fogalmazás, írás 

A fogalmazás és az írás már kifejezetten aktív fejlesztő tevékenységek. Az írás elsajátítása 

kisiskolás korban kezdődik, és a szellemi képességektől függően viszonylag gyorsan 

megtörténik. Különbséget kell azonban tenni a között, hogy valaki ismeri a betűket, tud írni, 

és aközött, hogy valaki hogyan, milyen színvonalon ír. Persze jó minőségű szövegek 

olvasásával egyidejűleg fejlődik stílusérzékünk is, ám hogy ezt mennyire tudjuk aktivizálni, 

az csak akkor derül ki, ha írunk. A különböző stílusú és műfajú szövegek létrehozására csak 

az az ember képes, aki tisztában van az adott stílus, illetve műfaj követelményeivel, s eleget 

gyakorol.  

 

Külalak 

Az írás kapcsán röviden szólnunk kell a külalakról. Nemcsak a ma már szinte kiveszőfélben 

lévő kézírás tartozik ide, hanem a nyomtatott szövegek összes vizuális sajátsága, beleértve az 

elrendezést, a tagolást, a kiemeléseket, az illusztrációkat stb. Mivel ez tudatos válogatás és 

elrendezés eredményekképpen jön létre, bőséges másodlagos információkat hordoz a szöveg 

alkotójáról. Az írott szövegek vizualitását úgy is felfoghatjuk, mint nem verbális csatornát, 

ugyanúgy a közlés mikéntjei, mint a közvetlen kommunikációs helyzetekben a vokális 

csatornán érkező jelzések. (A szép, olvasható külalak pl. megfeleltethető a tökéletes, érthető 

artikulációnak, míg a macskakaparás, az olvashatatlan kézírás az érthetetlen motyogásnak.) 
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Jelentős különbség azonban köztük és a valódi nem verbális jelzőrendszerek között, hogy 

ezek sokkal könnyebben ellenőrizhetők, alakíthatók, tanulhatók, fejleszthetők, mint a nem 

verbális készségek. 
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Helyesírás 

Az íráshoz automatikusan hozzátartozik a helyesírás. Ennek tanulása az íráséval egy időben 

kezdődik. Hogy milyen szintre jut el, abban szerepet játszik az ún. helyesírási készség, a 

mentális készségek, az iskolázottság, a helyesírás tanításának módszerei, a tanulás időtartama, 

a szorgalom, a tudatosság, az igényesség, az olvasott szövegek helyesírási színvonala. 

Fejlesztésére sokféle módszer kínálkozik a passzív olvasástól kezdve a mechanikus 

másoláson és unalmas tollbamondáson keresztül a szabályok értő megtanulásáig.  

A helyesírásnak a kommunikációban játszott fontosságáról e helyütt nem kívánjuk hosszasan 

győzködni az olvasót. Hogy kinek-kinek mennyire aprólékos helyesírási tudás szükséges, 

annak eldöntése nem egyértelmű és nem is könnyű kérdés. Nyilvánvalóan annak az 

embernek, akinek írásbeli megnyilvánulásai során is fontos, hogy azok nyomán a róla 

kialakítandó benyomás jó legyen, fontos a helyesírás.  

 

A szupervízorok ebből a szempontból egy kissé magasabb követelményekkel 

kell , hogy számoljanak , hiszen tőlük várnak segítséget az általuk irányított 

operátorok .  

 

6.4. A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Az emberek közötti érintkezés sokféle úton-módon megvalósulhat. Az előző fejezetben 

igyekeztünk betekintést adni a legalapvetőbbnek tartott csatornán, a verbális úton zajló 

közléshelyzetek gazdagságába. A másik, az előzőhöz képest másodlagos szerepbe 

kényszerített, ám valójában legalább ugyanolyan jelentőségű az ún. nem verbális csatorna, 

szintén rendkívül sokszínű. Ahhoz, hogy pontosan megértsük a nem verbális kommunikáció 

lényegét, nézzük meg a két legfontosabbat ezek közül az eltérések közül. 

 Az egyik az egyezményes jelrendszer, a másik pedig a tudatos közlési szándék, 

amelyek szorosan összefüggnek egymással. A verbális közléshez olyan egyezményes 

jelrendszer tartozik, amelynek ismerete nélkül nem vagyunk képesek közlésre. A jelrendszert 

kizárólag tanulás útján lehet elsajátítani. A jelrendszer bizonyos szintű birtokában aztán már 

tudatosan és szándékosan állítjuk össze a verbális közleményt. A befogadás-feldolgozás, a 

dekódolás szintén csak a jelrendszer ismeretében és tudatosan lehetséges. Éppen ezért a 

verbális közlés viszonylag könnyen tanulható, akár manipulálható is. 

 A nem verbális csatornákon viszont nincs egyezményes jelrendszer, és az így folyó 

közlések döntő többsége nem szándékos. Észlelésük sem tudatos, inkább ösztönös, ám 

jelentős mértékben befolyásolják a vevőt az elsődleges, verbális közlemény értelmezésében.
56

 

A beidegződött nem verbális jelzések éppen ezért viszonylag nehezen változtathatóak és 

tanulhatóak, általában nem manipulálhatóak. 

 Amikor beszélünk, a szavak közül nagyon is tudatosan válogatunk, rendezzük őket sorba, 

emeljük ki őket. Ezt a tudatos folyamatot a beszédben nehéz nyomon követni, mert rendkívül 

gyors. Egyszerűbben rekonstruálható mindez írásban. Itt lényegesen több időnk van a tudatos 

válogatásra és az elrendezésre, sőt, az utólagos korrekcióra is, amit a modern technikának 

köszönhetően akár teljesen láthatatlanná is tehetünk az olvasó számára. Persze szóban is 

javítjuk a kimondott szöveget, csak ez mindenki füle hallatára történik. 

 A nem verbális közlésekre a spontaneitás, ezért a megismételhetetlenség, a 

korrigálhatatlanság jellemző. (Felettébb ritkán fordul elő, hogy valaki utólag felülbírálja és 

kijavítja valamely taglejtését vagy mimikáját, mondván: „Elnézést, az előző gesztusom, 

arcjátékom nem illeszkedett ahhoz, amit mondtam, itt egy másik, ez hitelesebb…”) A verbális 

közlést kísérő nem verbális jelzések ösztönösen illeszkednek a szavakhoz, alátámasztják, 

hitelesítik azokat. Ez a szándéktalanság, tudattalanság leglátványosabban gyerekeknél, 

mégpedig különösen a hazugság terén érhető tetten.  
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A hazugság kérdése a rendvédelem számára különösen fontos, izgalmas terület, 

és nemcsak a szűk értelemben vett szakmai szempontból, hanem mint 

kommunikációs jelenség is. Allan Pease találóan fogalmaz, amikor azt mondja: 

„A hazugsággal az a baj, hogy tudat alatti agyműködésünk automatikus, 

verbális hazugságoktól független, így testbeszédünk elárul bennünket.  

Ezért van az, hogy a ritkán hazudó emberek könnyen rajtakaphatók, bármily 

meggyőzően hangzanak is szavaik. Abban a pillanatban, amint hazudni 

kezdenek, a testük ellentmondó jelzéseket bocsát ki, és ettől támad az az 

érzésünk, hogy nem mondanak igazat.”
57

  

 

Könnyű belátni, hogy a nem verbális csatornák szerepe az emberi kommunikációban sokkal 

nagyobb, mint az első megközelítésben tűnik. Több kutató kimutatta, hogy egy átlagos ember 

személyes kommunikációjának verbális része csupán 35 % körül mozog, míg a nem verbális 

úton történő közlés kb. 65 %-ot tesz ki. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy az ún. helyettesítő 

szerepű, azaz a verbális közlés helyett használt jelrendszer tulajdonképpen a verbálishoz 

hasonlóan működik. Ennek használata ugyanis szándékos és tudatos, valamint egyezményes 

jelrendszere van, amelynek ismerete elengedhetetlen feltétele a rajta keresztül történő közlés 

sikerességének. Ilyen például a siketnémák jelbeszéde, amely csak látszólag nem verbális 

közlésmód, valójában nyelvpótló eszköz, és mint ilyenre, ugyanazon szabályok érvényesek, 

mint a nyelvre.
58

 

 

A nem verbális csatornák között a kommunikáció során nem lehet fontossági 

sorrendet felállítani .  A maga helyén és szerepében mindegyik fontos,  

működésük –  akárhány van is jelen az adott interakció során –  egyszerre,  

egymással párhuzamosan és a verbális csatornán érkező közléseket 

kiegészítve (azokat hitelesítve vagy hiteltelenítve) zajlik.  Feldolgozásuk, 

„vételük” során is együttesen hatnak a befogadóra, őket szétválasztani csak a 

tudományos megfigyelés, az egyes csatornák speciális funkcióinak 

tudatosítása céljából van értelme.  

 

Valamennyi nem verbális kommunikációs csatorna működésének van egy olyan vonása, 

amely a verbális kommunikációból csaknem teljesen hiányzik. Ez pedig az intenzitás. A nem 

verbális kommunikáció során közvetített érzelmek intenzitási tartománya rendkívül széles: az 

egészen apró, szinte alig észrevehető jelzéstől az egészen erős, nagyon látványos, feltűnő, 

már-már durva megnyilvánulásig terjedhet.
59

 Csak két szélsőséges példával illusztráljuk a 

fentieket: szinte nulla az intenzitási értéke a rezzenéstelen szemmel, faarccal, 

mozdulatlanságba merevedett testtartással és rendkívül kis hangerővel kísért megtört 

beismerő vallomásnak. Ugyanakkor egy tüzes tekintettel, gazdag mimikával, széles 

taglejtésekkel, dinamikus mozgással és nagy hangerővel előadott szónoklat érzelmi 

intenzitásának magas foka is nyilvánvaló. Természetesen mindkettő nagyon informatív. 

 Amikor a verbális és nem verbális úton érkező információk illeszkednek egymáshoz, 

akkor egyáltalán nem tűnik fel az utóbbiak jelentősége. Csak akkor leszünk rájuk 

figyelmesek, ha valami „nem stimmel”, ha a két úton érkező benyomások ellentmondanak 

egymásnak. Ilyenkor ugyanis automatikusan veszik át a fő szerepet a nem verbális jelzések, 

olyannyira, hogy az emberek többsége a verbális tartalmat akár teljesen figyelmen kívül is 

hagyja.
60

 Mindez tehát azt igazolja, hogy a nem verbális csatornákon érkező jelzésekben való 

tájékozódás mindennapi ismereteink része, az ember „automatikus hibajelző szerkezettel” 
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(szintén Pease kifejezése) van felszerelve. Ez a szerkezet, ha egy sor össze nem illő nem 

verbális és verbális közlést kap, azonnal üzemzavart jelez. Csakhogy „nem élünk vele, 

visszafejlődött állapotban van bennünk. Ha gyakoroljuk, akkor viszont a megértés 

tudatosítható is, és valamilyen formában szavakba is foglalható” – mondja Buda Béla.
61

  

 

Az összes nem verbális jelzés nagyon sok esetben árulkodó, de soha nem 

szabad elfelejtenie a bennük tájékozódni akarónak, hogy mindig csak a többi 

eszközzel, illetve az elhangzó szavakkal együtt és mindenkor az aktuális 

kontextusba i llesztve értelmezhetőek  megbízhatóan.  

  

*** 

Remélhetőleg ezek után nem kérdéses, hogy a hívásfogadói tevékenységben 

kiemelt jelentőségű a nem verbális készségek, elsősorban persze a vokális 

csatorna fejlesztése.  

A továbbiakban tehát annak érdekében nyújtunk valóban csak rövid 

betekintést a nem verbális kommunikáció rejtelmeibe, hogy pontosan 

megmutassuk, mire kell figyelnie annak, aki jobb kommunikátor –  ebben az 

esetben elsősorban jobb vevő –  szeretne lenni;  melyek azok a területek, 

amelyek ismerete közelebb visz minket a sike resebb kommunikáció és ezáltal  

természetesen az eredményesebb munkavégzés megvalósításához.  

 

6.4.1. A mimika és a tekintet 

 

A nem verbális kommunikációs csatornák közül a mimika és a tekintet a 

legfeltűnőbb, legegyetemesebb, legősibb (részben biológiailag kódolt), sokak 

által a legfontosabbnak is tartott két csatorna. A mimika segítségével létrejövő 

érzelmi megnyilvánulások az arcizmok összehangolt mozgásából tevődnek 

össze.  

 

Az arc finom mimikai izmai valamennyien részt vesznek ebben a bonyolult mozgásban, 

mégpedig minden egyes arckifejezés létrejöttekor más-más arányban. Az arckifejezések 

folytonos változásban vannak, még akkor is, ha ezek a változások csak nagyon aprók, szinte a 

milliméter tört részével mérhetőek. A jelvevő a legapróbb eltérést is észleli, és jelzésként 

értelmezi.  

 A mimika alapján történő tájékozódás a másik ember érzelmeiben a legközismertebb.  

A partner arcát figyelve a vele folytatott kommunikáció során azonnal feltűnik annak 

legkisebb változása is, az arcon jelentkező reakciókat észlelve közlésünket módosítjuk. 

Időnként verbalizáljuk is így keletkező benyomásainkat: azt mondjuk, hogy valaki fancsali 

képet vág, értetlenül néz, bambul, mereven néz, fintorog, elbiggyeszti az ajkát, ráncolja a 

szemöldökét, kikerekíti a szemét, eltátja a száját, vagy tátva marad a szája stb. Megannyi 

kifejezés, amelyek arról tanúskodnak, hogy az emberi arc kifejezései mennyire beszédesek az 

adó számára. Már ezekből a kifejezésekből is látszik, hogy a tekintetre vonatkozó 

megfigyeléseket igen nehéz különválasztani az arcjátékétól. 
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6.4.2. A gesztikuláció  

 

Szintén nagyon látványos, feltűnő része a nem verbális 

kommunikációnak a gesztikuláció, amelyen tágabban az egész kar, sőt 

a vállöv, a kéz, illetve a fej mozgásait is érteni szokás.  

 

A gesztikuláció „a pszichikumban lezajló folyamatok érzékeny kifejezője (…) A kéz 

mozgásai színezik, aláfestik, szabályozzák a beszédbeli kommunikációt. Kézmozdulatok 

szinte öntudatlanul jelölik, ha szóhoz akarunk jutni, és ha meg akarjuk állítani a másikat, de 

kifejezik, ha még nem akarjuk befejezni mondanivalónkat, és meg akarjuk akadályozni, hogy 

a másik a szavunkba vágjon. (…) Mint a mimikában, itt is van egy sor olyan konvencionális 

mozdulat, amely a verbális közlés helyett, azzal egyenértékűen, arra lefordíthatóan 

használatos. Itt is akkor kerül használatukra sor, amikor a verbális közlés nehezített vagy 

gátolt. Néha a verbális közléssel egyidejűleg igénybe vehető közlési csatorna szerepét tölti be 

az akaratlagos kézmozgás.”
62

 Ilyen szerepű például a siketnémák jelbeszéde, amelyben a 

kézmozdulatok jelentéstartalma kódolt, ily módon olyan funkciót töltenek be, mint a verbális 

közlésben a szavak. 

 Feltétlenül el kell tudnunk különíteni egymástól a szűkebb értelemben vett gesztusokat és 

emblémákat. Mindkét kifejezés a kézmozdulatokra vonatkozik. A gesztusok ebben a 

szóhasználatban kifejezetten az ösztönös, a verbális kommunikációt és a többi nem verbális 

csatornán érkező közlést kísérő kézmozdulatokat jelentik, amelyek nem tudatosak, nem 

szándékosak, és egyértelmű, szavakkal behelyettesíthető jelentés sem kapcsolható hozzájuk. 

Nem kötődnek konkrét jelhasználói közösséghez. Ilyen például, amikor valaki magyarázat 

közben a karjaival és a kézfejével a járást vagy a futást utánzó, azokat illusztráló 

mozdulatokat tesz; vagy a fájdalomtól, ijedtségtől a fejéhez, a szeméhez kap; hazugság 

közben a száját eltakarja; gondolkodás közben a fejét vakargatja stb. Használatukat, 

intenzitásukat a társadalmi együttélést irányító mindenkori illemszabályok is befolyásolják. 

Kommunikációs zavart, félreértést természetesen a gesztusok is okozhatnak, olyankor, ha 

használatukban a vevő tudatosságot feltételez: egyes gesztusoknak olyan jelentést tulajdonít, 

amelyet pedig az adónak nem állt szándékában közölni. 

 Az emblémák ezzel szemben egy adott nyelvhasználói közösség által tudatosan és 

szándékosan használt, számukra mindig egyértelmű jelentéssel összekapcsolódó jelek, 

többnyire kézmozdulatok. Például a búvárok kis karikává zárt hüvelyk- és mutatóujja, amely 

azt jelenti: minden OK, van oxigén. Használatukkal – főleg eltérő kultúrák és közösségek 

találkozása esetén – körültekintően kell bánnunk. (Visszatérve a jelbeszédre, az tehát 

tulajdonképpen emblémák olyan kidolgozott rendszere, amelyet egy adott közösség a verbális 

kommunikáció helyettesítésére tudatosan és szándékosan használ.) 
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6.4.3. A testtartás 

 

A testtartások vizsgálatával a kommunikációkutatáson belül a kinezika 

területe foglalkozik (a ’kinézis’ görög eredetű szó, jelentése mozgás). 

Ugyanúgy, ahogy a tekintet a mimika része, a tágabb értelemben vett 

gesztusok (azaz a kar, a váll, a kéz és a fej mozdulatai) szintén hozzátartoznak 

az egész test mozgásához. A testtartás magába foglalja az alsó végtagok, 

illetve az egész törzs mozgását is. Szintén e terület foglalkozik a különböző 

testhelyzetekkel (állás, ülés, fekvés) és a testmozgásokkal is, amelyek a törzs 

és a végtagok elhelyezkedése és mozgásai révén jönnek létre, s a 

kommunikáció során a partnerek egymáshoz való viszonyáról legalább annyi 

információt hordoznak, mint bármely más nem verbális közlési forma.  

 

A kinezika a mimika után az egyik elsőként kibontakozó kutatási terület, s máig is az egyik 

legfejlettebb s legismertebb valamennyi nem verbális csatorna kutatása közül. (Ezt a 

testbeszéd kifejezés Allan Pease sikerkönyve nyomán előálló népszerűsége és viszonylagos 

ismertsége is jelzi.
63

) A vizsgálatok legjelesebb képviselőjeként számon tartott Birdwhistell 

amerikai kutató a testmozgások kódját nagyobb részben biológiai eredetűnek, kisebb részben 

kulturálisan meghatározottnak tartja.
64

 A döntő részt biológiai eredet mellett tanúskodnak 

azok az állatvilágban tett megfigyelések, amelyek a különböző testtartások, testhelyzetek 

kifejező erejét bizonyítják. Ezek közül számos forma jelen van az emberek közötti 

kommunikáció testhelyzetviszonyaiban is, mégpedig rendkívül viszonylagosan. Gondoljunk 

például az ülő, vagy még látványosabban a fekvő helyzetben lévő ember alapvetően 

alárendeltséget, kiszolgáltatottságot sugárzó helyzetére az álló alakkal szemben. Ehhez képest 

egyenrangúbb két ülő alak viszonya, de korántsem mindegy, hogy egymáshoz képesti 

helyzetük, ülésmódjuk, testtartásuk milyen. 

 A testtartások jelentőségét az interakcióban jelen lévő partnerek többnyire érzékelik, azok 

rájuk gyakorolt hatása egyértelműen kimutatható. Még akkor is, ha ezeknek a hatásoknak nem 

mindig vagyunk is tudatában. Utólagos kérdések nyomán mindenki fel tudná idézni és ki 

tudná elemezni, hogy partnere adott mozdulatai, testtartása, testhelyzete, fejtartása miként 

jelzett számára ezt vagy azt. Mozgóképfelvételeket visszajátszva, kizárólag a törzs, a 

végtagok, a fej mozgásait figyelemmel kísérve rengeteg olyan finom információhoz juthatnak 

a saját kommunikációjukat megfigyelők, amelyeket az interakció során talán észre sem vettek. 

Jelentőségük pedig óriási. Ha jobban tudnánk olvasni a testbeszédből is, sokkal 

megbízhatóbbak lennének a kommunikáció útján szerzett benyomásaink, információink a 

másikról.  

 „A testmozgások egy része is lehet konvencionális jel. Számos szociális szerephez 

hozzátartoznak kívánatos testtartások vagy mozgások, ezek – ugyanúgy, mint más nem 

verbális kommunikatív jelenségekben – a biológiailag meghatározott mozdulatok ritualizált, 

esetleg karikatúraszerűen torzított formái. Az alázat és az alárendelődés kifejeződése a 

meghajlás, a testmagasság akaratlagos és időleges csökkentése. Ennek számtalan kulturális 

formája van, a biccentéstől, főhajtástól kezdve a régi keleti uralkodók előtti leborulásig. 

Hasonló a térdhajlítás és a letérdelés szerepe is.”
65
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6.4.4. A térközszabályozás 

 

A térközszabályozás kommunikációban betöltött szerepével körülbelül az utóbbi húsz évben 

foglalkoznak behatóbban, elsősorban az amerikai Edward T. Hall nyomán.
66

 Az ilyen irányú 

vizsgálódások összefoglaló elnevezése a proxemika, amely valószínűleg a latin ’proximus’ 

szóból ered, amelynek jelentése ’közeli’.  

 E nem verbális csatorna működése és szabályozása, miként a többié is, biológiai 

gyökerekre vezethető vissza. Az ember – ahogyan az állat is – életének jelentős részét egyéb 

élőlények, legtöbbször fajtársai között tölti. Állandó jelenlétük azonban nemkívánatos a 

számára, s ezért bizonyos tevékenységeit igyekszik vagy teljesen elkülönülten, vagy társaitól 

bizonyos távolságot tartva végezni. Az emberek együttes tevékenységeihez – ezek közé 

sorolva természetesen a kommunikációt is – szinte centiméterben meghatározható távolsági 

határok tartoznak, amelyek viszonylagos állandóságot mutatnak.  

 

Az egyes, hasonló jellegzetességeket mutató és meghatározott emberi 

érintkezési formákhoz is köthető távolsági határokat megfigyelései 

nyomán Hall zónáknak nevezte, s őket négy alapvető kategóriába sorolta. 

Mindegyik tovább osztható egy közeli és egy távolabbi szakaszra.  

 

A négy zóna és a hozzájuk tartozó távolsági határok a következők:  

 

1. Intim vagy bizalmas zóna (0–45 cm) 

2. Személyes zóna (46–122 cm) 

3. Társasági vagy társadalmi zóna 123–360 cm) 

4. Nyilvános zóna (361 cm-től) 

 

 

A határok persze hozzávetőlegesek. A térközök és a hozzájuk szorosan kapcsolódó testi 

kontaktust szabályozó mechanizmusok alapos ismeretével a felek közötti kapcsolat szinte 

tökéletesen beazonosítható. Kultúránként, közösségenként, koronként, nemenként, 

egyénenként és szituációnként rengeteg körülmény finom összjátéka alakítja ki, hogy kik, hol 

és mikor milyen távolságban helyezkedve beszélhetnek egymással, s ha egyáltalán 

megérinthetik egymást, azt milyen alkalmakkor, mely testrészükön, mennyi ideig és pontosan 

hogyan tehetik.
67

 

 Az interakciók során a térközök és az érintések szabályozása automatikus. Mihelyt 

bármelyik kommunikációs partner „megsérti” az adott szituációhoz és adó–vevő viszonyhoz 

adekvát zónát, képes korrigálni, mégpedig a sértés intenzitásával arányban. Ha valaki csak 

finoman lép be olyan zónánkba, amelyet mi nemkívánatosnak tartunk, akkor hátrébb hajtjuk 

fejünket, visszahúzzuk felsőtestünket, vagy hátrébb lépünk. Míg ha erőteljesebb, netán 

agresszív zónasértés ér minket, akkor verbálisan is kifejezésre juttatjuk nemtetszésünket, 

elugrunk, elmenekülünk vagy védekezünk, esetleg mi magunk is támadásba lendülünk. 

 Az emberek is, csak – normális esetben – másképpen, mint az állatok, kijelölik személyes 

territóriumukat: leginkább tárgyakkal. Ennek legkiáltóbb emberi találmánya a kerítés, de 

ugyanilyen szerepe van annak, amikor dolgozószobánkban, munkahelyünkön személyes 

tárgyainkkal kijelöljük magunknak azt a területet, amelyre – többnyire jogosan – igényt 

tarunk, s amelynek tiszteletben tartását másoktól elvárjuk. 

 

A bűnüldözés egyik célja, hogy a folyamatosan más ok személyes zónáját 

megsértőket felkutassa, és megakadályozza őket ebbe n. Akár betörnek 
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valakinek a lakásába, akár ellopnak tőle valamit, akár testi épségét 

veszélyeztetve megtámadják, valahányszor zónasértés történik, amely az 

elszenvedőt mindenképpen rosszul érinti .  A segélyhívók nem kis része éppen 

az őt ért ilyen sérelmek  miatt  telefonál, ami önmagában érthetővé teszi 

zaklatott  idegállapotát.  Ez bizonyára ingerültségben fog megnyilvánulni. 

Feltétlenül megértőnek, empatikusnak kell lenni az ilyen bejelentővel.  

 

6.4.5. A vokális csatorna kiemelt szerepe a telefonon zajló kommunikációban 

 

A telefonbeszélgetés során verbális közlés mindig van, de mellé kizárólag a vokális élmény 

kapcsolódik. Ennek kell tehát magára vállalnia valamennyi nem verbális információ 

továbbítását. 

 

A vokális csatorna a szóbeli megnyilvánulások során a nyelvileg 

megformált közleményt hordozó hang mindenféle fizikai jellegzetességét 

foglalja magába, a következő mennyiségi és minőségi jellemzőket: 

beszédtempó, szünetek, hangerő, artikuláció, hangsúly, hanglejtés. 

Tágabb értelemben a vokális csatornához tartoznak még a beszédhibák 

(raccsolás, selypítés, pöszeség, hadarás, dadogás), beszédzavarok, 

készségbeli hiányosságok. 

 

Az artikulált emberi beszéd képességével rendelkezők teljesen automatikusan beszélnek. 

Néhány kivételes helyzettől eltekintve szinte soha nem foglalkoznak vele tudatosan, 

legfeljebb az tűnik fel, ha valaki az átlagostól nagyon erősen eltér, pl. motyog, azaz nem 

artikulál, túl hangosan beszél, de az is csak akkor, ha a beszédhelyzethez nem illeszkedik. 

Talán feltűnő az is, ha valaki különösen szépen beszél: kellemes az orgánuma, érthetően, jól 

artikuláltan mondja ki a szavakat, gazdagon kihasználja hangjának minden adottságát. 

 

Ilyennek kellene lennie mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik. 

Hangjuknak –  szavaik elsődleges kísérőjének , illusztrálójának –  szerepe 

elsődleges fontosságú. Bármilyen kis mértékű elégtelenség e téren minimum a 

vevő figyelmének csökkenését , az együttműködés hiányát  vonja maga után, 

nem is beszélve a végső kommunikációs gátig, amikor már a megértés 

kérdőjeleződ ik meg.  

 

Az emberek többsége érzékeny másoknak a vokális csatornán közvetített jelzéseire. Saját 

hangjuk minőségével, annak javításával azonban csak nagyon kevesen foglalkoznak tudatosan 

és kitartóan. Ha valakiben megvan a kellő motiváció, azt jó kilátásokkal tudjuk biztatni.  

A vokális csatorna fejlesztése a többi nem verbális kommunikációs eszköztár között ugyanis 

az egyik leglátványosabb, legkönnyebben kivitelezhető, sok – már kezdetben is jelentkező – 

sikerélménnyel kecsegtet. S aki megtanulja kihasználni hangjának adottságait, az további 

jelentős kommunikációs sikerekre is joggal számíthat. 
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*** 

 

E jegyzet olvasói első látásra talán joggal kérdezhetnék: Mindaz, amit a nem 

verbális csatornákról itt  összefoglaltunk, mennyiben érinti őket? Hiszen nem 

látják a bejelentőt,  s  így a nem verbális csatornák közül csak a vokálissal  kell  

foglalkozniuk. Maguk is megválaszolhatják a kérdést,  ha felidézik, hogy 

amikor valakivel telefonon beszélgetnek, vajon az illető hangja alapján lehet -

e következtetni arra, hogy milyen testhelyzetben van? Hogy kézzel -lábbal 

mutogat,  hadonászik, vagy nyugodtan ül? Hogy milyen arcot vág? Vajon 

érdeklődő lehet-e a tekintete? Ha a válasz igen, akkor már csak azt kérjük, 

fordítsák meg a kérdést: Vajon a hívásfogadó szakemb er hangján hallatszik -e,  

hogyan ül? Unott vagy érdeklődő az arca? Előre dől ,  vagy hátra csúszik a 

székében? A telefonban láthatatlanok vagyunk ugyan, de a képet pótolja a 

hang. Ügyeljünk hát arra, hogy a hangunk ne leplezzen le minket!   

 

A következő, a nem verbális készségek fejlesztésével foglalkozó 6.4.6. számú fejezetből 

kiderül, ezt hogyan érhetjük el.  

 

 

 

     
 

6. és 7. képek
68

 „Jaj, de unom…” 
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 A 6–10. képek forrása:  
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8. kép „Nem bírom tovább!”  9. kép „Te jó ég, mit keresek én itt?!” 

 

 

 

 

 

    
 

10. kép „Megsüketülök!”   11. kép „Melyik fülem cseng?” 
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6.4.6. Fejlesztési lehetőségek és módszerek 

 

Láthattuk, hogy a nem verbális csatornák használata ösztönös, viszonylag nehezen tanulható, 

kevésbé manipulálható. A köztük való eligazodás, illetve alkalmazásuk mégis fejleszthető. 

Mivel a verbális és nem verbális csatornák egymás nélkül nem képzelhetőek el, a fejlesztés 

során sem lehet egyértelműen szétválasztani őket. 

 A nem verbális jelzések ellenőrzése sokkal nehezebb, nemcsak azért, mert rájuk a beszéd 

folyamán nem igen vagyunk képesek figyelni, hanem mert láthatóvá, visszaidézhetővé tételük 

is bonyolultabb hang- és mozgókép-rögzítési technikát igényel. Bizonyítja ezt, hogy 

megfelelő memória birtokában például könnyedén fel tudjuk idézni, ha nem is szó szerint, de 

tartalmában viszonylag pontosan, hogy mit mondtunk fél órával ezelőtt. De hogy azt pontosan 

milyen hanglejtéssel, mimikával, gesztikulációval és testtartással, testmozgással 

„illusztráltuk”, nem tudjuk rekonstruálni, legfeljebb csak akkor, ha nem verbális 

kommunikációnk az átlagostól szélsőséges eltérést mutatott (pl. ordibáltunk, föl-alá 

rohangáltunk és hevesen hadonásztunk). 

 Nem verbális kommunikációs szokásaink többségéről, azok színvonaláról nincs pontos 

képünk. Nem tudjuk, melyek jók, melyek gyengébbek, melyek kifejezetten rosszak vagy 

nemkívánatosak. Megfigyelésük kizárólag szándékosan, tudatosan és nagy erőfeszítéssel 

lehetséges. Nagy kalandra vállalkozik, aki meg akarja figyelni saját nem verbális 

kommunikációját. A vállalkozás azt a veszélyt rejti magában, hogy nagy mértékben 

módosulhat az ember önképe, átmenetileg akár ki is ábrándulhat magából. Azáltal, hogy 

kívülről nézi magát, mégpedig interakció közben, de utólag, természetes, hogy másképp néz 

magára, a mozdulataira stb., mint amikor egyszerűen teszi a dolgát, benne van egy 

helyzetben, s nem gondol a másodlagos jelzésekre.  

 Aki azonban szán erre időt és fáradságot, s nem fél szembesülni önmagával, mindennél 

többet tudhat meg kommunikációjáról. Ez a tudás pedig hozzásegíti, hogy fejlessze azokat a 

területeket, amelyeken erre szüksége van. Ne feledjük a fokozatosság elvét! Mindig passzívan 

és másokon kezdjük a megfigyelést a minket körülvevő emberek mindennapi érintkezéseiben. 

Meg fogunk lepődni, hogy szavak nélkül is mennyivel jobban értjük majd, mi zajlik 

körülöttünk. Innen már csak egy kis lépés hiányzik, hogy a felfogott jelzéseket tudatosítsuk, 

és kisebb-nagyobb mértékben felhasználjuk őket saját magatartásunk tudatos vezérlésében is. 

Csak mások megfigyelése után kezdjük a megfigyelést saját magunkon, s akkor is kezdetben 

ártatlan, tét nélküli helyzetekben, lehetőleg ne is másokkal való kommunikáció során, hanem 

pl. tükörben.  

 

Aki már a másokkal folytatott interakcióiban is képes tudatosan figyelni  

magára (verbális és nem verbális közlése ire egyaránt!), sőt  partnere 

kommunikációjára is, az elmondhatja magáról, hogy a 

kommunikációfejlesztésben jelentősen előrehaladt. Sok -sok gyakorlással a 

nem verbális jelzései egy részét tudatosan is képes lesz befolyásolni, ami a 

segítő szakmákban dolgozók számára sok esetben döntő jelentőségű lehet.  

 

A tárgyalt munkakör speciális volta miatt a vokális csatorna fejlesztéséről 

külön is szólni szeretnénk. Ennek legtöbb részét kizárólag ösztönösen 

használjuk, s csak egyet-egyet valamelyest tudatosan. A hangerő szerepével 

mindenki tisztában van, s él is vele. A többi vokális jellemző azonban az 

átlagos beszélők közlései során olyan mértékben marad a háttérben, és sajnos 

kihasználatlan, amely – tekintetbe véve e jelzőrendszer rendkívüli 

gazdagságát – egyszerűen olyan luxus, amelyet nem engedhetünk meg 

magunknak. 
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„A fejlődés-lélektanilag, tapasztalatilag szerzett felismerési szempontoknak is van 

jelentőségük. A vokális csatornán át felvett információk tudatosítását és minősítését azonban 

tanulni kell, ez részben külső szempontok segítségével történik, részben huzamos 

önmegfigyelés következtében alakul ki. Ilyenkor belső átkódoló munka folyik a 

pszichikumban.”
69

 Saját vokális csatornánk működését úgy tudjuk megfigyelni, ha 

magnófelvételről visszahallgatjuk saját beszédünket. Vajon jól és érthetően artikulálunk? 

Kihasználjuk hangunk adottságait: hangterjedelmünket, hangerőnket? Ismerjük és jól is 

használjuk anyanyelvünk intonációs szabályait? Tudunk-e bánni tudatosan a beszédtempóval, 

megfelelő helyen és megfelelő ideig tartunk szüneteket? Érdekes, színes, a figyelmet hosszan 

fenntartani képes a beszédmódunk? Ha valaki minden kérdésre igennel válaszolt, azt azzal 

biztathatjuk, hogy nyugodtan jelentkezzen hívásfogadónak. Ám gyaníthatjuk, hogy 

hétköznapi beszélőként bizony kevesen mondhatják el ezt magukról. De fordítsuk meg a 

kérdést: amikor hallgatunk valakit, ráadásul hosszasan, nem kellemesebb számunkra, ha az 

illető szépen beszél, jól hangsúlyoz, nem hadar, de nem is lassú beszédű, szavai nem 

akadoznak, hangja kellemes, változatos, artikulációja érthető, nem kell feszülten figyelnünk a 

szájmozgását vagy folyton visszakérdeznünk, mit is mondott? Ha ezt várjuk el a hozzánk 

beszélőtől, akkor miért nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy aki minket hallgat, az is 

ugyanezt várja? Ha meg elfogadjuk, miért nem teszünk ezért valamit? Feltéve persze, ha 

fontos a számunkra, hogy meg is értsék, amit mondunk, hogy odafigyeljenek ránk, hogy 

reagáljanak közléseinkre, mégpedig úgy, ahogy az nekünk is kívánatos. Ha beszédünk 

monoton, unalmas, száraz, ha artikulációnk gyenge, ha motyogunk vagy a bajszunk alatt 

dörmögünk, ha halkan vagy vontatottan, ha ordibálva vagy hadarva beszélünk, ha dadogunk, 

ha hebegünk-habogunk, akkor ugyan miért gondoljuk, hogy a hallgató megért minket, s 

ráadásul érdeklődve figyel? Nos, ha ezekre a kérdésekre valaki őszintén választ kezd keresni, 

annak van esélye eljutni oda, hogy belássa, miért is fontos adóként beszédje mikéntjére is 

különös figyelmet fordítani. 

 Mindez nem kis energia-befektetéssel jár. Csak hosszas és kitartó, szorgalmas munka hoz 

eredményt. Egy-egy beidegződött, rögzült sajátságot megszüntetni, megváltoztatni, fejleszteni 

nagyon is nehéz. De hosszú távon megéri! Ha ilyen téren is jobb adóvá válunk, egy idő után 

azt vesszük majd észre, hogy szívesebben beszélgetnek velünk, hallgatnak meg minket. 

Persze a befogadói oldalról sem szabad megfeledkeznünk! Ha magunk is figyelmes, türelmes 

vevővé válunk, egy idő után azt fogjuk tapasztalni, hogy a másik is szívesen kommunikál 

velünk. Ösztönösen elkezdi érzékelni és értékelni a mi nyitott füleinket, s egyszer csak ő is 

megajándékoz minket az övéivel. Ám nem szabad a helyzettel visszaélnünk, azaz csak olyan 

közlendőt és olyan módon jutassunk el a befogadóhoz, amely valóban méltó arra, hogy 

meghallgassák.  

 A széles értelemben vett kiejtésnek, a beszéd technikájának, s az ehhez elengedhetetlenül 

szükséges helyes légzéstechnika fejlesztésével a beszédtechnika foglalkozik. A problémásabb 

esetekkel (pl. beszédhibák, a megértést komolyan akadályozó vagy gátló beszédzavarok) 

logopédushoz érdemes fordulni. Jó eredményeket lehet azonban elérni egyénileg is enyhébb 

problémák terén, amilyenek például az artikuláció elégtelenségei, a beszéd monotonsága, 

hangsúlyozási hibák. Ezeket először a hangos olvasás, majd fokozatosan a spontán beszéd 

rendszeres gyakorlásával, magnóra rögzítésével, utólagos elemzésével tudja fejleszteni maga 

a beszélő, persze csak abban az esetben, ha a fejlődéshez jó motivációval rendelkezik. 

 

A telefonos munkában több éves gyakorlattal  rendelkező kollégák egyik 

elvitathatatlanul nagy előnye éppen abban rejlik, hogy a vokális csatornán 

érkező, legtöbbször a verbális közlés valóságtartalmára vonatkozó háttér -

információk felismerésében lényegesen jobbak.  

                                                 
69
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6.5. A STATIKUS KOMMUNIKATÍV JELZÉSEK SZEREPE A SEGÉLYHÍVÁSOK SORÁN 

 

A két eddig megismert alapvető csatorna – a verbális és a nem verbális – mellett feltétlenül 

említést kell tennünk az ún. harmadlagos jelzőrendszerről, amelyet legtalálóbban statikus 

kommunikatív jellemzőknek hívhatunk. Bizonyos szakirodalmak ezeket szimbolikus 

kommunikáció címen tárgyalják.  

 

A statikus kommunikatív jellemzők: 

 

- a test fizikai adottságai, a küllem, testalkat, magasság stb.; 

- a megjelenés, a kinézet, a hajviselet, tisztaság, ápoltság stb.; 

- a test elváltozásai vagy elváltoztatásai (pl. betegségek nyomai vagy tetoválás); 

- az öltözködés, a ruházat stílusa, adekvátsága, állaga, állapota, színe; 

- a különböző tárgyak viselése (ékszerek, kiegészítők, használati tárgyak stb.); 

- a használt közlekedési eszköz (állapota, márkája stb.), státuszszimbólumok; 

- a szűkebb környezet (íróasztal, iroda, lakás, kert stb.) állapota, tisztasága, 

igényessége; 

- a beszéd néhány vokális jellemzője (pl. orgánum, hangmagasság); 

- a szaglás, ízlelés, tapintás útján érkező ingerek. 

 

 

A fenti jellemzők egy ember életében – kisebb-nagyobb mértékben és tempóban – 

természetesen folyton változnak, statikusságuk tehát nem valami folytonos állandóságot 

jelent, csupán a közlésfolyamat ideje alatt érvényes. Ez a viszonylagos állandóság azonban 

rendkívül fontossá válik az interakció során végbemenő ún. dinamikus folyamatokkal 

szembeállítva. Dinamikusak a verbális és a nem verbális csatornán érkező információk.  

A három, egymástól elméletben jól elkülöníthető csatorna a közlés során, azaz a gyakorlatban 

komplexen, többnyire egymástól szétválaszthatatlanul működik. A csatornák egymással 

szorosan együttműködve, egymással kongruensen (azaz egymáshoz illeszkedve, egymásnak 

megfelelve) fejtik ki hatásukat a vevőre, és befolyásolják reakcióit, mégpedig többnyire 

szándéktalanul, kontrollálatlanul. Ha a kongruencia nem működik, azaz valamelyik csatornán 

érkező információ „üti” a bármelyik másik csatornán érkezőt, akkor inkongruenciáról, össze 

nem illőségről, egymásnak ellentmondó hatásról beszélünk, s ilyenkor többnyire valamilyen 

kommunikációs zavar lép fel. Legelsősorban a hitelesség csorbul. Erről már a 2.2. 

alfejezetben részletesen volt szó. 

 Mivel jegyzetünk a telefonon történő kommunikációval foglalkozik, a statikus 

kommunikációs jelzések közül csak azokat részletezzük valamelyest, amelyek a telefonban is 

jelen vannak, „látszanak”.  

 Egy-egy hang hallatán – szélsőséges kivételektől eltekintve, amikor megtéveszt minket az 

észlelésünk – viszonylag egyértelműen tudni szoktuk, férfi vagy nő, gyerek vagy felnőtt, 

fiatalabb vagy idősebb ember beszél-e. A hangunk beazonosít minket: minden ember, aki 

artikulált emberi beszédre alkalmas beszédszervekkel született, rendelkezik bizonyos 

sajátosságokkal. Ezek az életkorral és a fizikai állapottal változnak.  

 

Az orgánum és a hangmagasság azok a statikus elemei beszédünknek, amelyek által 

egyedi és felismerhető a hangunk. Ezek csak nagyon szűk korlátok között 

változtathatóak anélkül, hogy ne lenne feltűnő a változtatás szándéka. Ha mélyebben, 

magasabban, vagy más hangszínen beszélünk, azonnal észleli a befogadó, és 

természetellenesnek tartja. S máris sérül a fent leírt kongruencia, s oda a hitelesség is. 
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Már a hangadottság alapján egyik ember a másikat igencsak hamar besorolja a 

szimpatikus, nem szimpatikus kategóriák valamelyikébe. Így van ezzel a 

hívásfogadó és a bejelentő egyaránt. Mivel jegyzetünk a hívásfogadókhoz 

szól, szögezzük le: a bejelentőnek ol yan a hangja, amilyen. Természetes,  hogy 

az valamilyen hatást  tesz a hívásfogadóra, de ezen a hatáson, különösen, ha 

negatív, hamar túl kell tennie magát, s másra  nem szabad „használnia”, csak 

információforrásként. A hallott hang alapján tájékozódhat egy s or olyan 

dologról, ami szavakban nem manifesztálódik, de nincs is rá szükség, hiszen a 

hangunk sok mindenről automatikusan árulkodik.  

Amire viszont különösen ügyelni kell, az a hívásfogadó saját hangja.  

Természetesen nagyon ideális helyzet lenne, ha ebbe a munkakörbe  csupa 

kellemes orgánumú kollégát vennének föl . Ám ha ez nem lehetséges 

(márpedig nem), addig is van egy jó hírünk: a hangadottság a vokális 

csatornának fontos,  de szerencsére csak az egyik, mégpedig , mint látjuk,  

statikus ,  állandó  összetevője.  A másik azonban nagyon is dinamikus, azaz 

változó és változtatható , tehát fejleszthető jellemzők sokaságából áll.  Ha 

ezekkel foglalkozunk, a kettő összhatásával nagyon kellemessé és kifejezővé 

alakítható a hangunk.  
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7. A KOMMUNIKÁCIÓ ZAVARAI – VALAMI NEM STIMMEL… DE MI? 
 

7.1. A ZAVAROK TÍPUSAI, OKAI 

 

A kommunikációs zavarok létrejöttének számos forrása van. E fejezet a kommunikáció 

tényezőit bemutató modellből már jól ismert zajokról, vagyis a kommunikációs zavarokról, 

akadályokról, gátlásokról, illetve a nyelvi-nyelvhasználati hibákról, hiányosságokról szól. 

Nincs könnyű dolgunk, ha ezeket rendszerezni, csoportosítani próbáljuk, mert többségük 

leggyakrabban komplexen jelentkezik, azaz egyszerre több ok is állhat a háttérben. Mégis, 

alapvető elkülönítési szempont a zajok eredete, vagyis hogy külső (a kommunikációs 

partnerektől teljesen vagy nagyobbrészt független), avagy belső (tőlük teljesen vagy 

nagyobbrészt függő) tényezőkről van-e szó. De megpróbálhatjuk elkülöníteni egymástól a 

kommunikáció során előforduló nyelven kívüli tényezők által okozott zavarokat és a 

kifejezetten nyelvi-nyelvhasználati hibákat, hiányosságokat. 

 

7.1.1. Külső tényezők nyomán kialakuló zavarok 

 

Technikai jellegű zavarok 

 

Kezdjük egy olyan, egyértelműen külső okból eredő nehezítő körülmény-együttessel, amely a 

kommunikáció tényezői közül leginkább a csatornához, a közlés közegéhez volna köthető.  

Az üzenet közvetítése során adódó technikai akadályokról van szó. A csatorna hibája, 

zavara, ha beszélgetés közben elhúz fölöttünk egy repülő, vagy hangos zene szól; ha 

mobiltelefonálás közben teljesen vagy időszakosan elmegy a térerő, ha a számítógép 

billentyűzetén nincsenek ékezetes karakterek stb. Hosszasan lehetne sorolni a legkülönfélébb 

technikai jellegű akadályokat, természetesen a legenyhébbtől a legerősebbig. Az egyik épp 

csak egy picit és időlegesen zavarja meg a kommunikáció menetét (repülőzaj), míg a másik 

akár teljes egészében meg is akadályozhatja azt (térerő hiánya).  

 Máskor azonban komolyabb zavarok is keletkezhetnek a kommunikációban. Feltétlenül 

ilyennek számítanak az egyértelműen külső, technikai okokból adódó félreértések, vagy az 

üzenet olyan mértékű sérülése, csökkenése, amely kizárja a megértést. Teljes technikai gát 

például, amikor elvész, megsemmisül vagy a címzetthez nem jut el az üzenet. Ilyenkor nincs 

mit tenni, legfeljebb újra megkísérelni a küldést. Hasonló következményekkel járhat az is, ha 

időhiány, figyelmetlenség miatt nem maradéktalan az üzenet közvetítése (elkésünk egy 

üzenettel, olvashatatlan az írás, az üzenet egy része lemarad stb.). 

 

Szocializációs ártalmak  

 

Egy másik, kényes terület a környezeti, szocializációs ártalmak nyomán az egyénben 

kialakuló kommunikációs zavaroké. Ha valaki viszonylag jó képességekkel születik, de 

családi háttere, szűkebb vagy tágabb környezete hatására csak bizonyos szintű 

kommunikációra képes, az javarészt nem az ő hibája. Szerencsés esetben érheti olyan élmény, 

aminek hatására képes lesz kilépni ebből a körből, ellenkező esetben marad a kommunikációs 

szempontból is hátrányos helyzet. Sok ember neveltetése folytán küszködik például 

kapcsolatteremtési zavarokkal, szorongásokkal, félelmekkel, gátlásokkal, amelyek persze 

leglátványosabban kommunikációjukban nyilvánulnak meg. Vagy egyáltalán nem 

közlékenyek, hallgatagok, zárkózottak, ridegek, bizalmatlanok, vagy „csupán” közönyösek. 

Nem képesek alkalmazni a társas érintkezés legalapvetőbb szabályait, a nemek, generációk 

közötti különbségeket, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat nem érzékelik. Nem ritkán 

udvariatlanok, modortalanok, közönségesek, durvák, kirívóan viselkednek. Verbális és nem 

verbális megnyilvánulásaik kulturálatlanok, faragatlanok, megbotránkozást váltanak ki a 
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közösség tagjaiból. Ezeken bizonyos életkor után lehetetlen vagy nagyon nehéz változtatni, 

hiszen olyan mélyen beépülnek a személyiségbe.  

 

7.1.2. Belső tényezők nyomán kialakuló zavarok  

 

Az adó és a vevő készségbeli hiányosságai  

 

Az egyén intellektuális képességei, memóriakapacitása, tudás- és információmennyisége, 

absztrakciós készsége, műveltsége, kulturáltsága stb. is lehet oka a zavarok 

kialakulásának. Ezek hiánya vagy egy adott színvonal alattisága szélsőséges esetben 

egyszerűen kizárja a kommunikáció létrejöttét, sikerességét, vagy csak kifejezetten a 

legalapvetőbb emberi szükségletek kielégítésére irányuló közléseket teszi lehetővé. Ez szintén 

rendkívül kényes téma, de bizony le kell szögeznünk, hogy a kommunikáció minősége az 

intellektuális képességekkel szoros összefüggésben van. Ha valaki nem érti a másik szavait,  

- mert nem tudta megjegyezni azt az előzőleg elhangzó közlést, amelyhez egy későbbi 

közlés kapcsolódik;  

- mert nem ismeri az elhangzó szavak jelentését;  

- mert nem ismeri a szavak mögött és a sorok között rejlő hátteret, nincsenek a kontextusra 

vonatkozó ismeretei; 

- mert nem érti a humort, a tréfát vagy nem érzékeli a finom célzást, élcet, iróniát, 

kétértelműséget stb., az hiába vágyik olyan emberek társaságára, akik képesek így 

kommunikálni, nem fog sikerülni sem a kapcsolatfelvétel, sem annak hosszú távú 

fenntartása. Ilyenkor bizony saját vevőkészülékünkben kell keresni a hibát. 

 

7.1.3. A kódolásból/dekódolásból adódó zavarok 

 

Az előzőekhez képest viszonylag egyszerű a kódolásból/dekódolásból adódó zavarok 

többsége. Itt mint leglátványosabb példára, elsősorban az idegen nyelven történő 

kommunikációra kell gondolnunk. Akár verbális, akár nem verbális úton próbálunk szót érteni 

más anyanyelvű beszélővel, óhatatlanul szembetaláljuk magunkat a közös jelrendszer 

szükségességével. A nem verbális csatornákon sokkal könnyebben boldogulunk (kivéve 

néhány extrém esetet, mondjuk a bolgárok közismert, a miénkhez képest fordított igen-nem 

fejbiccentését, vagy az emblémák kultúránként eltérő jelentését). Ez is bizonyíthatja, hogy 

biológiailag ez az ősibb, valamiféle közös közlési jelrendszer az ember számára. A verbális 

csatorna csak abban az esetben működik két különböző anyanyelvű beszélő között, ha annak 

jelkészletét és szabályrendszerét valamilyen szinten mindketten ismerik. Ha ez nincs meg, 

zavarok lépnek fel. 

 

7.2. A ZAVAROK ÉSZLELÉSE, MEGELŐZÉSE, KORREKCIÓJA 

 

Akár külső, akár belső tényezőkből erednek a zavarok, mindenképpen kezdeni kell velük 

valamit.  

 A legtöbbet maga a szakember tehet, akár meg is előzheti a zavarok többségét. A saját 

közléseiben maximálisan igyekezzen egyértelmű, világos lenni és maradni. Elvárható, hogy a 

lehető legtudatosabban figyeljünk arra, hogy saját kommunikációnkban mit kerüljünk, mit 

változtassunk, mire figyeljünk oda jobban, mire törekedjünk, annak érdekében, hogy a 

magunk részéről a lehető legkevesebb zavaró tényezőt vigyük a közlésfolyamatba. 

 

A segítő szakmákban dolgozóknak mindenképpen fel  kell készülniük arra,  

hogy előadódhat  –  mégpedig a munka jellegéből adódóan nem is ritkán  – ,  

hogy a betelefonálók kommunikációs képességeiben rejlő tényezők zavarják a 

közlésfolyamatot.  Ezt mindig toleránsan, sohasem elítélően kell fogadniuk, 
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természetesnek kell tekinteniük, elfogadva, hogy erre bárkinek bármikor jó 

oka lehet. Akár tartósan fennálló (pl.  születési rendellenesség, fogyatékosság, 

betegség), akár csak átmeneti állapot (pl . sokk, pánik) is okozhatja, hogy a 

bejelentő kommunikációs készségei hosszabb -rövidebb ideig, vagy akár 

egyáltalán nem olyan színvonalúak, mint amilyeneket a hívás fogadó elvár. 

Származhatnak a zavarok iskolázatlanságból, alulszocializáltságból,  a  

személyiség különböző jellegzetességeiből is. A szakember dolga –  éppen 

segítő-irányító  pozíciójából adódóan –  az, hogy empátiával és saját 

kommunikációs képességeinek minél magasabb szintre fejlesztésével a másik 

félnél jelentkező zavarokat minél hamarabb észlelje, pontosan beazonosítsa,  

és azok megszüntetésére vagy kompenzálására törekedjen.  

 

A belső okoknál egyértelmű megoldást kínál, ha tudatosabbak vagyunk. Mindig lehetnénk 

figyelmesebbek, gazdálkodhatnánk jobban is az időnkkel. Tanulással, gyakorlással viszonylag 

könnyedén megszüntethetők a zavarok. Néha nagyon egyszerűen korrigálható egy-egy 

elrontott helyzet, például úgy, hogy a közlést kiegészítjük vagy módosítjuk. Rövidítünk, úgy, 

hogy csak a legszükségesebb közlendőre szorítkozunk. Vagy éppen ellenkezőleg: hosszabban, 

türelmesebben kifejtjük a számunkra egyértelműnek tűnő mondanivalót, mert a másik 

nyilvánvalóan nem tudta követni azt. Megváltoztatjuk a közlés stílusát, ha érezzük, halljuk, 

hogy a befogadó nem érti a szavainkat.  

 A kódolásból/dekódolásból eredő zavar még azonos anyanyelvűek esetén is lehet gátló, 

hiszen a szókincsbeli különbségek mindig természetesek a beszélők között.  

 

A segélyhívó vonalak kezelésénél a szakszavak használata is  átmeneti 

zavarokat okozhat, egészen addig, amíg a szakember meg nem tanulja a 

terminológiát. Ám a bejelentő nem azt fogja használni , úgyhogy mindvégig 

meg kell őriznünk bizonyos közvetítői, tolmács szerepet is,  ezzel sok 

félreértést , értet lenséget elkerülhetünk. Az ügyfelek nagy része kifejezetten 

hálás azért, ha hétköznapi, számukra is érthető nyelven segítünk nekik, s nem 

burkolózunk valami elvont és elérhetetlen szakértői szerepbe.  

 

A külső zavaró tényezőkkel kevésbé egyszerű a dolgunk. Ha végképp nem látunk megoldást, 

a közlést félbe is lehet hagyni, későbbre lehet halasztani, újra lehet kezdeni. Távolabb lehet 

menni a zajforrástól, lehet tenni valamit azért, hogy a környezeti zajok csökkenjenek, meg 

lehet emelni a hangerőt, el lehet ismételni a mondottakat stb. 

 A zavar csak akkor válik a kommunikációt teljesen gátló tényezővé, ha meglétét 

konzerválják, azaz nem tesznek ellene.  
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8. KRÍZISLÉLEKTANI ALAPISMERETEK – HA NEM MEGY A MEGKÜZDÉS… 
 

A 112 segélyhívó operátor  munkájának jelentős része olyan élethelyzetek 

megoldásához nyújtandó elsődleges segítség, melyet a pszichológia krízisként 

határoz meg. A jegyzet korábbi fejezet eiben már tanultunk az érzelmekről, a 

félelemről, a stresszről és a pánikról, melyeket nagyon gyakran az egyéni 

életesemények krízishelyzetei váltanak ki .  

 

A krízislélektani alapismeretek című fejezetben áttekintést adunk azokról az emberi 

viselkedésekről, melyekkel egy operátor is találkozhat a segélyhívások alkalmával. 

 

 
 

„A krízishelyzet egy olyan lélektanilag kritikus szituáció, amely a személy 

számára érzelmileg hangsúlyos, kiemelten fontos az adott időszakban, 

semmiképpen sem elkerülhető, az egyén kénytelen szembenézni vele, minden 

figyelme és erőfeszítése a megoldásra irányul, de a szokásos problémamegoldó 

eszközökkel az illető számára nem leküzdhető.”
70

 

 

8.1. A FEJLŐDÉSI KRÍZIS
71

 

 

A krízisek szempontjából az életszakaszok váltásának időszakaszai tekinthetők kritikusnak. 

Gyerekkorban a fejlődési átmeneteknél gyakoriak a krízisek, mert a pszichés elhárító 

mechanizmusok nem tudnak megküzdeni az új és bonyolultabb feladatokkal, például a 

serdülőkorban. Felnőttkorban az életszakaszok váltásához kapcsolódóan jelentkezhetnek 

fejődési krízisek az új feladatkör, az új szerepelvárások teljesítéséhez elégtelen pszichés 

megküzdési készségek, a szerepen belüli és a szerepek közötti konfliktusok miatt. A fejlődési 

krízisek önmagukban is lehetnek kritikusak, de hajlamosíthatnak akcidentális krízisre is. 

 

8.2. AZ AKCIDENTÁLIS KRÍZIS
72

 

 

A krízishelyzetek egy része véletlenszerű eseményként jelentkezik, amelyek hirtelen, 

sorscsapásszerűen érik a személyt. Ilyen események lehetnek: 

 
1. Természeti katasztrófák: földrengés, árvíz, vihar, hurrikán 

2. Technika, emberi vagy társadalmi 

tényezők által előidézett katasztrófák: 

háború, tűzvész, merénylet, 

tömegszerencsétlenség, terrortámadás 

3. Érzelmi katasztrófák: szeretett személy elvesztése, haláleset vagy fontos 

kapcsolat elvesztése, válás, család elvesztése 

4. Esetleges krízisesemény:  rablás, a személy testi-lelki épsége elleni 

erőszakos cselekmény, jelentős anyagi veszteség, 

munkahely elvesztése, súlyos betegség 

 

„Az akcidentális (véletlenszerű) krízis lényeges eleme a tárgyvesztés, vagyis az 
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érzelmileg kitüntetett fontos személy, dolog, érzés, ügy, testi épség, egészség stb. 

elvesztése. A veszteségélmények természetesen egy-egy krízishelyzetben 

halmozódhatnak, amelyek a vészhelyzet erősségét, érzelmi kitüntetettségét, és 

egyben az elszenvedő reakcióját is befolyásolhatják.”
73

 

 

A véletlenszerű krízisek közös jellemzője, hogy sértik az önértékelést, önbizalmat, egy-egy 

esemény általában halmozza a veszteségeket, és próbára teszi a személy 

alkalmazkodóképességét. A közös jellemzők mellett a véletlenszerű krízis lefutása függ a 

válság sajátosságaitól, az érintett személyiség jellemzőitől és a környezet reakcióitól.  

 

8.2.1. A munkanélküliség krízise
74

 

 

A krízis erőssége több tényezőtől is függ. Súlyosnak számít, ha az első munkába állás 

próbálkozásai hosszabb időn keresztül kudarcot vallanak, és az elbizonytalanodás miatt az 

igények egyre lejjebb kerülhetnek a képzettségre és a jövedelemre vonatkozóan. Megélhetési 

és önértékelési tartalékok hiányában a személy hamar türelmetlenné válhat, megrendül az 

önbizalma, és feleslegesnek érzi magát. A válság mértéke attól is függ, hogy várható volt-e a 

munkahely elvesztése vagy váratlanul következett be. A munkanélküliség az érintett család 

életét is jelentősen befolyásolja. Aki nem talál viszonylag hamar ismét munkát, a szűkebb 

közösség megbecsülését is elveszítheti. Néhány hónapos munkanélküliség depressziót, 

függőséget és pszichoszomatikus tünetképződést okozhat. 

 

 
20. ábra A munka-, munkahelyvesztés következményei

75 
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8.2.2. A válási krízis
76

 

 

A házasság vagy a tartós kapcsolat felbomlása az egyik leggyakoribb magánéleti válság, 

amely az érintett családok egyensúlyát hosszú időre felborítja, és számos pszichés 

megbetegedést okozhat. 

 A válási krízist gyakran a váratlanság, a várható súlyos veszteségélmény és gyakran a 

becsapottság érzése is erősíti. A különköltözési, válási döntés esetenként kíméletlen és durva, 

amely mögött sok visszafojtott indulat és sérelem húzódhat meg. A közlési helyzet bántó 

stílusa mellett, ha a hátrányosabb helyzetű fél még egyéb kritikus életszakaszt is átél, akkor 

nagyobb a krízis, az érzelmi felkavarodottság, a beszűkülés veszélye. 

 

A válás szakaszai: 

 

1. A fontolgatástól a döntésig 

2. A különköltözés-leválás 

3. Jogi válás 

4. Alkalmazkodás a váláshoz 

5. Nyitottság, törekvések új partnerkapcsolatra 

 

A válás szakaszait kísérő pszichés tüneteket az alábbi táblázat tartalmazza:
77

 

 
A válás szakaszai  Kísérő pszichés tünetek 

   

1. A fontolgatástól a döntésig Krízis (impulzív reakciók, szuicid kísérlet) 

   

2. A különköltözés-leválás Krízisállapot, majd alkalmazkodási zavar 

 mindennapi együttműködéstől 

 intimitástól 

 gondok megosztásától (nem mindig) 

 szabadidő eltöltésétől 

 barátokkal való kapcsolattartástól 

 gyerek/ek ügyeinek vitelétől 

(részlegesen) 

 tartós érzelmi labilitás 

 szorongás, nagyfokú feszültségérzés 

 erős hangulatingadozás 

 fellazult mentális fékek 

 alvás, evészavar, pszichoszomatikus 

tünetek 

 féltékenység 

  

3. Jogi válás Alkalmazkodási zavar 

 gyerekelhelyezés 

 vagyonmegosztás 

 „elvált” identitás 

 affektív tünetek 

 impulzuskontroll-zavar 

 agresszivitás-bosszú 

  

4. Alkalmazkodás a váláshoz  Alkalmazkodási zavar 

 érzelmi elválás a házastárstól 

 berendezkedés a partner nélküli élettérben 

 mindennapi teendők szervezése,  

bonyolítása 

 gyerekekkel kapcsolatos kérdések 

megoldása 

 kapcsolati háló újraépítése 

 érzelmi stabilizálódás 

 identitás újrafogalmazása 

 affektív tünetek 

 szorongás 

 izolálódás, rigiditás 

 alkohol, gyógyszer túlzott 

fogyasztása 

 pszichoszomatikus tünetképzés 

 a harc folytatása (gyermekláthatások) 

  

5. Nyitottság, törekvések új partnerkapcsolatra  
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8.2.3. Erőszakos cselekmény átélésének krízise 

 

„A bántalmazottság, az erőszak átélése   az esemény közvetlen hatásaként   

enyhébb esetben stresszreakciót ,  súlyosabb esetben krízisállapotot 

provokálhat. Későbbi következmény poszttraumás stressz szindróma l ehet .  

Az elektronikus tömegkommunikáció széles elterjedtsége óta nem pusztán 

saját élményként és a helyszínen lévő nézőként, de a képernyő előtt is  

átélhető a trauma, összes vonzatával együtt.  

Az érintettek:  a fizikai  vagy szexuális támadás,  bántalmazás ál dozatai, az 

életet veszélyeztető történések részesei vagy szemtanúi (például bankrablás, 

terrorcselekmény, tömegverekedés,  utcai  megtámadás), a háborús események 

résztvevői, rendőri,  katonai beavatkozások alanyai vagy nézői.”
78

 

 

8.2.4. Súlyos betegség krízise
79

 

 

A betegség, a testi sértetlenség elveszítése, a kiszolgáltatottság élményével jár együtt, a krízis 

súlyosságát növeli, ha a lefolyás és a kimenetel bizonytalan, és az életvezetésre hosszabb időn 

keresztül hatással van. A tárgyvesztést ilyenkor az egészség, a saját testben való bizalom 

elvesztése jelenti. A betegszerep tudatosodásának kísérője lehet a szorongás, a halálfélelem, a 

bizonytalanságérzés és a szégyen. A tartósan beteg emberekre jellemző lehet a beszűkülés, a 

reményvesztés, a csalódás és a depresszió. 

 

8.2.5. A szeretett személy elvesztésének krízise, a gyász lélektana 

 

Az érzelmileg jelentős személy halála jelentős próbatétel és nehezen feldolgozható krízis, 

melynek jellegét és mértékét meghatározza, hogy váratlanul vagy várhatóan következett-e be. 

A gyászmunka az a folyamat, aminek során feldolgozzuk különféle veszteségeinket.  

Az életünk során folyamatosan átélünk kisebb-nagyobb veszteségeket, amelyek 

gyászreakcióhoz vezethetnek. 

 

A normál gyászreakció jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza:
80

 

 

Anticipáció  

vagy  

megelőlegező 

gyász 

A gyászfeldolgozásnak az a módja, amikor az életveszélyes helyzetben lévő 

emberek vagy a gyógyíthatatlan beteg hozzátartozói már a haláleset előtt 

gyakran foglalkoznak a halál lehetőségével, és fokozatosan felkészülnek 

lélekben a hozzátartozójuk elvesztésére. 

Sokk A hirtelen, váratlan halálhír váltja ki: érzelmi bénultság, látszólagos 

közönyállapot vagy épp ellenkezőleg: erős érzelmi megnyilvánulások 

egyaránt kísérhetik, néhány perctől egy-két napig tarthat. 

Kontrollált 

szakasz 

A temetéssel kapcsolatos ügyintézés időszaka, amikor a gyászoló kénytelen 

saját fájdalmát félretenni, a tennivalókra koncentrálni. Fájdalmasan ismeri 

fel, hogy az elhunyt nélkül milyen tehetetlen. Düh, vádaskodás, fokozott 

érzékenység kerítheti hatalmába. 
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Tudatosulás A temetést követő időszakban egyre hevesebb, ambivalens érzések 

jelentkezhetnek, a magány, az elhunyt iránti harag, félelem, depresszió, 

bűntudat, önvád. Előfordulhat a halott jelenlétének érzékelése, illúziók, rövid 

akusztikus, vizuális hallucinációk (látja, hallja maga mellett a halottat).  

A gyászoló viselkedésére a szociális visszahúzódottság jellemző, de ez 

átcsaphat ellentétes viselkedésbe is. Testi tünetek is jelentkezhetnek, 

étvágytalanság, gyengeség, álmatlanság, mellkasi panaszok formájában, 

melyek néha az elhunyt betegségéhez hasonló tünetek. 

Átdolgozás 

 

A fájdalmas emlékek mellett előtérbe kerülnek a szép emlékek, a 

gyászolóban erősödik az az érzés, hogy fel tudja dolgozni a veszteséget. 

Adaptáció A gyászoló érzéseiben és emlékeiben az elhunyttal kapcsolatos múlt úgy él 

tovább, hogy fokozatosan kifelé fordul, új szerepeket keres, szociális 

kapcsolatait újra felépíti. 

 

A normál gyász pontos időtartamát nehéz meghatározni, az intenzív tünetek 1 -

3 hónapon belül ál talában mérséklődnek, de az átdolgozás és az adaptáció 

pszichés folyamatai ennél hosszabb ideig is  el tarthatnak. A gyász egy évnél 

rövidebb idő alatt viszonylag ritkán zárulhat le, mert az első évben az 

egymást követő évfordulók (karácsony,  névnap, születésnap, a halál vagy a 

temetés napja) ismételten felerősíthetik a gyász érzéseit.  

 

Az öngyilkossággal kapcsolatos gyász
81

 

 

Az öngyilkosság miatti gyász sajátossága, hogy a gyászolóban gyakran felerősödik az az 

érzés, hogy a halott visszautasította vagy elárulta őt. A hozzátartozók más halálesetekhez 

képest intenzívebben próbálják meg keresni a haláleset okát, értelmét. Gyakran felelősnek 

érzik magukat, és úgy érzik, hogy ők is okai a halálesetnek vagy megóvhatták volna a 

hozzátartozójukat az öngyilkosságtól. Az öngyilkosság miatt gyászolók csoportjában jellemző 

továbbá a szégyen, az elutasítottság érzése, a bűntudat és a fokozott öngyilkossági veszély. 

 

A gyilkossággal kapcsolatos gyász
82

 

 

Az öngyilkossághoz hasonlóan a gyilkosság is speciális gyászreakciót okozhat. A gyilkosság 

jelentős érzelmi teher a hozzátartozóknak, az áldozat megölésének képe a képzeletükben 

erőszakosan és ismétlődően visszatér. A fantáziaműködésben ez akkor is megjelenik, ha a 

hozzátartozó nem volt szemtanúja a gyilkosságnak. A gyilkosság képei gyakran rémálmok 

formájában is megjelennek.  

 

A gyilkosságot követő specifikus reakciókat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Gondolati a gyilkosság képének tolakodó visszatérése 

Érzelmi félelem és düh 

Magatartásbeli megtorló viselkedés, fokozott éberség 

A reakciók erőssége általában 12-18 hónap alatt csökken, de egyes elemek, például a félelem, 

a fokozott elővigyázatosság és a gyilkos iránti düh folyamatosan fennmaradhatnak. 
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A komplikált gyász általános jegyei
83

 

 

A pszichés folyamatokhoz hasonlóan a gyásznál is nehéz meghatározni a 

normalitás határait. A gyász egyedisége miatt a különböző megnyilvánulások, 

illetve az időtartam is normálisnak tekinthető, ha azt a gyászoló és a 

környezete is elfogadja ,  és a gyász következtében nem jelentkeznek olyan 

szomatikus vagy pszichés tünetek, amelyek miatt a gyászoló orvosi,  

pszichológiai ellátásra szorulna. A komplikált (más elnevezéssel  patológiás) 

gyásznak nincs egységes meghatározása. Leginkább a gyászreakció 

elmaradása,  késése vagy elhúzódása, az intenzitásának a szokatlan mélysége 

és a szokásostól eltérő pszichés vagy szomatikus tünetek megjelenése utalhat  

a komplikált gyászra.  

 

8.3. AZ ÖNGYILKOSSÁG KRÍZISE 

 

Az önveszélyes állapot megszüntetése érdekében a rendőrségi törvény és a szolgálati 

szabályzat alapján a rendőrségnek intézkedési kötelezettsége van, ennek érdekében a rendőr 

az öngyilkosságot megkísérlő vagy elkövetni szándékozó személyhez orvost hív, vagy 

közreműködik abban, hogy a mentőszolgálat egészségügyi intézetbe szállítsa. Az önmaga 

vagy mások életét, testi épségét, vagyonát veszélyeztető állapotban lévő személyt a rendőr 

intézkedésekor megakadályozza abban, hogy kárt vagy sérülést okozzon, ennek érdekében a 

rendőr szükség esetén kényszerítő eszközt alkalmazhat.
84

  

 

Az emberi élet védelme érdekében ilyen esetekben a készenléti szervek összehangolt feladat-

végrehajtására van szükség. Az öngyilkosság krízise című alfejezetben áttekintést adunk arról, 

hogy milyen okok állhatnak az öngyilkos magatartás hátterében. 

 

Közismert az a tény, hogy hazánkban az öngyilkosságok száma világviszonylatban is magas. 

Tapasztalható az is, hogy az országon belül egyes területi egységek között is jelentős 

különbségek mutatkoznak, például a nyugati régiókban alacsonyabb az öngyilkossági 

arányszám, mint a déli és keleti országrészeken. 

 Az öngyilkosság gyűjtőfogalom. Többféle motívum és ok állhat a hátterében. Az egyik 

legjelentősebb kockázati tényezője az előző öngyilkossági kísérlet. Általános megfigyelés, 

hogy az egyedül élők és munkanélküliek gyakrabban követnek el öngyilkosságot.  

Az ismétlődő kísérletek általában egyre súlyosabbak, és így a halálozási arány is emelkedik. 

Öngyilkos magatartás nem csak krízishelyzet következménye lehet, gyakran pszichiátriai 

betegség, leginkább depresszió és skizofrénia következményeként fordul elő.  

 

Buda Béla öngyilkossággal kapcsolatos kutatásainak összegzése szerint:  

„Mind a mindennapi, mind a tudományos fogalomhasználat szerint  

öngyilkosságot követ el az az ember, aki életének saját maga vet véget.  

Az öngyilkossághoz három kritérium tartozik:  

1. a meghalás tudatos szándéka;  

2. egy módszer képzete, amely módszer alkalmas az élet  kioltására;  

3. e módszer cselekvéssémájának megvalósítása.  

 

Öngyilkossági kísérletről beszélünk, ha valaki a meghalás, az 

öngyilkosság szándékával károsítja saját szervezetét, de ennek 

következtében nem hal meg.  
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Az öngyilkosság három meghatározó jegyéből következik, hogy a kísérlet 

négy körülmény –  vagy ezek kombinációja –  miatt lehet sikertelen:  

 

1. a meghalás szándéka nem elég erős vagy nem egyértelmű;  

2. az öngyilkosság módszere nem vagy nem eléggé hatékony;  

3. az öngyilkossági cselekedet hibás vagy inadekvát;  

4. a halál  bekövetkezése előtt külső segítség –  amelyet többnyire orvosi  

beavatkozás is kísér vagy követ –  a szervezet károsodását megakadályozza, 

megállít ja vagy megszünteti .”
85

 

 

Az öngyilkosságok hátterének megértése szempontjából fontos az öngyilkosságok különböző 

típusainak az ismerete. „Shneidman az életüket szándékosan véget vető emberek között 

négyféle típust különböztetett meg: a halálkereső, a halálvállaló, a haláltagadó és a 

halálkihívó típust, melyek jellemzői a következők: 

 
A halálkeresők az öngyilkosság elkövetésének pillanatában egészen biztosak abban, hogy meg akarnak 

halni. Az öngyilkosság terve ilyenkor kizárólagos célként jelenik meg, de viszonylag 

gyorsan, akár egy óra vagy nap leforgása alatt átcsaphat bizonytalanságba, hogy aztán 

bármelyik pillanatban visszatérjen. 

A halálvállalók szintén nagyon eltökéltek életük kioltásában, és meggyőződésük, hogy tettükkel csak 

befejeznek egy már rég elkezdett folyamatot. Sokan közülük úgy gondolják, hogy úgyis 

csak néhány napjuk vagy hetük van hátra, és ha nem ölik meg magukat időben, akkor  

hamarosan bekövetkező magatehetetlen állapotuk miatt  már nem fogják tudni 

elkerülni a reájuk váró kínt és szenvedést. Az öregek és a betegek túlnyomó többsége 

ebbe a kategóriába tartozik. 

A haláltagadók nem hiszik el, hogy a meghívott halállal létezésük véget ér. Abban reménykednek, 

hogy jelenlegi nyomorúságos életük eldobásáért egy jobb és boldogabb világot kapnak 

cserébe. 

A halálkihívók által választott eszközök is igazolják, hogy nincsenek meggyőződve arról, hogy 

valóban meg akarnak halni. Valószínűleg komolyan kívánják a halált, de viselkedésük 

nem vezet egyértelműen halálhoz. Az orosz rulettet játszók (olyan revolvert sütve el 

halántékukra szegezve, melynek tárában csak egyetlen golyó van) tipikusan 

halálkihívók, mint ahogy azok az emberek is, akik magas toronyházak peremén 

sétálgatnak.”
86

 

 

8.3.1. Az öngyilkosság társas lélektani szabályszerűségei
87

 

 

Az öngyilkossággal kapcsolatos kutatások megállapították, hogy az öngyilkosságot 

elkövetők túlnyomóan nagy része és az öngyilkosságot megkísérlők csaknem mindegyike 

közli szándékát a környezetével. Kutatók a szándék közlését szabályszerűnek és a 

megelőzés szempontjából döntő fontosságúnak tartják.  

 

„Modern nézetek nemcsak azt veszik közlésnek, ha valaki öngyilkossággal 

fenyegetőzik vagy kész öngyilkossági tervet mond el, hanem azt is, ha 

öngyilkosságra nyomatékosan, megfelelő viselkedés és mimika kíséretében utal, 

vagy szándékát közvetlen környezetének (rendszerint egy kedves személynek) csak 

éppen kétségbeesésének és reményvesztettségének feltűnő demonstrálásával 

jelzi.”
88
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Tapasztalatok szerint az utalásos verbális közlést vagy a nem verbális kommunikációt a 

környezet általában megérti, gondol is az öngyilkosságveszélyre, de ezt a gondolatot 

különféle racionalizációkkal próbálja meg elhárítja magától, így a kapott jelzésre nem reagál.  

 A vizsgálatok szerint az öngyilkossági szándék közlése sokféle módon történhet, az 

említett nem verbális jelzéstől a szándék és a terv ismertetéséig, az öngyilkosság ismételődő 

szóbeli vagy írásbeli közléséig. Természetesen az ilyen közlések között számos olyan lehet, 

amely nem tényleges, vagy nem elég erős öngyilkossági szándékot jelez. Az öngyilkossággal 

való fenyegetőzés és zsarolási kísérlet gyakori lehet egy kapcsolatban. 

 A közlések leginkább annak (vagy azoknak) a személyeknek szólnak, akivel az 

öngyilkosságra készülő ember intim, de ambivalens érzelmi kapcsolatban van, akivel a 

lényeges problémái vannak, akitől szeretetet vagy segítséget vár, de úgy érzi, hogy azt nem 

kapja meg. A mindennapokban is és a pszichiátriai gyakorlatban is ismételten tapasztalt tény, 

hogy az öngyilkossággal való fenyegetőzés arra szolgálhat, hogy vele az egyén emberi 

problémáiban érjen el valamilyen változást, hogy cselekvésre bírja azt, akinek közlése szól.  

A „halálos” komolyságú öngyilkossági közlést is ilyen szándék mozgatja. Kutatások 

bizonyították, hogy az öngyilkossági kísérletek után az emberi kapcsolatok jelentős részében 

változások következnek be, az életben maradt személy általában több segítséget, figyelmet, 

szeretetet kap, mint korábban. 

 Az öngyilkosság szándékának közlését „cry for help” – segélykiáltás – néven említik, 

ez a kifejezés az öngyilkossággal kapcsolatos modern írásokban nagyon elterjedt.  

Az öngyilkossági szándék közlésének, mint segélykérő közlésnek a felismerése, segíti az 

öngyilkosság megelőzését. A kétségbeesett, feszült ember cselekvési szándékát valamilyen 

segítség, vagy a szándék közlését mozgató vágy – akár csak szimbolikus – részleges 

kielégítése is elodázhatja, időt adhat, míg az elutasítás, a ridegség az öngyilkossági cselekedet 

felé taszít. 

 Az öngyilkossági közlés mögötti szándék komolyságát keresni a mindennapi 

gyakorlat szempontjából felesleges, mert az öngyilkossággal fenyegetőző ember 

segítségre szorul, mentálhigiénésen veszélyeztetett. A szakszerű segítségből sem probléma, 

sem a fenyegetés állandósulása nem származhat, de a legkomolytalanabb öngyilkossággal 

zsaroló is veszélyes öngyilkossági kísérletekbe hajszolható a figyelmen kívül hagyással, 

„fegyelmezéssel”, mert ilyenkor például a hisztériásnak tartott személy megmutathatja, hogy 

mégis elég bátor ahhoz, hogy kísérletet tegyen. 
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8.3.2. Az öngyilkosság pszichológiai szabályszerűségei
89

 

 

Az öngyilkosság okainak pszichológiai magyarázatával foglalkozó kutatások eredménye az 

öngyilkosság előtti szindróma (preszuicidális szindróma) koncepciója, amely Ringel nevéhez 

fűződik. A koncepció nagyszámú öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet lélektani elemzése és 

sok kollektív tapasztalat összegzése alapján jött létre. Ringel szerint minden öngyilkosságot 

vagy komolyabb kísérletet megelőzően azonos lélektani konstelláció figyelhető meg, és 

ezeket különböző lélektani problémák válthatják ki. Az öngyilkosság előtti szindróma három 

lényegi jegyét az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

 

 

 

 

1. Fokozódó dinamikus  

beszűkülés: 

 Az érzékelt benyomások és a képzettársítások merev lefutása; 

 rögzült magatartássémák ismétlődése; 

 a szorongáselhárító mechanizmusok beszűkülése és ezek 

között az agresszív indulatot visszatartó és befelé fordító 

pszichés mechanizmus túlsúlyba kerülése; 

 az emberi kapcsolatok beszűkülése, amelynek során a 

személyiség ezeket a kapcsolatokat magában leértékeli, és 

súlyosabb esetben az izolálódásig vezet; 

 az egyéni értékvilág beszűkülése, a személyiség a számára 

korábban értékes és kívánatos dolgok iránt már nem érez 

vonzódást, azok nem keltik fel érdeklődését. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az agresszivitás 

gátlódása: 

 Az öngyilkosság előtti állapotban a személyiség általában 

önmagára haragszik, önmagával elégedetlen, mert az adott 

életproblémáját előidézte, vagy nem tudja megoldani, 

különféle tulajdonságai, egyéni sajátosságai vagy hibái miatt; 

 a frusztrációkat az egyén ambivalens kapcsolatban szenvedi 

el, ilyenkor a másik iránti szeretet és vágy megakadályozza, 

hogy az agresszió felé irányuljon, pedig a frusztrációt ő 

okozza, ilyen például a szenvedélyes szerelmi csalódás, vagy 

a családtagokkal való viszály során az öreg emberek 

feszültségei gyermekeikkel; 

 nincs olyan személy, aki az agresszív indulatnak tárgya 

lehetne, vagy a személyiség elszigeteltsége miatt, vagy pedig 

azért, mert az elszenvedett sérelem természete olyan, mint 

például gazdasági csőd, gyógyíthatatlan betegség, 

megnyomorodás, erkölcsi ellehetetlenülés. 

 

 

3. Menekülés a 

fantáziavilágba: 

 A fantáziatevékenységben érik meg az öngyilkosság 

gondolata és terve is; 

 az egyén elképzeli halálát, látja magát a ravatalon, látja síró 

hozzátartozóit stb.;  

 a fantáziatevékenység során mind erősebb lesz benne az 

öngyilkosságra vonatkozó képzetcsoport, ez egyre több 

indulati energiát köt meg magában. 
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8.3.3. Az öngyilkossági veszély felismerése
90

 

 

Az öngyilkosságveszély kockázati felmérésének főbb szempontjai a Ringel–Stengel–

Kielholz-skála alapján az alábbiak: 

 

1. Tényleges 

öngyilkossági tematika 

és utalások: 

 korábbi öngyilkossági kísérlet vagy utalások; 

 öngyilkosság előfordulása a családban vagy a környezetben 

(szuggesztív tényezők); 

 direkt vagy indirekt öngyilkossági fenyegetések; 

 konkrét képzetek közlése az öngyilkosság végrehajtási módjáról 

vagy előkészületi cselekvéseiről. 

2. Speciális 

tünetgyüttesek: 
 szorongó, izgatott magatartás; 

 hosszan tartó alvászavarok, depresszív fázisok; 

 biológiai kríziskorszakok (pubertás, klimaktérium stb.); 

 súlyos bűntudat vagy elégtelenségi érzések; 

 gyógyíthatatlan betegségek vagy ilyen betegségek téves eszméi; 

 alkohol és kábítószerek iránt érzett kóros vágy. 

3. Környezeti 

viszonyok: 

 rossz családi helyzet a gyermekkorban; 

 emberi kapcsolatok hiánya vagy elvesztése (magányossá, gyökértelenné 

válás, szerelmi csalódás, halálesetek stb.); 

 foglalkozási vagy pénzügyi nehézségek; 

 életcélok hiánya, feladatok hiánya; 

 teherbíró vallási kötődés hiánya vagy megszűnése.  

 

Az öngyilkossággal fenyegetőző személyekkel folytatott beszélgetés során követendő 

kommunikációs módszereket a 10. fejezetben ismertetjük. 

 

8.4.  A krízisben lévő személy viselkedésének jellemzői
91

 

 

A 112-es segélyhívó operátor a segélyhívások fogadása során leginkább a 

különböző véletlenszerű krízishelyzetbe került emberekkel kerülhet 

kapcsolatba, ezért fontos, hogy   a halaszthatatlanul szükséges intézkedés 

megkezdésének késleltetése nélkül   tekintettel  legyen a hívó lelki  ál lapotára 

is, melyet rövid kommunikációs visszajelzésekkel tükrözhet is, illetve 

ismerje, hogy milyen megnyilvánulásai lehetnek a krízisben lévő emberek 

viselkedésének.  

 

Jellemzők:  

 

 figyelme szinte csak az akut problémára  szűkü l;  

 rágódik a problémán, befelé fordulva a megoldáson tűnődik, miközben erős 

félelmet, szorongást mutat ;  

 csak kismértékben képes kontrollálni érzelmeit ;  

 mindennapi tevékenységében is ingerült , robbanékony ;  

 a problémával kapcsolatban az információk nag y készletével rendelkezik,  

de azok rendszerezésére,  átgondolására képtelen ;  

 a tájékozódó attitűdök rendszere összeomlik, önmagára vonatkozóan nincs 

jövőképe .  
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9. A MENTÁLIS/PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEK – HA BAJBAN VAN A LÉLEK… 
 

Az egészségügyről és a rendőrségről szóló törvények előírásai vonatkoznak azokra a 

körülményekre, amikor a rendőrségnek, illetve más készenléti szerveknek intézkedési 

kötelezettségei vannak pszichiátriai betegekkel szemben. Ezeket az eseteket az 

egészségügyről szóló törvény közvetlen veszélyeztető magatartásként határozza meg, mert a 

beteg  pszichés állapotának akut zavara következtében  saját vagy mások életére, testi 

épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent.
 92

  

 Ha a pszichiátriai beteg közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, és ez csak azonnali 

pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el, az észlelő orvos közvetlenül 

intézkedik a beteg megfelelő pszichiátriai intézetbe szállításáról. A beteg beszállításánál 

szükség esetén a rendőrség közreműködik.
93

 

 Ilyen esetekben a rendőri intézkedésnek az a célja, hogy elősegítse a pszichiátriai beteg 

gyógyítását, orvosi kezelését. A rendőrség biztonsági intézkedést
94

 foganatosít, 

együttműködve más készenléti szervekkel. Fontos hangsúlyozni, hogy az egészségügyi 

törvény alapján pszichiátriai beteg az a személy, akinél a kezelőorvos a Betegségek 

Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója
95

 szerinti Mentális és Viselkedészavar (F00-F99), 

illetve szándékos önártalom (X60-X84) diagnózisát állítja fel.
96

 

 Természetesen a segélyhívások során az idő rövidsége miatt nem állhat rendelkezésre 

minden információ a pontos diagnózisról, illetve lehet, hogy pszichiátriai betegség előzménye 

nélkül jelentkezik a közvetlen veszélyeztető magatartás. Ilyenkor a bejelentő által 

elmondottakat figyelembe véve a halaszthatatlanul szükséges intézkedés megtételére kell 

törekedni. 

 

A sürgősségi helyzeteken kívül előfordulhat, hogy mentálisan zavart személyek maguk hívják 

a segélyhívó számokat. Ebben az alfejezetben ezért összefoglalóan ismertetjük a pszichiátriai 

megbetegedések főbb tüneteit. 

 

9.1. AZ ÖN- VAGY KÖZVESZÉLYES ÁLLAPOT KIALAKULÁSA
97

 

 

Az ön- vagy közveszélyes állapot általában olyan sürgősségi pszichiátriai ellátást igénylő 

zavart állapot esetén alakul ki, amely azonnali beavatkozást tesz szükségessé, és amelynek 

elmaradása a betegre vagy a környezetére közvetlen veszéllyel jár. A sürgősségi pszichiátriai 

állapotok összefoglaló leírását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
A sürgősségi pszichiátriai ellátást igénylő zavart állapotok 

 

Magatartászavar 

 

Élményzavar 

 

Magába foglal minden, a magatartásban a 

kívülálló számára is észlelhető zavart 

lelkiállapotot, a tudatzavarokat, az erőszakos 

megnyilvánulásokat, az öngyilkossági 

kísérletet, a szorongásos állapotot. 

 

Magába foglal minden, az egyéni belső élményvilágot 

befolyásoló megnyilvánulást, az érzékcsalódásokat, 

elhatalmasodó agresszív késztetéseket, elviselhetetlen 

kényszergondolatokat, az öngyilkosságot megelőző állapotot. 

Olyan veszély, melynek elhárítása nem szenvedhet késedelmet. 
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Azonnali beavatkozást igénylő sürgősségi pszichiátriai állapotok előfordulása 

 

Pszichiátriai előzmények nélkül 

 

Pszichiátriai betegségek következtében 

 

Az életeseményekből eredő valamilyen 

rendkívüli történés, katasztrófa, baleset, 

váratlan veszteség idéz elő krízisállapotot 

(például valaki egy balesetben elveszíti a 

hozzátartozóját). Ide tartoznak a pszichiátriai 

betegségek első epizódjai is, amelyek 

jelentkezhetnek komolyabb életeseményeket 

követően, de anélkül is.  

 

A cselekvési szándék akadályoztatása, a társas kapcsolati 

konfliktusok a tünetek felerősödését váltják ki (például 

paranoid beteg félelmében bezárkózik, támadó magatartást 

tanúsít), különböző okok miatt a beteg nem jut időben 

megfelelő kezeléshez. A leggyakrabban azért fordul elő, mert a 

beteg a gyógyszereit nem szedi be, így a betegség tünetei 

felerősödnek. 

 

9.2. A PSZICHIÁTRIAI SÜRGŐSSÉGI ÁLLAPOTOK FONTOSABB TÜNETTANI CSOPORTJAI
98

 

 

 
21. ábra Sürgősségi pszichiátriai állapotok 

 

9.2.1. A zavart beteg  

 

A beteg magatartása a környezet számára is egyértelműen kóros, feltűnő a „zavart” 

tudatállapot. Ennek következtében megszakad a valósággal való kapcsolata, a beteg 

hiányosan vagy tévesen fogja fel és dolgozza fel a környezeti információkat, illetve az 

önmagával kapcsolatos adatokat.  

 

A zavart beteg veszélyben van, és a környezetét is veszélyeztetheti .   

A zavartság legfőbb megnyilvánulása i  a tájékozatlanság, az 

emlékezetzavar, a helyzethez nem illő viselkedés ,  a kommunikatív 

kapcsolat beszűkülése.  A zavartság mértéke gyakran hullámzik.  

 

A zavartság számos különböző betegségben megjelenhet ,  például valamilyen 

általános szervi megbetegedés következtében is, i lyen lehet a veseműködés 

hirtelen zavara, a cukorbetegség vagy az alkoholos delírium.   
 

Az esetek jelentős része szerek (alkohol, drog) fogyasztásának, vagy 

gyógyszerek szedésének, vagy zavart elmeállapotnak a következménye 

(szkizofréniák, paranoid, mániás állapotok).  Külön csoportot jelentenek az 

időskori  zavart állapotok, amelyek gyakran éjjel jelentkeznek. A zavart 
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elmeállapotokban az időhorizont beszűkül ,  így a jövőre vonatkozó 

kijelentéseknek csekélyebb a magatartást vezérlő erej ük ,  s a 

kommunikációs lehetőségek i s korlátozottabbak.  
 

9.2.2. A gátolt (többnyire önveszélyes) beteg 

 

Olyan pszichiátriai betegek, akik az aktivitásuk teljes beszűkülése vagy teljes hiánya miatt 

elemi létfeltételeiket sem tudják biztosítani, ennek következtében életveszélyes, 

leromlott, kiszáradt állapot előzi meg az orvosi ellátást. Ilyen, ha a paranoid betegek 

félelmükben bezárkóznak, senkit nem engednek magukhoz, nem esznek, nem isznak, 

különösen, ha mérgezéses téveszméik vannak. A sürgősségi ellátást többnyire az egyedüllét 

indokolja, mivel nincsenek családtagok, akik segíthetnének. Súlyos depresszió, érzelmi 

sokkhatás, krízisállapot is járhat teljes bénultsággal, minden önfenntartó aktivitás teljes 

hiányával.  

 

9.2.3. A nyugtalan, agresszív, erőszakos beteg 

 

A pszichiátriai betegségekben gyakran előfordul, hogy a beteg mozgása 

nyugtalan, aktivitása fokozott, bőbeszédű, hangos ,  a környezetét zavaró.  
Számos esetben a nyugtalanság a cselekvésben is megnyilvánul. Különösen 

akkor jelent veszélyt ,  ha a beteg nincs belátással, együttműködésre nem 

hajlandó, viszont a cselekedetei súlyos következményekkel járhatnak.  

A közvetlen veszélyeztető magatartás ebben a betegségcsoportban elsősorban 

–  de nem mindig –  a környezet el len irányul.  

 

A magatartás hátterében többnyire téves információfeldolgozás áll, ezért a beteg 

- fél, üldözöttnek, megtámadottnak érzi magát; 

- úgy érzi, hogy ellenségek veszik körül, méltánytalanságok érik, gúnyolják, nem veszik 

komolyan. 

 

Az agresszió legtöbbször szóbeli  szinten marad, esetenként azonban a 

cselekvésben is megnyilvánul.  Az egyik legnehezebb feladat az agresszió 

cselekvésbe való átmenetének a valószínűségét megítélni . A beteg jövőbeni 

viselkedését legnagyobb valószínűséggel abból lehet megítélni, hogyan 

viselkedett korábban hasonló helyzetben.  

 

Nagyobb valószínűséggel lehet agresszív megnyilvánulásokra számítani 

- antiszociális személyiségzavar; 

- mániás állapot; 

- paranoid szkizofréniás tünetek; 

- organikus agykárosodás; 

- kábítószer- és alkoholfüggősség,  

- kriminális élettörténet esetén. 

 

Az aktuális alkoholos, kábítószeres vagy gyógyszeres befolyás alatti állapot is fokozza az 

agresszió cselekvésbe fordulásának valószínűségét, valamint az akut szermegvonás 

hatására kialakuló tudatzavarok is. Az agresszív, támadó betegek jelentős része súlyosabb 

állapotban van annál, sem hogy szóbeli eszközökkel a helyzet aktuálisan megoldható legyen. 
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9.2.4. Az öngyilkossági veszély 

 

Az öngyilkossági krízisről a 8.3. alfejezetben részletesen tanultunk. A sürgősségi pszichiátriai 

állapotok szempontjából fontos megemlíteni, hogy az öngyilkossági kísérletek mintegy 70–

80%-át pszichiátriai betegek követik el, amikor is a kísérlet a pszichopatológiai állapot 

részeként értelmezhető. Pszichiátriai betegség eredetű öngyilkossági szándék vagy 

cselekmény hátterében leggyakrabban a depressziós és szkizofréniás kórképek fordulnak elő. 

A szenvedélybetegségek és a személyiségzavarok is jelentősen növelik az öngyilkosság 

kockázatát.  

 

Pszichiátriai előzmények nélküli öngyilkossági szándék vagy kísérlet a 

krízisállapotokra jellemző.  A kiváltó életesemények között leggyakoribb a 

szeretett hozzátartozó, házastárs vagy gyermek elvesztése,  jelentős 

rendkívüli események, katasztrófák stb.  Ugyanakkor a súlyos 

életesemények meglévő pszichiátriai  betegségekben gyors lefolyású 

állapotromlást válthatnak ki.  
 

9.3. AZ EGYES PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRŐL 

 

A következőkben a témakör terjedelme miatt a teljesség igénye nélkül, a közérthetőség 

követelményét és a segélyhívó operátori feladatokat szem előtt tartva, röviden áttekintjük az 

egyes pszichiátriai betegségek főbb tüneteit, melyek részletes osztályozásai és leírásai a 

Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója szerinti kiadványban
99

, illetve a 8. és a 

jelen fejezetben hivatkozott további irodalmakban is megtalálhatók. 

 

 
 

22. ábra A pszichiátriai betegségek vázlatos csoportosítása 
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Az egyes pszichiátriai betegségek főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza:
100

 

 
Paranoia:  a személy alaptalanul feltételezi, hogy mások vagy hivatalos szervek kihasználják, 

ártalmára vannak, vagy becsapják őt; 

 ok nélkül kétségbe vonja, hogy barátai, hozzátartozói vagy az őt kezelő orvosok 

megbízhatóak; 

 alaptalan támadásokat, üldöztetést érzékel a személye ellen, amelyekre dühösen 

reagál; 

 alaptalanul féltékeny a házastársra, a szexuális partnerre; 

 súlyosabb esetekben nagyzási téveszméi vannak, híres művésznek, feltalálónak 

hiszi magát, vagy ok nélkül feltételezi, hogy valaki szerelmes belé. 

 

Szkizofrénia:  összefüggéstelen beszéd; 

 külső erők irányításáról, befolyásoltságáról való meggyőződöttség, domináns, 

dühös, erőszakos vagy passzív viselkedés; 

 gondolatok visszhangosodása, szétsugárzása; 

 akusztikus hallucinációk, a hangok egyes szám harmadik személyben beszélnek a 

személyről; 

 nagyzási téveszmék gyötrik, különleges embernek képzeli magát, akinek különleges 

képességei vannak; 

 alaptalan támadásokat, üldöztetést érzékel a személye ellen, amelyekre dühösen 

reagál; 

 elszigetelődés az emberi kapcsolatokban, jelentős öngyilkossági veszély. 

 

Depresszió:  csökkent aktivitás, érdeklődés és koncentráló képesség, szenvedés a rossz 

hangulattól; 

 az alvás és ébrenlét zavara, fáradékonyság, testi panaszok; 

 alacsony önértékelés, bűntudat és értéktelenség érzése; 

 a halál gondolatával való foglalkozás, öngyilkossági kísérlet vagy öngyilkossági 

terv. 

 

Mánia:  emelkedett hangulat a gondtalan vidámságtól a kontrollálhatatlan izgatottságig, 

beszédkényszer; 

 túlzott, pihenés nélküli aktivitás pl. a munkában, iskolában, társaságban és a 

szexualitásban, valamint csökkent alvásigény; 

 felfokozott önértékelés, hatalmasság érzése; 

 a szokásos viselkedési gátlások hiánya miatt a korábbi jellemhez képest 

elővigyázatlan, vakmerő viselkedés; 

 súlyosabb esetekben érzékcsalódással és a külvilági kapcsolatok torzulásával járó 

hallucinációk. 

 

Poszttraumás 

stressz: 
 a személy olyan eseményt élt át, vagy olyannak volt tanúja, vagy olyannal 

szembesült, amelyben valóságos vagy fenyegető haláleset, súlyos sérülés vagy 

saját, vagy mások testi épségének veszélyeztetése valósult meg; 

 a traumás eseményre való kényszerű, ismételt szenvedést okozó visszaemlékezés, 

álmodás; 

 olyan cselekedetek vagy érzések, mintha a traumás élményt a személy újraélné 

(illúziók, hallucinációk); 

 a traumás élményt szimbolizáló vagy arra emlékeztető külső helyzet vagy belső 

történés vegetatív reakciót vált ki; 

 a traumával összefüggő ingerek tartós kerülése (pl. közlekedési baleset túlélője nem 

mer autóba ülni), visszaemlékezési képtelenség; 

 a jövő beszűkülésének az érzése, ingerlékenység, dühkitörések. 
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Személyiségzavarok 

 
„A személyiségzavar a belső élmények és a külső viselkedés olyan átfogó, tartós és 

rugalmatlan mintája, mely jelentősen eltér az egyént körülvevő kultúra elvárásaitól, 

sérülésekhez és kellemetlenségekhez vezethet. A személyiségzavarok serdülő- vagy fiatal 

felnőtt korban szoktak felismerhetővé válni, bár előfordulnak gyermekkorban megjelenő 

változatai is.”
101

  

 

Antiszociális személyiség  a társadalmi kötelezettségek, a törvények figyelmen kívül hagyása; 

 közömbösség mások érzéseivel szemben; 

 ingerlékenység, agresszivitás és erőszakosság; 

 konfliktusok esetén mások rendszeres hibáztatása; 

 a saját vagy mások biztonságának vakmerő semmibevétele. 

 

Borderline személyiség  kiszámíthatatlan hangulat, az érzelmek kitörésének hajlama, 

bizonytalan társas kapcsolatok; 

 a kirobbanó viselkedés kontrolljának képtelensége, tettlegesség; 

 önveszélyeztető magatartás, öncsonkítás, ismétlődő öngyilkossági 

kísérletek; 

 gyakori konfliktusok másokkal, különösen akkor, ha impulzív 

viselkedését bírálják vagy megakadályozzák; 

 állandó belső üresség érzése, bizonytalan énkép, identitás és 

önértékelés; 

 stressz esetén paranoid tünetek jelentkezhetnek. 

 

Hisztrionikus személyiség  gyorsan változó felszínes érzelmek; 

 kényelmetlenül érzi magát az olyan helyzetekben, ahol nem ő van a 

figyelem központjában; 

  túlzottan hangulatkeltő ,  a részletekre nem figyelő 

beszédstílus;  

 dramatizáló, teátrális, felfokozott érzelemkifejezés; 

 mások vagy a körülmények által könnyen befolyásolható; 

 kapcsolatait sokkal intimebbnek tekinti, mint amilyenek. 

 

Narcisztikus személyiség  saját fontosságáról nagyzoló érzése van (pl. saját teljesítményét 

eltúlozza, és elvárja, hogy kiválónak ismerjék el); 

 gyakran fantáziál határtalan sikerről, szépségről, hatalomról, 

éleselméjűségről vagy ideális szerelemről. 

 azt hiszi, hogy különleges egyéni teremtmény, akit csak hozzá 

hasonló, a társadalmi ranglétrán magasan álló emberek érthetnek 

meg, túlzó mértékű csodálatot vár el. 

  feljogosultság érzése, indokolatlanul különleges 

kedvező bánásmódot vagy az elképzelésével való 

automatikus együttműködést vár el .  

 kapcsolataiban önző, másokat kihasznál, hogy céljait elérje. 

 hiányzik az empátiája, képtelen felismerni és átérezni mások 

érzéseit és szükségleteit. 

 sokszor és mélyen érez irigységet, vagy azt hiszi, mások irigylik. 

 gőgös, fennhéjázó magatartás, szemléletmód. 
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9.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÚTMUTATÓ PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉG ESETÉN 

 

 Hangsúlyozni kell,  a segítő szándékot ;  

 hagyni kell a beteget beszélni ;  

 mindig valamilyen konkrét  témáról beszéljen ;  

 hallucinációiról,  téveszméiről nem szabad vele vitatkozni ;  

 az operátor mutasson megértést a beteg által elmondottakra ;  

 a kommunikáció célja lehet az időhúzás.  

 

A speciális bejelentőkkel foglalkozó 10. fejezetben még foglalkozunk a mentálisan zavart 

bejelentőkkel folytatandó kommunikáció szabályaival. 
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10. SPECIÁLIS BEJELENTŐK – KI VAN VALÓJÁBAN A BEJELENTÉS MÖGÖTT? 
 

A speciális rendőri modulhoz készült jegyzet 4. fejezete részletesen ismerteti a hívásfogadó 

központba érkező bejelentésekhez kapcsolódó operátori feladatokat.
102

 Ebben a fejezetben a 

szakmai ismeretekhez kapcsolódóan összefoglaljuk azokat a pszichológiai és kommunikációs 

tudnivalókat, melyekkel a korábbi fejezetekben már részletesen is foglalkoztunk. 

 

Szándékunk szerint a legfőbb cél , hogy segítséget nyújtsunk az operátoroknak 

a leginkább problémásnak tekinthető hívások mögött  meghúzódó embe ri  

tényezők megismeréséhez. Ismételten hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezeket 

az ismereteket a segítségnyújtás szükségességének a felmérése céljából, a 

halaszthatatlanul szükséges intézkedés megkezdésének késleltetése nélkül, a 

szakmai szabályzókkal összhangban kell alkalmazni.  

 

Speciális bejelentőknek tekinthetők egyrészt azok a személyek, akik életkoruknál, 

mentális állapotuknál fogva nem tudnak pontos és hiteles információkat adni. 

Másrészt azok, akik rosszindulatból, unalomból valótlan bejelentést tesznek, 

illetve akik agresszíven, obszcén stílusban telefonálnak a segélyhívó központba. 

 

10.1. A SPECIÁLIS BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK PSZICHOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 

ALAPELVEI 

 

 A személy és probléma különválasztási elvének elsődleges 

szempontként kell érvényesülnie azokban az esetekben is, amikor az 

operátor személyét  verbálisan támadja a bejelentő;  

 a legfontosabb, hogy az operátor legyen képes ellenőrzés alatt tartani a 

saját érzelmeit,  mert ez elősegítheti a bejelentő megnyugtatását és 

indulatainak a mérséklését ;  

 az aktív hallgatás módszerével hasznos az elhangzott utolsó szavak 

vagy a lényeg meg ismétlése,  amely azt mutatja,  hogy az operátor figyel 

a bejelentőre ;  a bejelentő hozzáállása megismerhető,  a probléma 

beazonosítása és  a segítségnyújtás szükségességének felmérés e is 

lehetővé válik ;  

 mindenkor segítőkész és tárgyilagos beszédstílus sal kiküszöbölhetőek a 

fölösleges félreértések, a negatív érzelmi sík helyett így hamar a 

racionalitás síkjára lehet helyezni a beszélgetést,  ami mindig elősegíti a 

helyzet tárgyilagos kezelését , az információk pontosabb és gyorsabb 

áramlását.  

 

A speciális bejelentők közül a gyerekek, az idősek, a mentálisan zavart 

személyek, az alkohol és kábítószer hatása alatt állók, illetve a különböző 

fogyatékkal élők – akadályozottságuk, állapotuk miatt – a 

bűncselekmények áldozatává válás szempontjából  

fokozottan veszélyeztetettek! 
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23. ábra A szolgáltatói szemléletű hozzáállás 

10.2. A SPECIÁLIS BEJELENTŐK TÍPUSAI 

 

Az egyes bejelentőtípusok azonosítása során figyelembe kell venni a telefonnak mint 

kommunikációs eszköznek a sajátosságait: 

 

 telefonon nehezebb kapcsolatot teremteni, mert a kommunikáció fő 

elemeitől (képi információk, testbeszéd stb.)  meg vagyunk fosztva;  

 megnőhet annak a lehetősége, hogy helytelen következtetésre jutunk a 

személlyel kapcsolatban, feltételezhetjük, például, hogy a bejelentő 

figyel a hangunkra, miközben az állapota vagy az életveszélyes helyzet 

miatt  képtelen ránk figyelni ;  

 a bejelentőre nehezedő nyomás rövid válaszokban nyilvánulhat meg, 

amelyeket az irántunk tanúsított  hozzáállásként értelmezhetünk ;  

 külön stresszkeltő tényező lehet a híváskezelő számra, hogy tart  attól ,  

mi történik, ha vége a beszélgetésnek .  

 

Az egyes bejelentőtípusoknak a hívásfogadások szempontjából lényeges sajátosságai: 

 
Gyermekek 

 

Az értelmi fejlettségük az egyes életkori szakaszokon belül is széles határok között 

mozoghat. Figyelembe kell venni, hogy az óvodáskor vége felé egy átlagos iskolaérett 

gyerek már általában helyesen válaszol az alábbi kérdésekre: Hol laktok? (utca, 

házszám)? Hogy hívnak? (vezeték- és keresztnév) Hány éves vagy? Apát, anyát hogy 

hívják? Van- e testvéred? Milyen napszak van most? Mi történt most 
nálatok?Veszélyhelyzetben természetesen a gyerekek gondolkodási funkciói is 

romlanak.  

A bejelentés fogadása során ezért fontos a  bizalom kiépítése,  a  

megnyugtatás,  a türelem és az  é letkornak megfelelő kérdések .  Ha 

például a gyerek nem tudja megmondani  a pontos helyszínt ,  

kérdezzünk :  Otthon vagy most? Emeletes házban laktok? Van l if t  a 

házatokban? M i t  lá tsz ,  ha az ablakotokon kinézel?  Ki tudsz menni 

otthonról? Van veled valaki otthon?  Laknak mellet te tek?  
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Idősek 

 

Egészséges időseknél is jellemző lehet a halláskárosodás, a hallási emlékezet 

csökkenése és a gondolkodás bizonyos fokú lassulása. A testi és szellemi 

állapotromlás miatt általában csökken a látás, romlik az emlékezet és a beszéd 

képessége. Előfordulhat, hogy térben és időben nem tudnak tájékozódni, és a szellemi 

leépülés miatt olyan dolgokról tesznek említést, amelyek első hallásra nehezen 

értelmezhetőek. Kutatások alapján a gyors beszédtempó és a háttérzajjal kísért beszéd 

hátráltatja és negatívan befolyásolja az idősek beszédértését. Az idősek panaszkodni 

szoktak arra, hogy nehezen tudnak megérteni egy elhangzott szöveget, ha azt háttérzaj 

kíséri, illetve ha többen egyszerre beszélnek. Veszélyhelyzetben pedig az egyébként is 

gyenge funkciók tovább romlanak.  

Az idősekkel folytatot t  te lefonos kommunikáció során is fontos a 

bizalom kiépítése,  a  megnyugtatás ,  esetenként  a megszokotthoz 

képest lassúbb beszédtempóval történő,  türelmes,  ismétlődő 

kikérdezés és pontosí tás.  

Mentálisan  

zavart 

személyek 

Mentálisan zavart állapotok a különböző pszichiátriai megbetegedések következtében 

alakulhatnak ki, melyekkel a 9. fejezetben részletesebben is foglalkoztunk. 

Természetesen diagnózis felállítása nem feladata az operátornak, de a mentális 

zavartság legfontosabb jeleinek felismerése fontos a veszélyhelyzet pontos felmérése 

szempontjából. A kóros állapot miatt a környezeti információkat az ilyen személyek 

egy része tévesesen dolgozza fel, nem azt látja, hallja, mint a többi ember, ezeknek a 

téves észleléseknek a hatása alatt áll és engedelmeskedik nekik.  

A hívás során konkrét témákról kel l  beszélni,  a téveszméiről,  

hal lucinációiról nem szabad vi ta tkozni vele .  Figyelembe kel l venni ,  

hogy az észlelése érzékenyebb lehet ,  egy halk hangot dübörgőnek 

hal l,  tévesen szagokat  is érezhet.  Figyelembe kel l venni,  hogy az 

állapota miatt  esetleg nem reagál az operátor szavaira .  Valós 

veszélyhelyzet esetén fontos a bizalom kiépítése,  a  megnyugtatás,  

esetenként a megszokotthoz képest lassúbb beszédtempóval tör ténő,  

türelmes,  ismétlődő kikérdezés és  pontosítás.  

Öngyilkossággal 

fenyegetőző  

személyek 

A legfontosabb a helyszín tisztázása és a személy folyamatos szóval tartása egészen 

addig, míg az operátor vonalban van, illetve amíg a készenléti szervek a helyszínre 

érkeznek. 

Minden öngyilkossággal fenyegetést komolyan kell venni, mert a szándék 

komolyságának eldöntése nem lehet az operátor feladata, illetve objektíven általában 

is nehéz eldönteni a fenyegetés őszinteségét. A 8. fejezetben azt is megtanultuk, hogy 

az öngyilkossági szándék kinyilvánítása gyakran segítségkérés a krízisben lévő 

személy részéről. 

A beszélgetés során az alábbiakra kell  összpontosítani :  

  a személy az érzéseiről  beszéljen ;   

  nyíl tan beszélni kel l  a halál véglegességéről ;  

  arra  a konkrét helyzetre kell  összpontosítani,  amely kiváltot ta 

a személy öngyilkossági  szándékát ;  

  beszélte tni ke ll  a személyt  arról,  hogy ír ja le az  

öngyilkosságot úgy, ahogy elképzelte,  de ezt nem szabad 

bátorí tó,  cselekvésre ösztönző beszédstí lusban tenni ;  

  meg kell á llapí tani,  hogy mi az,  ami jelentős a személy 

számára,  húzni  kell  az időt ,  amíg csak lehet ;  

  hangsúlyozni kell ,  hogy az öngyilkosság csak egy a sok 

lehetőség közül ;  

  az operátor fejezze ki személyes aggodalmát és empátiá ját!  

 

A fentiekben le ír t  szempontokat mindig a kialakult helyzetnek 

megfelelően,  a személy válaszait  f igyelembe véve kell alkalmazni.  
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Alkohol  

és kábítószer  

hatása alatt  

álló személyek 

A konkrét testi tüneteket és viselkedési megnyilvánulásokat befolyásolja az 

elfogyasztott alkohol és kábítószer mennyisége és fajtája, valamint a személy 

toleranciaszintje. Az egyes tünetek időben gyorsan válthatják is egymást.  

Alkohol és kábítószer hatása alat t  álló személy a 

figyelemkoncentráció zavara miatt  nem érthet i  meg a hozzá intézet t  

kérdéseket ,  a  beszéde vál takozva lehet akadozó vagy felgyorsult , 

pergőbb, kezdeményező, bizalmaskod ó. Az operátornak határozott ,  

rövid,  egyértelmű kérdésekkel ,  utasí tásokkal és lassúbb 

beszédtempóval kel l  kommunikálni .  Figyelembe kel l venni,  hogy az 

i lyen személynek a szerhatás miat t  hosszabb a reakcióideje,  ezért –  

még ha kapcsolat teremtésre képes álla potban van is –  lassabban 

válaszol ,  és esetenként a beszéde sem érthető.  

 

Értelmi  

fogyatékosok 

Az értelmi fogyatékosság állapotának a súlyosságtól függően különböző szintjei 

vannak. A legfőbb tünete az általános értelmi képesség fejlődésének széleskörű és 

számottevő csökkentsége, amely kihat az egész személyiségre, és együtt jár a 

társadalmi környezetben való tájékozódás képességének csökkenésével.
103

  

A segélyhívások fogadása során előfordulhat,  hogy a bejelentő egy 

érte lmi fogyatékos személy,  aki veszélyhelyzetben van. Az i lyen 

személyek nehezen ért ik meg a hozzájuk intézett  kérdéseket ,  és az  ő 

beszédük is gyakran nehezen ér thető a hangzóhiányok és torzítások 

miat t.  Fontos,  hogy egy ér telmi fogyatékos  személynek adjunk elég 

időt  a közlendőjének megfogalmazására  és a mi közlésünk 

érte lmezésére! Visszakérdezéssel kontrollál juk, hogy jól ért jük -e 

egymást!
104

 A képi információk hiánya miatt  esetenként  nehéz lehet  

különbséget tenni például egy alkohol hatása alatt  á l ló személy és  

egy ér te lmi fogyatékos személy beszéde között,  ezért különösen 

fontos,  hogy az operátor türelmesen és f igyelmesen hal lgassa meg a 

bejelentőt!  

 

Látássérültek A látási fogyatékosságnak a súlyosság foka szerint két nagy kategóriája van: a 

gyengén látás és a vakság. A vakok további két alcsoportba oszthatók: teljesen vakok 

és aliglátók. A látásmaradvány mértéke szerint az aliglátók további három 

alcsoportba oszthatók: fényérzékenyek (a fény helyét, irányát észlelik), ujjolvasók  

(2 méteren belül meglátják az eléjük tartott kéz ujjait), nagytárgylátók (nagy 

alakú tárgyakat felismernek). A vakoknál a megismerésben a hallásnak és 

tapintásnak van kiemelkedő szerepe.
105

  

 
A bejelentés helyszínének és a körülmények pontosí tása érdekében 

türelmesen kérdéseket  kell  fel tenni az e lőzőekben ismertetett  

látásmaradvány mértékére,  i l le tve arra,  hogy hal l -e,  és milyen 

irányból  valamilyen hangot közelről ,  i l le tve távolról.  
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113 

 

Hallási  

fogyatékosok 

A hallási fogyatékosságnál a hallási analizátor különböző károsító okok 

következtében fellépő sérüléséről van szó, amely a beszéd normális fejlődését 

megakadályozza vagy hátrányosan befolyásolja. A hallási fogyatékosság foka 

szerint két nagy csoport különíthető el: a nagyothallás (30-70 dB közötti 

hallásveszteség) és a siketség (70 dB-nél nagyobb hallásveszteség). 

A nagyothallók a hallási fogyatékosok egyik alcsoportját alkotják. Enyhe vagy 

közepes fokú hallásveszteséggel rendelkező gyermekek, fiatalok és felnőttek.  

A nagyothallók a beszédállapot szerint két további alcsoportot alkotnak.  

Az egyik csoportba azok a nagyothallók tartoznak, akiknek verbális 

kommunikációja kevésbé tér el az épekétől: kiejtésük nem vagy alig rendellenes, 

szókincsük kismértékben beszűkült, beszédmegértésük jó vagy közepes, nyelvi 

kompetenciájuk alig érintett. A nagyothallók másik alcsoportjába azok tartoznak, 

akiknek verbális kommunikációja nagyobb mértékben tér el az épekétől: 

kiejtésük érthető, jóllehet több hangot hibásan képeznek, szókincsük jelentősen 

elmaradhat az ép kortársakétól, beszédértésük közepesen vagy gyengén fejlett, a 

nyelvi kompetenciájuk érintett. 
A siketek a hallási fogyatékosok egyik alcsoportját alkotják. Súlyos 

hallásveszteséggel rendelkező gyermekek, fiatalok és felnőttek. A súlyos fokú 

hallásveszteség alsó határa a hallási funkció totális kiesése. A siketek verbális 

kommunikációja jelentősen eltér az épekétől: kiejtésük különböző mértékben és 

formában rendellenes, szókincsük beszűkült, beszédértésük akadályozott, nyelvi 

kompetenciájuk kialakulatlan.
106

 
 

Létezik az ún. néma hívó  fogalma
107

,  amikor a  hívó fél nem szól a  

telefonba, kérdésekre nem válaszol ,  azonban a hívást nem szakít ja 

meg. Ilyenkor az operátornak az alábbiakat mondhatja :  

1. „Kérem, ha ér ti ,  amit mondok, nyomjon meg egy gombot a 

készülékén.”  

2 .  „A további kérdésekre igennel és nemmel válaszoljon. Ha igen, az  

egy gombnyomás, ha nem ,  az két  gombnyomás.”  

3. „Megértet te?”  

Ha eddig a  hívó nem jelzett  semmit,  az operátor megszakítja  a hívást .  

 

Ha a hívó fél  az utasí tások szerint jár t  el,  akkor az  operátor először  

az alábbi  kérdést teszi fel :   

4. „Képes  beszélni?”  

5. „Fél,  hogy meghallják?”  

6 .  „Fél valamitől?”  
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Beszéd- 

fogyatékosok
108

 

A beszédfogyatékosságnak különböző típusai vannak, mivel a beszéd az egyik 

legösszetettebb funkcionális rendszer, tágabb értelemben minden fogyatékosság 

beszédfogyatékosság is. A beszédfogyatékosok olyan – ép fizikai hallással bíró – 

gyermekek, fiatalok és felnőttek, akiknél a beszédfejlődés menete nem indul meg, 
kórosan késik, vagy valamely területen hibásan működik. A beszédfogyatékosság 

egyes típusai csak potenciális hátrányt jelentenek, míg mások alapjaiban 
zavarják meg az emberi kapcsolatrendszert és az ismeretszerzést. 

A leggyakoribb beszédfogyatékossági típusok:   

 a hangképzési zavarok, 

 az orrhangzós beszéd, 

 a beszédritmus zavarai, 

 a beszéd-, írás-, olvasásképtelenség. 

A hangképzési (artikulációs) zavarok a különböző beszédhangok, hangcsoportok 

szabálytalan, rendellenes képzése következtében jönnek létre, összefoglalóan 

pöszeségnek nevezik őket. Jellegük szerint lehet torzítás, helyettesítés, fölcserélés 

és kihagyás. Kiterjedése szerint lehet részleges és általános. Tünetei lehetnek: 

 a selypesség, a sziszegő hangok („sz”, „z”, „s”, „zs”, „c”, „cs”) torz képzése, 

illetve a sziszegő hangok helyett más hangok képzése (pl. „t”, „d”, „f”, „v”), 

 az „r” hang torz ejtése, illetve az „r” hang helyett más hang képzése (pl. „j”, 

„l” stb.), 

 az „l” hang torz képzése, illetve az „l” hang helyett más hang képzése, (pl. 

„j”, „n”, „t”), 

 a „k” és a „g” hang torz ejtése, illetve helyettesítése, és így tovább.  

Az artikulációs zavaroknak számos változata ismert. 

Az orrhangzós beszéd a kemény és a lágy szájpad, a garat és az orrgaratüreg 

rendellenes működése következtében létrejövő sajátos, dünnyögő beszéd. Az „m”, 

„n”, „ny” hangokon kívül más hangok is nazálisan képződnek, azért az egész beszéd 

nazális színezetűvé válik.  

A beszédritmus zavara a beszéd egészére kiterjed. Itt a beszéd egész folyamatának, 

összhangjának, szerkezetének felbomlásával állunk szemben. Két jellegzetes 

beszédfogyatékosság tartozik ebbe a csoportba: a hadarás és a dadogás. 

A hadarás fő tünete a gyors beszéd és a fokozott beszédkészség. A hadarás súlyosabb 

változatában – a beszédritmus erőteljes felgyorsulása következtében – a hangok 

eltorzulnak, a szavak egymásba folynak, a mondatok felismerhetetlenné válnak, azaz 

szinte érthetetlen beszéd jön létre. 

A dadogás súlyos beszédfogyatékosság. Szintén a beszédritmus zavara a fő tünet, 

amelyhez a folyamatos beszéd közben fellépő görcsös megakadások járulnak. A 

görcs időtartama változó, átlagosan 0,2 mp-től 12,6 mp-ig ingadozhat. A görcs 

annyira jellemző a dadogásra, hogy csupán ezt alapul véve két csoportra 

oszthatjuk: a klónusos és a tónusos dadogásra.  

A klónusos dadogó beszédére a szavak kezdő hangjának vagy szótagjának 

ismételgetése, a tónusos dadogó beszédére a görcs fellépésekor beálló hangképzési 

képtelenség jellemző. 

Az operátornak f igyelembe kel l venni,  hogy a beszédfogyatékosság 

tünetei  s tresszhelyzetben fokozottan je lentkezhetnek. Az i lyen 

személyek is nehezen érthet ik meg a  hozzájuk intézet t  kérdéseket  és 

az ő beszédük az ál lapotuk miat t nehezen vagy egyálta lán nem 

érthető.  Fontos,  hog y adjunk elég időt a közlendőjének 

megfogalmazására  és a  mi közlésünk ér telmezésére! 

Visszakérdezéssel kontrol lá ljuk, hogy jól ért jük -e egymást!  

 

 
A képi információk hiánya miatt esetenként nehéz lehet különbséget tenni például egy alkohol 

hatása alatt álló személy és egy értelmi vagy beszédfogyatékos személy beszéde között, ezért 

különösen fontos, hogy az operátor türelmesen és figyelmesen hallgassa meg a bejelentőt! 
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A beszélgetni  

akaró személyek 

Azoknak az eseteknek a hátterében, amikor a bejelentő azért hívja a segélyhívó 

számot, mert például csak beszélgetni akar, nagyon sokféle szándék húzódhat meg. 

A telefonos lelkisegély-szolgálatok szakmai útmutatásaiban krónikus hívóként 

definiálják azokat a hívókat, akiknek a problémája megoldásában a hívott szervezet 

tehetetlen vagy nem illetékes. Az esetek jelentős részében olyan mentálisan zavart 

vagy krízishelyzetben lévő személyekről van szó, akikről a 8. és 9. fejezetben már 

részletesen tanultunk.  

 

A türelmesen, udvariasan közölt fe lvilágosí tás megadása után,  

il le tve ha az operátor  nem tudja kizárni  azt,  hogy a hívó veszélyben 

van, akkor a továbbiakban a szakmai szabályok szerint kel l  e ljárni.  

 

Az ilyen hívások veszélyei: 

1. Foglalt a vonal – többi hívó szemszögéből! 

2. Frusztráció a hívóban és az operátorban! 

3. Az operátor tehetetlenséget érezhet, hogy a tevékenysége nem hatékony! 

 

Agresszív  

személyek 

A segélyhívó számra érkező verbálisan agresszív, érzelemvezérelt hívások 

hátterében is különböző okok állhatnak, ilyen lehet például a mentális zavartság, az 

aktuális krízisállapot, a veszélyhelyzettel szembeni tehetetlenségérzésből adódó düh 

vagy az azonnali segítségvárás igénye. A bejelentő részéről működhet az ún. 

negatív indulatáttétel, melynek során az operátorra vetíti ki a negatív érzelmeit. 

 

Az operátor  az i lyen hívások esetén is maradjon nyugodt,  legyen 

tárgyilagos,  hangsúlyozza a segítőkészséget és az együttműködést!  

 

Valótlan  

tartalmat 

bejelentő  

személyek 

Azokban az esetekben, amikor  az operátor  által  fe l te tt  kérdések 

alapján egyértelműen megállapítható, hogy a hívás mögötti 

szándék kizárólag szórakozás (például a bejelentő obszcén 

kifejezéseket használ ,  nevetgél,  esetleg hal lhatóan többen 

nevetgélnek a háttérben),  az operátor röviden ismertesse a 

segélyhívó szám működtetésének a célját,  és határozottan kérje 

meg a hívót ,  hogy azt ne használja!  
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11. A SZUPERVÍZIÓRÓL – ÉS NEKEM KI SEGÍT? 
 

Az 112 segélyhívó operátor minden egyes hívás során interaktív kapcsolatba 

kerül a segélyhívásokat kezdeményezőkkel, akik különböző 

személyiségjegyekkel, viselkedési formákkal, intelligenciával és lelki  

állapottal rendelkeznek. A hívásfogadó központ operát orának ehhez a lelki és 

viselkedésbeli  „sokszínűséghez” kell  alkalmazkodnia minden esetben, mely 

fokozott mentális,  pszichés megterhelést jelent. A tartós érzelmi 

megterhelések, stresszhatások következménye lehet az ún. kiégési szindróma  

(burnout) kialakulása.  

 

Ebben a fejezetben megismerjük burnout szindróma kialakulásának az okait, a tüneteit és 

megelőzésének lehetőségeit. 

 

11.1. A KIÉGÉS OKAI ÉS TÜNETEI
109

 

 

A kiégés kialakulásában szerepet játszhat az elismerés hiánya, mely vonatkozik az anyagi 

jellegű juttatásokra, az alacsony jövedelemre, illetve az erkölcsi elismerés elmaradására.  

A túlságosan hosszú munkaidő, az extra igénybevétel melletti nagy felelősség is kockázati 

tényező. Veszélyeztetettebbek az egyedül dolgozók, akiknek nincs lehetőségük szakmai 

tapasztalatcserére, és nem kapnak visszajelzést tevékenységükről. Az elégtelen intézményi 

támogatás, a vezetőség segítő-motiváló jelenlétének hiánya, a karrierépítési lehetőségek 

korlátozottsága, az adminisztratív terhek nagy aránya az effektív munkához képest szintén 

probléma forrása lehet.
110

 A burnout szakaszait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

1. Kezdeti lelkesedés:  irreális, idealisztikus elvárások, túlazonosulás. 

2. Realizmus és 

egyensúlyteremtési kísérletek: 
 amikor a lelkesedés alábbhagy, az egyén tisztában 

van képességeivel, kompetenciájával, 

tevékenységének lehetőségeivel és korlátaival, 

valóságos képet alkot önmagáról és a munkájáról. 

3. Stagnálás vagy kiábrándulás:  amikor a munka már nem jelent örömet, a 

motivációk csökkennek, a szakember feladatait 

rutinszerűen végzi. 

4. Frusztráció és szkepszis:  a szakember ingerlékeny, feszült lesz, stressztűrése 

csökken. 

5. Apátia:  a kihívások kerülése, az erőfeszítések 

minimalizálása, a pálya elhagyása. 

 

A kiégés három fő tünete:  

1. Az érzelmi kimerülés .  

2.  Az elszemélytelenedés (már nem érintik meg mások problémái, közönyössé 

válik) .  

3.  A teljesítmény csökkenése .  

 

A kiégés tünetei, következményei a depresszióhoz hasonlóak. A kiégés visszafordítható 

folyamat, bármely szakaszban történő beavatkozás esetén korábbi fázisok elérése lehetséges. 

Amennyiben nem történik hatékony beavatkozás, a folyamat végén pályaelhagyás, súlyosabb 

esetben valamilyen függőség (alkoholizmus, kábítószer-függőség) is kialakulhat, de 

előfordulhat öngyilkosság is.  
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A kiégés megelőzésében fontos szerepe van a megküzdési stratégiák fejlesztésének, a lelki 

egészségvédelemnek és a szupervíziónak, mint hatékony szakmai személyiségfejlesztő 

módszernek a különböző segítő szakmák területén. A következő alfejezetben a szupervízióval 

foglalkozunk. 

 

11.1. A SZUPERVÍZIÓ FOGALMA 

 

„A szupervízió a szakmai személyiség karbantartásának, fejlesz tésének 

eszköze, az önreflexiót középpontba helyező, a konkrét szakmai 

tevékenységből kiinduló és ahhoz visszacsatoló tanulási folyamat.”
111

 

 

A szupervízió nem felügyeletet, nem ellenőrzést jelent, hanem egy tanulási folyamatot a 

személyes tapasztalat szakmai és/vagy személyes kontextusában. A szupervízió eszköztára az 

alkalmazott pszichológia és a pszichoterápia módszerei közül integrálódik, tiszteletben tartva 

a kompetenciahatárokat és kereteket.  

 

11.2. A SZUPERVÍZOR SZEREPE, FELADATAI 

 

„Szupervízornak tekinthetjük azt a szakembert, aki erre speciálisan képzett, függetlenül attól, 

hogy a humán segítő pályák mely területén rendelkezik alapdiplomával és szakmai 

gyakorlattal.”
112

 A szupervízió formáit az alábbi táblázat tartalmazza:
113

 

 

Egyéni szupervízió Egy szupervízor és egy szakember (szupervizált) személyes 

találkozója, melyen a hozott probléma vagy adott időszak 

tevékenységének megbeszélése történik, a szupervízió 

sajátosságainak megfelelően. 

Csoportos szupervízió Elsősorban hasonló szakmájú, de nem együtt dolgozó emberek 

szupervízióját jelenti. Egy ülés alatt egy ember problémáját 

beszélik meg, mindenki hozzászólhat, ez új perspektívát ad a 

probléma megoldásához. A csoportvezető szupervízor feladata, 

hogy óvja az esetgazda saját megoldásait, főként ezeket segítsen 

felszínre hozni. 

Team szupervízió Azonos helyen dolgozó szakemberek csoportos szupervíziója, 

szervezetfejlesztő szupervíziónak is lehetne nevezni, mivel itt 

előtérbe kerülnek a szervezeti kérdések. 

Peer szupervízió Összehasonlítható foglalkozási területek képviselőinek 

részvételével, egyenrangú alapon szerveződő esetmunka. 

 

A professzionális szupervízió mellett létezik az ún. kollegiális szupervízió módszere is.  

A professzionális szupervízióval időben váltakozva kölcsönösen támogathatják és kiegészítik 

egymást. A professzionális szupervízióban történhet a kollegiális szupervízióhoz adott 

útmutatás.  
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 Bagdy Emőke–Wiesner Erzsébet (szerk.): Szupervízió egyén – csoport – szervezet. A Supervisio Hungarica 

sorozat IV. kötete, 2005, 21. o. 
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A kollegiális szupervízió lépéseit az alábbi táblázat tartalmazza:
114

 

 
1. lépés Problémaleírás (10 perc) 

a) Mi a te problémád/témád?  

……………………………………………………………………………………………………………. 

b) A probléma előtörténetére vonatkozó rövid információk:………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

c) Miben látod az ok(okat)?............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

d) Mit szeretnél tisztázni velünk (milyen céllal)?.................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. lépés Egy konkrét helyzet bemutatása 

a) Mutass be példaként egy nehéz helyzetet a közelmúltból! Mit mondtak, tettek és éreztek az egyes 

szereplők? (10 perc)……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

b) A kollégák kérdései a vázolt helyzettel kapcsolatban (5 perc)……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. lépés Problémaanalízis (brainstorming: először összegyűjteni, azután kommentálni)  

(10 perc) 

 Milyen képek és asszociációk jutnak eszedbe/eszetekbe a problémával kapcsolatban? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 Feltehetően milyen szabályszerűségek, törvényszerűségek vagy minták érvényesülnek? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. lépés Megoldási javaslatok (brainstorming: először összegyűjteni, azután kommentálni) (10 perc) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. lépés Döntés valamelyik út mellett (a 4. lépés megoldási javaslataiból válogatva) (5 perc) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

6. lépés  (10 perc) 

 Más kollégák hasonló tapasztalatai:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 Az eset felvetőjének visszajelzése (Milyenek a pillanatnyi érzései? Mennyire voltak hasznosak a 

többiek?) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Az eset felvetője: 

Időfelelős moderátor: 

Jegyzőkönyvvezető: 
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