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I. A stressz és a kiégés jelensége 

1.1 A STRESSZ ÉS A KIÉGÉS FOGALMA 

Napjainkban igen gyakran esik szó a stresszről, amely már a hétköznapi szóhasználatban is 

igen elterjedt. Maga az elnevezés a magyar származású Selye Jánostól (1956) származik. 

Selye definíciója szerint „A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen 

igénybevételre. A stressz-előidéző hatás, vagy stresszor-aktivitás szempontjából mindegy, 

hogy az a dolog vagy helyzet, amellyel szemben állunk, kellemes-e vagy kellemetlen; csupán 

az számít, hogy milyen mértékű az újraalkalmazkodás iránti szükséglet.” (Selye, 1976, p. 24–

25). A stressz több pszichofiziológiai reakcióból álló összetett folyamat, amely az egyén 

különböző helyzetekhez való alkalmazkodását, a testi-lelki egyensúly helyreállítását segíti 

(Ursin és Eriksen, 2004). Selye általános adaptációs szindrómának nevezte ezt az egyensúly 

helyreállítását szolgáló folyamatot. Úgy vélte, hogy a stresszortól függetlenül, három 

szakaszból áll a folyamat: 1. az alarm reakció során a szervezet mozgósítja a meglévő 

megküzdő képességét, 2. a rezisztencia szakaszában a szervezet felhasználja a meglévő 

energiaforrásait, illetve az utolsó tartalékait is feléli, végül a 3. fázis során bekövetkezik a 

kimerülés, és a stressz fizikai tünetei megjelennek. 

A stressznek azonban nem csak árnyoldala létezik, mivel biztosítja az élethez 

elengedhetetlen motivációt, mellyel a fejlődés szolgálatában áll. Hatása attól függ, hogy 

milyen mértékben veszi igénybe az alkalmazkodóképességet. Ennek megfelelően Selye 

megkülönböztetett eustresszt (jótékony) és distresszt (káros) (Selye, 1976). 

A stresszállapotra számos tünet jellemző, mint például a fokozott vegetatív működés, 

vérnyomás, a vérzsírok és a vércukor szintjének növekedése, megváltozik a véreloszlás, szív 

és tüdő működése fokozódik, a vese kiválasztó funkciója csökken, izmok feszítettségi 

állapota nő, lassul az emésztés (Salavecz, 2011). A stresszválasz alul- vagy túlműködése 

jelentős számú betegség kialakulásának kockázatát növeli (Dhahbhar, 2002). A krónikus 

stressznek pedig jelentős szerepe van számos megbetegedés kialakulásában (Stauder, Nistor, 

Susánszky és Ádám, 2013). Legszorosabb kapcsolata a szív- és érrendszeri 

megbetegedésekkel és a korai halálozással van (Rosengren és mtsai, 2004). 

Lazarus és Folkman (1984) definíciója szerint a stressz pszichológiai állapota akkor alakul ki, 

ha a személy olyan helyzettel találkozik, amelyik a saját megítélése alapján a rendelkezésre 
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álló erőforrásait meghaladja. Így központi jelentősége van annak, hogy maga a személy egy 

adott helyzetre hogyan tekint. Ugyanis a stresszorok (stresszt kiváltó események) hatására 

egyszerre több síkon indulnak el folyamatok: emocionális, kognitív, szomatikus és 

viselkedéses szinten. A kognitív stresszelméletek megalkotói pedig úgy vélik, hogy a kognitív 

kiértékelésnek meghatározó szerepe van a stresszválasz kialakulásában, így annak 

megváltoztatásával a stressz-szint is befolyásolható. (Kognitív kiértékelésnek nevezzük az 

inger észlelésének, minősítésének és a cselekvésre irányuló döntésnek a folyamatát.) Ebben 

a mechanizmusban számos egyéni különbség figyelhető meg, mint például az ingerek iránti 

érzékenység, de befolyásolják a kiértékelést a korábbi tapasztalatok és a genetikai tényezők 

is (Ursin, 2004). Az észlelt ingereket az elsődleges és másodlagos értékelés folyamatainak 

vetjük alá, melyek során a korábbi tapasztalataink, memóriánkban őrzött információk és az 

aktuális érzelmi állapotunk alapján minősítjük a folyamatot. Következő lépésben összevetjük 

az információkat, értékelést a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, meghozzuk a döntést, 

hogy képesek vagyunk-e megbirkózni az aktuális helyzettel és elindul a megküzdés folyamata 

(Stauder, Nistor, Susánszky, Ádám, 2013). 

A stresszre adott reakciót befolyásolja továbbá a bejósolhatóság és kontrollálhatóság, 

amelyek a kognitív kiértékelés aspektusai. Amennyiben az egyén úgy gondolja, hogy kevés 

vagy egyáltalán nincs kontrollja az adott esemény felett, és nem tudja megítélni, mikor fog 

bekövetkezni, intenzívebb stresszválasszal fog reagálni szervezete (Kopp, 2011). Fontos 

szerepe van a folyamatban a kiértékelés realitásának, amennyiben valamilyen tényező (mint 

pl. korábbi tapasztalat) következtében a minősítés veszít realitásértékéből, működésbe 

lépnek különféle kognitív torzítások (katasztrofizálás, minden vagy semmi gondolkodás), 

amelyek hatására sokkal negatívabbnak éljük meg a stresszhelyzetet (Stauder és mtsai, 

2010). 

Lazarus megkülönböztetett problémaorientált és érzelemfókuszú megküzdési módokat 

(Lazarus és Folkman, 1984). A problémafókuszú megküzdés során a stresszt kiváltó helyzetet 

uralja az egyén az adott stresszor megszüntetésével, viselkedésének megváltoztatásával. A 

személy eléggé ismeri a problémát, és kompetensnek érzi magát a változtatás 

előmozdítására (Margitics és Pauwlik, 2006). Amikor a helyzetet nehéz vagy nem lehet 

megváltoztatni, az érzelemfókuszú megküzdés – a belső érzelmi szabályozás – kerül előtérbe 

(Grandey és Brauberger, 2002). Ilyenkor a személy a stresszkeltő helyzethez kapcsolódó 

érzelmi reakcióit változtatja meg vagy csökkenti azok intenzitását. Célja, hogy 
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megakadályozza a negatív érzelmek elhatalmasodását (Major, 2003). Az érzelemfókuszú 

megküzdéshez tartozik az érzelmi indíttatású cselekvés, az érzelmi egyensúly és társas 

támasz keresése vagy épp ellenkezőleg a visszahúzódás és a segítségkérés (Margitics és 

Pauwlik, 2006). 

Fontos egy másik, szintén egyre gyakrabban előforduló jelenségről, a kiégésről is 

szólni. A kiégés a fizikai, érzelmi és mentális kimerültség állapota, amely a krónikus 

emocionális megterhelések, stresszhatások következtében alakul ki. Kiégés állapotában 

jellemző a kilátástalanság, reménytelenség, inkompetencia érzés, valamint az egyén saját 

magára, a munkára és másokra vonatkozó negatív attitűdje (Freudenberger, 1980). A kiégés 

tulajdonképpen a stresszfolyamat része, amely során az egyén fizikai, kognitív és érzelmi 

energiája jelentősen lecsökken. 

A kiégés fogalma elsősorban munkahelyi kontextusban használatos, azonban felmerül 

a definíciója alapján is, hogy nemcsak a munkahelyi, hanem az egyéni élet egyéb területén is 

megjelenő, azonos jelenség megnevezésére is alkalmas (Kristensen és mtsai, 2005). 

A kiégést három dimenzióval jellemezhetjük: 

1. Érzelmi kimerültség: egyéni aspektus során eluralkodik az érzelmi kimerültség, fő 

tünete az érzelmi és fizikai kimerülés, az empátiás kapacitás jelentősen csökken. 

2. Deperszonalizáció: interperszonális szint fő tünete a deperszonalizáció, a másoktól 

való elidegenedés, távolságtartás a társas kapcsolatokban. 

3. Csökkent énhatékonyság: önértékelési szint alatt csökken a kompetencia érzése, 

valamint a produktivitás, az egyén úgy érzi, képtelen megfelelően teljesíteni. 

(Pálfi, 2007; Maslach és mtsai, 2001, idézi: Ádám és mtsai, 2015) 

Érzelmi tünetek Szellemi tünetek Szomatikus tünetek Egyéb tünetek 

Levertség 

Tehetetlenségérzet 

Gyámoltalanság 

Reménytelenség 

Idegesség, 

ingerültség 

Érzelmek feletti 

kontroll képessége 

sérül 

Önbecsülés csökken 

Negatív attitűd 

önmagunkhoz, 

munkához, élethez 

Koncentrációs 

nehézség 

Döntéshozási 

képesség sérül 

Önvádlás, 

Energiahiány 

Fáradtság 

Gyengeség 

Unottság 

Betegségre való 

hajlam 

Gyakori hátfájás, 

fejfájás 

Álmatlanság 

Gyakori késés 

és/vagy korábbi 

távozás 

Munkaszünetek 

megnyújtása 

Munkafeladatok 

kerülése 

Pályaelhagyás 
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Érzelmi tünetek Szellemi tünetek Szomatikus tünetek Egyéb tünetek 

önbüntetés Különböző 

szerhasználat (altató, 

nyugtató, dohányzás, 

alkoholfogyasztás) 

1. táblázat: A kiégés tünetei (Petróczi, 2007) 

A kiégés öt fázison keresztül alakul ki: 

1. Az idealizmus szakasza: fokozott lelkesedés, sok és aktív társas kapcsolat jellemzi. A 

személy saját szerepét túlértékeli, gyors sikert szeretne elérni, a hibákért azonban saját 

magát okolja. 

2. A realizmus fázisa: elkötelezettség, együttműködés időszaka, kreatív tervek és 

kezdeményezések születnek. 

3. A stagnálás vagy a kiábrándulás fázisa: kezdeti érdeklődés, teljesítőképesség és 

nyitottság csökken. 

4. A frusztráció fázisa: eluralkodnak a negatívumok, visszahúzódás jellemzi, 

bizalomvesztés saját kompetenciájában, akár saját szakmájának értelmét is 

megkérdőjelezheti. 

5. Az apátia fázisa: másokkal való interakciók száma a minimálisra csökken, 

ellenségessé is válhat a személy a kollégákkal szemben (Ónody, 2001). 

A kiégés kialakulásában szerepet játszanak a munka jellegéből adódó, illetve a 

szervezeti háttértényezők és a munkavállaló személyes hajlamosító tényezői (Purebl, 2012). 

Az első csoportba tartoznak: 

• Munkavégzés jellegéből fakadó terhelések pl. magas érzelmi stressz, túlzott 

felelősségvállalással járó döntések stb. 

• Munkakörülményekből adódó terhelések pl. munkahely–magánélet egyensúlyának 

zavara, erőfeszítés és jutalom kedvezőtlen aránya stb. 

• Munkahelyi kontroll hiányából eredő nehézségek pl. alacsony munkahelyi autonómia, 

a végzendő feladatok feletti alacsony kontroll stb. 

• Munkahelyi támogató környezet hiánya vagy alacsony szintjéből származó problémák 

pl. konfliktusok, rivalizáció stb. 

A munkavállaló személyes hajlamosító tényezői lehetnek például a túlzott bevonódás; 

önfeláldozás és lelkiismeretesség, amely a rekreáció rovására mehet; a perfekcionizmus és 

ahhoz kapcsolódóan a pesszimista beállítódás stb. (Purebl, 2012). 
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(Lásd bővebben a „Lakossági mentális egészségtudatosság és támogató hálózat fejlesztését 

megalapozó módszertan” című mérföldkő vonatkozó fejezetét!) 
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1.2 A STRESSZ ÉS A KIÉGÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE 

A PSZICHÉS ZAVAROK ÉS A STRESSZ ÖSSZEFÜGGÉSE 

A stressz és a mentális betegségek összefüggése régóta ismert és elfogadott, 

ugyanakkor az összefüggés természete mai napig nem teljesen tisztázott. Az észlelt stressz 

nem más, mint az egyén nem-specifikus válasza a környezetből érkező kihívásokra. A stressz 

a neuroendokrin rendszeren keresztül váltja ki hatását a szervezetben és készteti az egyént 

olyan viselkedésre, amely lehetővé teszi az alkalmazkodást. A stressz tehát kikerülhetetlen, 

az élet velejárója, fogantatásunktól kezdve ér bennünket egészen életünk végéig elkísér, csak 

a mértéke és a tartóssága változó. „Claude Bernard (1865/1961) úgy gondolta, hogy az élet 

fenntartása attól függ, milyen mértékben vagyunk képesek belső környezetünk állandóságát 

megőrizni a változó külső környezetben” (Schneiderman, Ironson és Siegel, 2005, 607. oldal). 

Igaz ez pszichés világunk állandóságára is, amelynek fenntartását megküzdéssel vagyunk 

képesek biztosítani. A stressz, mint az élet velejárója önmagában nem szükségszerűen 

okozója egyetlen testi vagy mentális betegségnek sem. A stressz megbetegítő hatása egy 

komplex, cirkuláris oksági rendszerben értelmezhető, amelyben biológiai, pszichológiai és 

szociális tényezők egyaránt szerepet játszanak (Agid, Kohn és Lerer, 2000). 

A stressz és a mentális zavarok összefüggését alapvetően két különböző 

keretrendszerben közelíthetjük meg. Az egyik, a tünetekre centráló és azokat összefoglaló 

klasszifikációs rendszeren keresztül – DSM vagy BNO – amelyben egyes tünetek, kórképek 

kapcsán vizsgálják a stresszteli életesemények hatásait (Riboni és Belzung, 2017). Ennek a 

megközelítésnek egy általános modelljét alkották meg Agid és munkatársai (2000). 

Elképzelésük szerint a mentális zavarokat két genetikai nyomvonal vagy érzékenység, illetve 

fiatal- és felnőttkori életesemények, környezeti hatások összjátéka határozza meg. A 

genetikai prediszpozíciók találkozva az egyén élete során őt érő környezeti hatásokkal 

eredményezik a zavar kifejezésre jutását. Az egyik genetikai prediszpozíció azokat a géneket 

tartalmazza, amelyek az egyén érzékenységét határozzák meg a környezeti stresszorok 

negatív módon való megélésére. A másik genetikai meghatározottság pedig a specifikus 

pszichiátriai zavarokra való sérülékenységet foglalja magában. A modell szerint tehát az az 

egyén, aki genetikai prediszpozíciókat hordoz a környezet eseményeinek negatívabb 

megélésére, és sérülékeny a pszichiátriai zavarokra, pl. major depresszióra, ha korai 

életéveiben szülői szeparációt él meg, majd felnőttkorában elszenved egy traumatizáló 
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közúti balesetet, nagyobb valószínűséggel reagál major depressziós tünetekkel (Agid és 

mtsai, 2000). 

 

1. ábra: Interakció a környezeti stressz és a genetikai prediszpozíció között (Forrás: Agid, 
Kohn és Lerer, 2000; 139. old.) 

 

A másik értelmezési keret egy úgynevezett dimenzionális, transznozológiai megközelítés, 

amelynek alapja a RDoC (Research Domain Criteria). Az elmúlt években a National Institute 

of Mental Health (NIMH) paradigmaváltást javasolt a pszichiátriai zavarok megközelítésében, 

ezt nevezték el Research Domain Criteria-nak vagy RDoC-nak. Ez a rendszer újrastrukturálja a 

pszichiátriai zavarokat azáltal, hogy azokat nem tünettan szerint rendszerezi, hanem 

bizonyos dimenziók szerint. A RDoC öt viselkedéses dimenziót foglal magába: 1. kogníció 

(figyelem, percepció, munka és deklaratív memória), 2. negatív érték (félelem, szorongás, 

veszteség), 3. pozitív érték (jutalom), 4. szocialitás (kötődés, szociális kommunikáció) és 5. 

arousal (ritmusok, alvás–ébrenlét). Ezen konstruktumok mindegyike meghatározott agyi 

területekhez, génekhez köthető, és a normálistól a patológiás övezetig változó intenzitásúak 

lehetnek. E szerint az elképzelés szerint – bár vannak érzékeny időszakok, melyek kórképtől 

függően változnak – a stressz mind a korai életszakaszban, mind felnőttkorban – a fejlődés 

folyamán, hátrányosan érinti a fenti dimenziókat és így hatással van minden pszichiátriai 

zavar kialakulására (Riboni és Belzung, 2017). A stressz hatásait a következőkben foglalták 

össze (Riboni és Belzung, 2017): 



 
 

14 

1. Anhedóniát indukál. 

2. Befolyásolja a kogníciót, ezáltal a tanulást és a memóriát. 

3. Rugalmatlanná teszi a viselkedést, ezáltal megnehezíti az alkalmazkodást. 

4. Kedvezőtlenül befolyásolja a döntéshozatalt. 

5. Csökkenti a szociális motivációt és széttördeli a szociális interakciókat, fokozza az 

agresszivitást, és agonista viselkedést hoz létre. 

6. Befolyásolja az arousalt és kedvezőtlen változásokat indukál az alvás–ébrenlét ciklusban. 

A stressz tehát a fenti dimenziók normális működését megváltoztatva – amelyben genetikai, 

neurális, endokrin és egyéb fiziológiai kölcsönhatások is szerepet játszanak – vezet a 

mentális betegségek kialakulásához. 

PSZICHOSZOMATIKUS ZAVAROK KIALAKULÁSA 

Az elképzelés, miszerint a testi betegségek és a lelki eredetű problémák összefüggenek, 

egyidős a gyógyítás történetével. A testi és lelki folyamatok összefüggését a 

„pszichoszomatikus” jelzővel írjuk le, amelyet általában betegségek kapcsán használunk. A 

„pszichoszomatikus betegségek” olyan kórállapotok, amelyek testi elváltozásokkal járnak, de 

a betegség kialakulásának, fennmaradásának vagy lefolyásának hátterében pszichés 

tényezők állnak. A folyamat pontos mikéntje mindezidáig tisztázatlan, ugyanakkor a legújabb 

kutatások eredményei szerint a pszichés faktorok közül például a stressz immunmodulációs, 

sőt epigenetikus (Koch, 2013) hatásukon keresztül képesek hatást gyakorolni testi 

betegségek kialakulására vagy meglévő kórképek progressziójára (Cohen, Janicki-Deverts, 

Miller, 2007). 

A stressz alapvetően a szervezet nem specifikus válasza azokra a helyzetre, melyek aktuális 

egyensúlyi állapotából kibillentik (Selye, 1976 idézi Bárdos, 2003). A szervezet egészséges 

egyensúlyi állapota a homeosztázis. Stressz hatására ez az állapot megváltozik és egy nem 

megfelelő vagy allosztatikus egyensúlyi állapotba kényszerül. Ez a megváltozott működés az 

alapja a későbbi stresszbetegségek kialakulásának. Ez a változás neuroendokrin 

folyamatokon keresztül valósul meg. A stressz tehát mint pszichés faktor az immun- és 

hormonrendszer működésére hatva válik testen belüli fiziológiás változássá (Ader, Felten & 

Cohen, 2001 idézi Segerstrom és Miller, 2004; Tamashiro, Sakai, Shively, Karatsoreos, 

Reagan, 2011). A hosszan tartó vagy krónikus stresszorok ily módon globális 
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immunszupressziót képesek okozni, amely esékennyé teszi a szervezetet különböző 

betegségekkel szemben (Miller, G.E., Cohen, S., Ritchey, 2002; Segerstromand Miller, 2004).  
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Kardiovaszkuláris kórképek 

A stressz hatására megemelkedő pulzus és a szív elektromos instabilitása a ritmuszavarokra 

való hajlam növekedéséhez, az életveszélyes ritmuszavarok és a hirtelen szívhalál 

kockázatának növekedéséhez vezet úgy a szívelégtelenségben szenvedő, mint az 

átlagpopulációban. A hirtelen szívhalál (sudden cardiac death, SCD) definíció szerint egy 

olyan kardiovaszkuláris ok miatt bekövetkezett hirtelen halál, amely a tünetek észlelésétől 

egy órán belül beáll. 

Egy másik potenciálisan letális kardiológiai probléma a szívizominfarktus (myocardialis 

infarctus), amely a koszorúerek súlyos szűkülésének vagy elzáródásának következtében 

létrejövő szívizomelhalás. A szűkület vagy elzáródás lehet átmeneti, amely a „simaizmok 

görcsös összehúzódása révén jön létre, ez lehet oxigénhiány, anyagcseretermék-irritáció vagy 

idegi hatás következménye” (Bárdos, 2003, p. 217). Ez esetben a stressz akut triggernek 

tekinthető az infarktus kialakulásban, amely hirtelen, perceken vagy órákon belüli 

rosszulléthez vezet (Edmondson, Newman, Whang, Davidson, 2013). Ezzel szemben a 

krónikus stressz kétféle úton fejtheti ki hatását. Egyfelől tartós szűkület kialakulásán 

keresztül, amely az érelmeszesedés (atherosclerosis) következménye. Az érben ilyenkor 

olyan anyagok úgynevezett plakkok rakódnak le, amelyek az érfalat merevvé teszik, az ér 

átmérőjét csökkentik, szűkítik, egészen addig, amíg az ér elzárul. Másfelől a véralvadási 

faktorokra gyakorolt kedvezőtlen hatásán keresztül egy de novo trombózis létrejöttét 

eredményezi (Eagle és mtsai, 2010). 

A stressz hosszú távú és szintén magas morbiditást és mortalitást okozó következménye a 

magas vérnyomás vagy esszenciális hipertónia. Magasnak nevezzük a vérnyomást, amikor a 

szisztolés nyomás magasabb, mint 139 Hgmm vagy a diasztolés magasabb, mint 89 Hgmm 

(Kulkarni, Farrell, Erasi, Kochar, 1998). Az akut stresszorok által kiváltott szimpatikus aktivitás 

hatására a vérnyomás megemelkedik (Kulkarni, Farrell, Erasi, Kochar, 1998), amely a 

stresszválasz lecsengésével visszatér a normál értékekhez. A folyamatos stressznek való 

kitettség azonban tartós vérnyomás-emelkedéshez és magas vérnyomás betegséghez 

vezethet. 

Metabolikus kórképek 

A környezeti stresszorok a neuroendokrin és immunmodulációs hatásukon keresztül az egész 

szervezet működését képesek befolyásolni. Az egyik legáltalánosabb hatás az anyagcsere 
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működésben érhető tetten, amelynek változásai komplex módokon kapcsolódnak össze, 

válnak egymás rizikófaktorává, és játszanak szerepet számos későbbi betegség 

kialakításában. Az anyagcsere vagy metabolizmus lényegében az élő szervezetekben 

végbemenő, enzimek által szabályozott anyag- és energiaáramlás. Az anyagcserezavarok egy 

része genetikailag meghatározott betegség, amelyet a stresszhatások kedvezőtlenül 

befolyásolnak ugyan, de nem elsődleges kiváltói a betegség megjelenésének. Ilyen például a 

Wilson-kór vagy a fenilketonuria. Más anyagcserezavarok viszont egyértelműen a 

stresszbetegségek sorában említendők. Ezek közül a legáltalánosabb probléma a 

„metabolikus szindróma” vagy „X-szindróma”, amely metabolikus eredetű elváltozások egy 

csoportjára utal. A metabolikus szindróma általános jellemzői közé tartozik a centrális (hasi) 

obezitás, az inzulinrezisztencia (hiperinzulinémia), a magas vérnyomás és a dyslipidémia. A 

szindróma kialakulásában szerepet játszó mechanizmusok közül a szakemberek kiemelkedő 

jelentőséget tulajdonítanak a krónikus stressznek (Pyykkönen, Räikkönen, Tuomi, Eriksson, 

Groop, Isomaa, 2010), amely egyrészt fiziológiás, másrészt viselkedéses módon – 

mozgásszegény életmód (Petersen, 2014), kedvezőtlen táplálkozási szokások (Tamashiro, 

Sakai, Shively, Karatsoreos, Reagan, 2011), dohányzás, alkoholfogyasztás stb. – befolyásolják 

az anyagcsere zavarainak kialakulását. 

Stresszválasz alatt megemelkedik a vérnyomás és megváltoznak a hemodinamikai 

paraméterek, megemelkedik a koleszterinszint, megnő az LDL koleszterin és a trigliceridek 

aránya a véráramban (Stoney, 2007). Az akut stresszel való megküzdésben 

elengedhetetlenül fontos a lipidek, a glükóz és a fehérjék véráramba juttatása, mert ez teszi 

lehetővé a szervezet számára, hogy fenntartsa a homeosztázist és adaptálódjon a 

stresszorhoz. A stresszválasz lecsengésével azonban az előbbi változások 

visszaszabályozódnak, s a szervezet visszatér az eredeti, nyugalmi állapotra jellemző 

értékekhez (Klein Marcondes, das Neves, Costa, Sanches, Cunha, Moura, Tanno, Casarini, 

2012). Krónikus stressz hatására azonban a szervezet nem tér vissza a stresszválaszt 

megelőző állapotba, hanem egy elnyújtott aktivitási állapotban marad. Krónikus stressz 

hatására csökken a tápanyagban gazdag véráramlás a vázizmokban, gyengül a glükóz és a 

lipoprotein-lipáz által mediált lipidfelvétel, valamint csökken az inzulin szenzitivitás, amely 

végül tartós dyslipidémiához vezet (Hjemdahl, 2002; Klein Marcondes és mtsai, 2012). A 

krónikusan megzavart lipidmetabolizmus és dyslipidémia inzulinrezisztencia megjelenéséhez 

(Bruce, Chisholm, Storlien, Kraegen, Smythe, 1992; Klein Marcondes és mtsai, 2012), 



 
 

18 

obezitáshoz és különböző kardiovaszkuláris megbetegedésekhez vezet, mint például a magas 

vérnyomás, az érelmeszesedés, koronária betegségek és sztrók (Brindley, McCann, Niaura, 

Stoney, Suarez, 1993 idézi Klein Marcondes és mtsai, 2012). 

A lipidmetabolizmus megborulásának egyik közvetlen következménye az inzulinrezisztencia, 

amelyben a vércukorszint kontroll alatt tartásához a szervezet egyre nagyobb dózisú inzulin 

elválasztásra kényszerül. A patomechanizmus előrehaladtával a szuprafiziológiás dózisok 

sem képesek a vércukorszint megfelelő szinten tartására, ennek eredményeképpen 

krónikusan magas vércukorszint alakul ki, amely diabéteszhez vezet (Surwit and Schneider, 

1993). Az inzulinrezisztencia és a cukorbetegség továbbá számos betegség prediktora, mint 

például kardiovaszkuláris kórképek, daganatos betegségek és obezitás. 

Mint láttuk, az előbbi kórállapotok rizikófaktora és következménye is az obezitás, amelynek 

számos mérhető hatása van a fizikai és mentális egészségre, és az életminőségre (Dixon, 

2010). A tartósan meglévő túlsúly gyakran kiterjedt intraabdominális zsírszövet 

felhalmozódáshoz és viszcerális obezitáshoz vezet. A viscerális zsírszövet lényegében egy 

önálló endokrin szervként működik, amely számtalan hormont és kémiai anyagot termel, 

ezek kulcsfontosságú szerepet játszanak az energiaháztartás felborulásában, és egy 

gyulladásos állapot létrehozásában (Klop, Elte és Cabezas, 2013; Tchernof és Després, 2013; 

Ferguson, Divine, Kahan, Gallagher, Gooding és mtsai 2017). Az obezitás tehát különböző 

neuroendokrin hatáson keresztül inzulinrezisztenciához, magas vérnyomáshoz és 

trombózishoz vezethet, továbbá a centrális zsírszövet-felhalmozódás csökkent 

vizeletkiválasztáshoz és vesefunkció-romláshoz vezethet (Pinto-Sietsma, Navis, Janssen, 

Zeeuw, O.B. Gans, Jong, 2003). 

Emésztőrendszeri betegségek 

Az emésztőrendszeri betegségek kialakulásban, lefolyásában és a gyógyulás lassításában a 

stresszel teli életesemények rendkívül fontos szerepet játszanak. A stressz komplex módon 

fejti ki kedvezőtlen hatását az emésztőrendszer működésére. A stressz egyrészt fokozza a 

gyomorsav-szekréciót, csökkentheti a gyomornyálkahártya vérellátását és ronthatja a 

gyomornyálkahártya védekező mechanizmusait (Arakawa, Watanabe, Fukuda és mtsai 

1998). Másrészt lassítja a gyomor kiürülését, (Malagelada, Tache, Wingate és mtsai, 1991), 

növeli a disztális bélmotilitást (Welgan, Meshkinpour, Hoehler, 1985; Welgan, Meshkinpour 

és Beeler, 1988), illetve gyorsítja a béltranszportot (Ditto, Miller és Barr, 1998). 
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A gyomorfekély a gyomor falában létrejött szövetkárosodás, szövethiány. Kialakulásában 

jelentős szerepet játszik a nyálkahártya véráramlásának és védőmechanizmusainak heveny 

sérülése, illetve a túlzott gyomorsavtermelés, amely marja, erodálja a nyálkahártyát 

(Herszényi, Juhász, Mihály és Tulassay, 2015). A gyomorfekély: „Jellegzetes tünete a sajgó 

gyomortáji fájdalom, amely reggel éhgyomorra, vagy étkezés után néhány órával jelentkezik, 

és néhány korty folyadék, vagy kis mennyiségű étel elfogyasztására megszűnik. […] Ezek a 

fájdalmak időszakosak, főleg tavasszal és ősszel jelentkeznek.”1. A kórállapot kialakulásában 

fontos szerepet tulajdonítanak biológiai, pszichológiai és szociális faktoroknak egyaránt. 

Rizikófaktornak tekinthető így a Helicobacter pylori fertőzés, a nem szteroid 

gyulladáscsökkentők használata, a dohányzás, a 0-s vércsoport, az alacsony szocioökonómiai 

státusz, a kemény fizikai munka, a reggeli étkezés rendszeres kihagyása, a krónikus 

alváshiány, és a súlyos alkoholfogyasztás. A betegség emiatt csakis egy komplex bio-pszicho-

szociális modell keretében értelmezhető, amelyben a stressz egyrészt a neuroendokrin 

működésre hatva, másrészt az egészségmagatartás megváltoztatásán keresztül vesz részt a 

fekélybetegségek kialakításában (Levenstein, Rosenstock, Jacobsen és mtsai, 2015). 

Gyulladásos bélbetegségeknek nevezzük a bél szöveteinek idiopátiás gyulladásával járó 

kórállapotokat. Attól függően, hogy a gyulladás az emésztőrendszer mely részét érinti, 

beszélhetünk Crohn-betegségről, illetve colitis ulcerosa (fekélyes vastagbélgyulladás)-ról. 

Utóbbi csak a vastagbelet érinti, míg Crohn-betegség esetén az emésztőrendszer bármely 

részén kialakulhat a gyulladásos folyamat. Mindkettő súlyos, az életet veszélyeztető 

betegség, amelyben hasmenéses és nyugodt időszakok váltogatják egymást. A legújabb 

kutatások bizonyítékai szerint a krónikus stressz és a megterhelő életesemények növelik a 

bélfal gyulladásos folyamatait, így relapszusokhoz vezethetnek (Mawdsley és Rampton, 

2006). 

Légúti betegségek 

Az asztma a légutak krónikus gyulladásos betegsége. Fő tünetei közé tartozik a zihálás, a 

köhögés, a mellkasi szorítóérzés és a légszomj. Az asztma lényegében a légutak reverzibilis 

elzáródása, és a hörgők görcsös összeszűkülése, amelyet nagyban befolyásolnak a 

pszichológiai faktorok és a stressz (Vig, Forsythe és Vliagoftis, 2006). A stressz az asztmatikus 

rohamok kialakulásában játszik fontos szerepet azáltal, hogy felerősíti a fertőzésekre, az 

                                                      
1
 https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyomorfek%C3%A9ly 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyomorfek%C3%A9ly
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allergénekre és egyéb irritánsokra adott légúti gyulladásos választ az asztmás személyeknél. 

A stressz tehát önmagában nem képes előidézni azokat az immunológiai változásokat, 

amelyek az asztmás rohamot kiváltják, hanem elnyújtja a triggerekre adott légúti gyulladást, 

így növeli a frekvenciáját, a tartósságát és súlyosságát a páciens tüneteinek (Chen és Miller, 

2007; Haczku és Panettieri, 2010). Ismételt stressznek való kitettség, vagyis krónikus stressz 

esetében az elnyújtott immunválaszok okán az immunrendszer tartósan eltolódik egy olyan 

irányba, amelynek során perzisztens és felerősített gyulladásban maradnak a légutak az 

allergénnek való kitettség után is (Haczku és Panettieri, 2010). A gyulladt állapotban lévő 

légutak pedig még érzékenyebben reagálnak a tovább környezeti triggerekre, circulus 

vitiosust hozva ezzel létre. Az asztmás roham kiváltásában triggernek tekintjük például a 

dohányfüstnek való kitettséget, amely ziháláshoz és asztmás rohamhoz vezethet (Jaakkola, 

Nafstad és Magnus, 2001), továbbá az alsó- és felsőlégúti fertőzéseket (Sigurs és mtsai, 

2005), illetve a penészt vagy az állatszőrt. Ezek a triggerek vezetnek a légúti gyulladáshoz, 

amely immunválaszt a stressz felerősíti. Az immunmoduláción kívül a stressznek közvetlen 

hatása is lehet az asztmatikus tünetek kialakulására. Stressz hatására például a hörgők 

összeszűkülnek, és az asztmára jellemző hörgőgörcs alakulhat ki, illetve stressz hatása alatt 

megemelkedhet az interoceptív szenzitivitás a légúti tünetekre, amely asztmás görcsöt 

provokálhat (Wright, 2005; Wright, Rodriguez és Cohen, 1998). 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSOK 

A mentális és a testi egészség elválaszthatatlanok egymástól, amelyek egységben való 

kezelése népegészségügyi szempontból is elengedhetetlen. Az előbbiekben láthattuk, hogy a 

stressz miként alakít ki vagy súlyosbít testi betegségeket. Azonban emellett létezik egy oda-

vissza kapcsolat is abban, hogy miként befolyásolják a stressz okán létrejött mentális 

problémák és testi betegségek az egészségügyi szolgáltatórendszerek igénybe vételét. 

A rossz mentális állapot (szorongásos problémák, kimerültség, depresszió stb.) megnehezíti a 

fizikai betegségek kezelését és gyógyítását. A komorbid mentális problémákkal élő 

személyek kezelési költsége emiatt jóval magasabb, akár 50%-kal is több lehet (McDaid, 

2011). Ez a plusz költségráfordítás ugyanakkor nem térül meg, mert a mentális problémákkal 

élő személyek fizikai betegségének prognózisa, illetve életminősége a többletráfordítások 

ellenére nem javul jelentősen, sőt – bizonyos esetekben – tovább romlik (Moussavi, 

Chatterji, Verdes, Tandon, Patel, Ustun, 2007; Naylor, Parsonage, McDaid, Knapp, Fossey, 
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Galea, 2012). A várt javulás elmaradásának hátterében sokszor az együttműködés és az 

egészségmagatartás hiánya áll. Ezek a kontrollok elmulasztásában, a nem megfelelő 

gyógyszerszedésben, a diéta be nem tartásában stb. érhetők tetten. Emiatt az egészségügyi 

komplikációk, a betegségek egészséggel kapcsolatos konzekvenciái drámaian megnőhetnek, 

melyek újabb orvosi viziteket, diagnosztikus alkalmakat, beavatkozásokat igényelnek, ezzel 

jelentős többletterhet jelentve az egészségügy számára. Emiatt a testi és lelki problémák 

interakcióinak figyelmen kívül hagyása az ellátórendszer részéről „bumerángként” visszajáró 

betegeket eredményez, akik egyre sűrűbben, s egyre rosszabb kondíciókkal futnak neki az 

újabb és újabb kezeléseknek. A komorbid mentális problémáknak sok esetben maguk az 

ellátók vagy az elvégzett beavatkozás a forrásai, például olyan esetekben, mint az amputáció 

utáni fantomfájdalom vagy az intenzív osztályon eltöltött idő alatt megélt kiszolgáltatottság 

és tehetetlenség, amely bizonyos esetekben depresszióvá súlyosbodhat. Természetesen az is 

előfordul, hogy maga a betegség az elindítója a lelki problémák megjelenésének. Ezzel a 

jelenséggel olyan esetekben találkozhatunk, amikor valamely kórállapot idézi elő a mentális 

zavart. Ilyen lehet például, amikor a ritmuszavar miatt pánikbetegség alakul ki. Ide 

sorolhatók azok az élethelyzetek, amikor a betegség – mint a szívelégtelenség miatti 

energiahiány – megakadályozzák a személyt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek 

korábban a rutint vagy az örömet jelentették számára, ami miatt az egyén lehangolttá válik. 

Mentális és testi problémák persze egymástól függetlenül is létrejöhetnek, de egymás 

kedvezőtlen hatásait felerősítve, circulus vitiosusként súlyosbítják egymás tüneteit. Továbbá 

lelki probléma is vezethet testi tünetekhez vagy betegséghez, mint azt fent kifejtettük. Ezek 

egy része a krónikus stressz hatására kialakult, fiziológiai elváltozással járó betegségek, 

pszichoszomatikus kórképek. Más részük viszont az „orvosilag megmagyarázhatatlan 

tünetek” kategóriájába eső szomatoform tünetek, amelyek hátterében nem tárható fel 

patológiás elváltozás, illetve az esetlegesen meglévő fizikai probléma nem magyarázza 

kellőképpen a szenvedés mértékét. A szomatizációs zavarokkal orvoshoz forduló személyek 

számottevő terhelést és költséget jelentnek az egészségügyi rendszer számára, hiszen ez 

ismételt orvosi konzultációkat, diagnosztikus tesztek igénybe vételét, esetleg szükségtelen 

beavatkozások elvégzését jelenti. 

Bármelyik módon is kapcsolódnak a pszichés és testi tünetek, a személyek komplex bio-

pszicho-szociális keretben való kezelése, a mentális zavarok felismerése elengedhetetlen 

fontosságú az ellátásban. A jobb mentális egészség a testi betegségek optimálisabb 
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gyógyítását teszi lehetővé (McDaid, 2011). Emiatt a mentális zavarok szűrése, diagnosztikája 

és megfelelő terápiája hatékony költségcsökkentő beavatkozásnak tekinthető a szomatikus 

betegségek ellátásában is. 

(Lásd bővebben a „Lakossági mentális egészségtudatosság és támogató hálózat fejlesztését 

megalapozó módszertan” című mérföldkő vonatkozó fejezetét!) 
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1.3 A STRESSZ ÉS A KIÉGÉS GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYE 

A munkahelyi stressz annak pszichés és szociális következményeivel együtt nagy gazdasági 

megterhelést jelent az egyén, a vállalatok és a munkáltatók számára egyaránt (European 

Commission, 2002). 

Az egyén szempontjából a lelki egészség romlásának az egyéni egészségügyi kiadások 

növekedése, a csökkent jövedelem, illetve annak kiesése a közvetlen gazdasági 

következménye. A hosszabb betegszabadság, amelyet mentális vagy más, a stresszel 

összefüggésbe hozható krónikus betegség okoz, a hiányzások számának növekedésében és a 

munkahelyi teljesítmény csökkenésében jelenik meg. A mentális egészségi állapot 

nagymértékben befolyásolja az egyén munkahelyi viselkedését, motivációját és a munkához 

való attitűdjét. Hosszabb távon pedig az egyén számára ez azt jelentheti, hogy betegsége 

esetenként leszázalékoláshoz, csökkent képességű munkavégzéshez, korai nyugdíjazáshoz, 

avagy munkanélkülivé válásához, azaz a termelésből való időszakos, részleges vagy akár 

végleges kieséséhez vezethetnek (OECD, 2012). 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2000-ben 

megjelentett kutatásából megtudhatjuk, hogy a munkahelyi stressz felelős a betegség miatt 

kieső munkanapok 50–60%-áért. Az Eurostat 2010-es összeállítása alapján a mentális 

egészségügyi problémák, a stressz, a depresszió és a hangulatzavar a munkahelyi hiányzások 

második leggyakoribb okai a mozgásszervi megbetegedések után. Nem utolsó sorban a 

hiányzás időtartama hosszabb, mint a legtöbb megbetegedésnél. Magyarországon a 

Központi Statisztikai Hivatal 2005–2013 közötti adatai szerint az egy esetre jutó táppénzes 

napok számát tekintve a legnagyobb ingadozás a mentális betegségek, viselkedészavarok 

esetén figyelhető meg, ahol az egy esetre jutó táppénz közel 50 nap volt 2007-ig, 2008-ban 

már csak 37 nap, majd – egy 2009-es kiugrást követően – 2013-ra 33 napra esett vissza a 

mutató értéke (KSH, 2014). 

Az Eurostat 2010-es tanulmánya, az Európai Unió 27 országában végzett felmérése szerint, a 

munkavállalók közel 28%-a (ez 55,6 millió munkavállalót jelent) úgy érzi, hogy a 
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munkahelyen tapasztalt stressz és a pszichoszociális kockázatok hatással vannak mentális 

egészségükre. A mentális problémával küzdők nagyobb eséllyel hiányoznak a munkából 

(Eurobarometer 73.2, 2010). Nemzetgazdasági szinten a munkahelyi stressz és a 

pszichoszociális kockázatok által okozott betegségek (közvetlen, közvetett) komoly terhet 

jelentenek az ország egészségügyi ellátórendszerére, csökkentik a gazdaság 

termelékenységét, így negatív hatással vannak a bruttó nemzeti össztermékre (GDP) (Hoel, 

Sparks és Cooper, 2001). 

Az Európai Bizottság (2002) felmérése szerint, az összes munkával kapcsolatos betegség 

becsült költsége 2,6–3,8%-a egy ország GDP-jének, így ha ennek 10%-a a munkahelyi stressz 

miatt alakul ki, akkor az EU 15 országára vetítve ez 20 milliárd EUR/év (EU-OSHA, 2014). 

Matrix (2013) kutatásai azt mutatják, hogy az Európai Unió 27 országában a munkahelyi 

stressz által okozott depresszió összköltsége 617 milliárd euró. Az egészségügyi és szociális 

ellátó rendszer költségei, valamint a munkáltatóknál jelentkező termelési veszteség és 

nemzetgazdasági szinten a mentális betegség miatt dolgozni képtelen munkaerő kieső 

termelésének összege adja meg ezt a magas számot. A Sainsbury Centre for Mental Health 

(2007) Nagy-Britanniában végzett vizsgálati eredményei szerint a stressz, a depresszió és a 

hangulatzavar költsége a gazdálkodó szervezeteknél 25,9 milliárd GBP. Ebből 8,4 milliárd 

GBP a hiányzások miatt, 15,1 milliárd GBP a csökkent termelékenységből adódóan, 2,4 

milliárd GBP a kieső munkaerő pótlása miatt. 

A munkahelyi stressz pszichés és szociális kockázatainak gazdasági terheit nagy arányban a 

munkáltatók viselik (Matrix, 2013). A gazdasági terhek a következő csoportokba oszthatók 

(Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 2008): 

1. Munkahelyi hiányzás, betegszabadság (absenteeism): a stressz okozta betegszabadság, 

amely nemcsak a kieső munkaerő pótlásának költségét jelenti a munkáltató számára, hanem 

a betegség alatt is fizetendő betegszabadságot, illetve táppénzt is. 

2. A munkahelyi teljesítmény csökkenése (presenteeism): a munkahelyi teljesítmény 

csökkenésének következtében elmaradt haszon rója rá a legnagyobb gazdasági terhet 

(58,4%) a szervezetekre a Sainsbury Centre for Mental Health (2007) számításai alapján. 

3. Munkaerő fluktuációja (turnover): a munkahelyi stressz okozta munkaerő elvándorlása, a 

munkaerő cserélődésének költsége, azaz mennyibe kerül újra betölteni az adott pozíciót. 

4. Egyéb költségek: Idetartozhatnak olyan költségek, mint például balesetek, sérülésekből 

adódó költségek, munkahelyi konfliktusok, szervezetfejlesztés költségei. 



 
 

26 

5. Stakeholdereket terhelő költségek/marketing költségek: a vállalat hírnevét biztosító, 

márka és reklám költségek, befektetői bizalom és kapcsolatok. 

Bond, Flaxman és Loivette, 2006-os tanulmánya szerint, ha figyelmen kívül hagyják a 

munkahelyi stressz kezelését, akkor az költségesebb mind a munkavállalónak, mind a 

cégeknek, ennek következtében az egész társadalomnak. Ennek belátása, a munkahelyi 

stressz gazdasági hatásának kimutatása egzakt módon segítené a szükséges szemléletváltást 

a lelki egészség terén, a munkahelyi stressz hatásával kapcsolatosan. 

(Lásd bővebben a „Lakossági mentális egészségtudatosság és támogató hálózat fejlesztését 

megalapozó módszertan” című mérföldkő vonatkozó fejezetét!) 
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1.4 STRESSZ ÉS KIÉGÉS SZEMPONTJÁBÓL KIEMELTEN 
VESZÉLYEZTETETT SZAKMACSOPORTOK 

A modern kor népbetegségének tartott burnout tünetegyüttest először segítő foglalkozásúak 

körében észlelték, de megjelenése egyre kiterjedtebbé válik. Ma már szinte minden olyan 

tevékenységben előfordul, ahol az egyénnek tartós vagy ismételt érzelmi megterheléssel, 

stresszel kell megküzdenie, és ahol a munkaeszköze a személyisége (Rohánszky 2014, idézi: 

Molnár és Gyapjas 2015). 

A kiégés kialakulásának folyamatából és aspektusaiból látható, hogy a kiégésnek leginkább 

kitett szakmák azok, melyekben a munkavégzés nemcsak az elméleti-gyakorlati tudás 

alkalmazásának függvénye, de az egyénnek a munkavégzés során érzelmi munkát, fokozott 

empátiát, hatékony együttműködést és kommunikációt kell folyamatosan megvalósítania. 

Ahhoz, hogy a kiégés egyre jelentősebb problémává válik önmagán a személyes és 

munkahelyi tényezőkön kívül azok egymásra hatása és össze nem illése is hozzájárul. Az 

egyén személyiségéből adódó, ún. személyes tényezők a korábban már említett emocionális 

kimerülés, deperszonalizáció és a személyes teljesítmény csökkenése. A munkahelyi 

tényezők között az egyén belső igényei és a munka során megélt munkaterhelés, a kontroll 

hiánya, a munkáért kapott jutalom, becsületesség és az egyén és munkahely értékeinek 

össze nem illése, illetve a munkahelyi közösségek hiánya szerepel. Ezt a kialakult össze nem 

illést a környezet fenntartja és mélyíti, így járul hozzá a kiégés állapotának előidézéséhez 

(Maslach-Leiter, 1997, Maslach és mtsai, 2001, Angerer, 2003, idézi: Mészáros, 2012). 

Az össze nem illés eredeztethető az elvárás–valóság közötti különbségből is, mely különösen 

a pályakezdők, rövidebb ideje pályán lévők esetében lehet jelentős. Pályakezdők nagy 

lelkesedéssel, gazdag elképzelésekkel és elvárásokkal kezdik meg a pályájukat, mely 

elvárásoknak egy része nincs összhangban azzal, amit a hétköznapi munkavégzés során 

megtapasztalnak, így ők különösen veszélyeztetettnek számítanak kiégés szempontjából 

(Ádám és mtsai, 2015). 

Több csoportosítás is létezik arra vonatkozóan, hogy melyek lehetnek a fent részletezett 

szempontok alapján a kiégés tekintetében leginkább érintett területek, szakmacsoportok, 

munkakörök. 

A kiégés szindróma kialakulásából egyenesen következtethető, hogy a humán területen, 

nagy érzelmi teherrel járó munkák azok, amelyek munkavállalói leginkább veszélyeztetettek 
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(Price és Murphy, 1984, idézi: Szabó és Jagodics, 2016). Az egészségügyi dolgozók mellett 

más segítő foglalkozást végző személyeknél – pszichológusok, szociális munkások – vagy az 

oktatásban dolgozók között is beszélhetünk kiégésről (Szabó és Jagodics, 2016). 

A kiégés Petróczi (2007) leírása szerint a humán szférában az alábbi két területre irányulhat: 

− a segítséget nyújtó pályákra, mint például a tanácsadói, tanári, szociális munkás, 

egészségügyi dolgozói, iskolai adminisztrátori, pszichológusi, 

− közalkalmazotti és köztisztviselői pályákra, mint például a rendőr, légiforgalmi 

irányító, kinevezett tisztviselők a hivatalokban, továbbá vezetőkre, menedzserekre. 

Rohánszky (2014, idézi: Molnár és Gyapjas, 2015) csoportosítása szerint a kiégéssel 

leginkább érintett foglalkozások: 

 egészségügyi dolgozók, 

 pedagógusok, 

 lelkészek, 

 diakónusok, 

 szociális munkások, 

 katonák, 

 menedzserek. 

Az egészségügyi dolgozók testi-lelki egészségére irányuló vizsgálatok kiemelt fontossággal 

bírnak, nemcsak az alapellátás biztosítottságának szempontjából, hanem közvetett módon az 

egész egészségügyi rendszer működésére, indirekt módon pedig a lakosság egészségi 

állapotára kifejtett hatásuk miatt is kitüntetett szerepük van. Az egészségügyi dolgozók 

csoportján belül is különbségek mutatkoznak az egyes területeken és munkakörben dolgozók 

között. Az orvosi hivatás a kiégés-szindróma mindhárom területét tekintve – mentális, 

érzelmi és fizikai szinten – erős terhelést jelent. A gyakorló orvosok körülbelül 10-20%-a 

betegszik meg valamely pszichiátriai zavarban (Kopp és Berghammer, 2005, idézi: Tandari-

Kovács 2010). Pálfi (2007) ápolókkal végzett vizsgálatában azt találta, hogy a 

legveszélyeztetettebbek az intenzív osztályon dolgozók, őket követik a krónikus osztály 

dolgozói, ezt követik az aktív osztályon dolgozók. Ennek alapján az ápolók 34%-a 

veszélyeztetett, 5,5%-uk kiégett, 1%-uk szorul gyógyításra (Pálfi, 2007, idézi: Molnár és 

Gyapjas, 2015). A kiégés, különösen az érzelmi kimerülés, számottevő probléma a 

pszichiátriai–pszichoterápiás ellátás területén dolgozó szakemberek között (Kovács, 2006). A 

kutatásban vizsgált minta 38%-a közepes, 33%-a magas érzelmi kimerültségről panaszkodott. 
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− A vizsgálatok eredményei egyértelművé teszik, hogy a burnout szindróma az 

egészségügyi dolgozók között számottevő problémát jelent a rendszer számára, ezért 

nemcsak kezelése, de megelőzése is kiemelt fontosságú a betegellátás 

folyamatosságának és színvonalának fenntartásához (Molnár és Gyapjas, 2015). 

− A kiégés szempontjából fentebb említett, különösen veszélyeztetett 

szakmacsoportokban kiemelt szerepe van a stressz és a kiégés prevenciójának, mely 

mind egyéni, mind szervezeti és közösségi beavatkozást is igényel. A prevenciós 

programok segítségével megelőzhetők a stressz és kiégés okozta költségek, mely az 

egyén mellett a nemzetgazdaságot is érinti a betegszabadságok, az alacsonyabb 

termelés és egyéb kötődő költségeken keresztül. 

(Lásd bővebben a „Lakossági mentális egészségtudatosság és támogató hálózat fejlesztését 

megalapozó módszertan” c. mérföldkő vonatkozó fejezetét!) 
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1.5 STRESSZ ÉS KIÉGÉS ELŐFORDULÁSA HAZÁNKBAN 

Hazai mintán végzett kutatások szerint – a Hungarostudy 2002 felmérés és a Központi 

Statisztikai Hivatal 150 kistérségre vonatkozó adatai alapján – a szív- és érrendszeri 

megbetegedésekre visszavezethető halálozást a hétvégi munka és az alacsony munkahelyi 

kontroll jelentős mértékben magyarázta, férfiaknál és nőknél egyaránt (Kopp és mtsai, 2006). 

Az összhalálozást tekintve a Hungarostudy Egészség Panel (HEP) követéses vizsgálat 

eredményei szerint a 40–69 éves korosztályból azok között a férfiak között, akik 2002-ben 

munkahelyi bizonytalanságot, illetve alacsony kontrollt tapasztaltak, a halálozás 

valószínűsége háromszorosára, illetve duplájára növekedett. Ugyanebben a korcsoportban 

nőknél az alacsony munkatársi támogatás bizonyult a 2006-ig bekövetkező halálozás 

rizikófaktorának (Kopp, 2007). 

A munkahelyi stressz az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-

OSHA) szerint az egyik legfontosabb mentális és testi egészséget befolyásoló tényező. Ennek 

megfelelően a törvényi szabályozásában is kitérnek rá, és a Munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény 2008. január 1-jei módosítása előírja, hogy a munkáltató kötelessége a 

pszichoszociális kockázatok felmérése és csökkentése a munkahelyen.2 

Nistor és mtsai (2015) munkahelyi pszichoszociális stressz tényezőket a COPSOQ II 

(Koppenhágai Kérdőív a Munkahelyi Pszichoszociális Tényezőkről II), míg a depressziós 

tünetegyüttest a rövidített Beck Depresszió Kérdőívvel mérte fel hazai mintán. Az 

eredmények igazolták a depressziós tünetegyüttes összefüggését a munka–család 

konfliktussal, a fejlődési lehetőségekkel, a munka értelmességével és a munkahely iránti 

elkötelezettséggel. 

A Hungarostudy 2006 és 2013 magyar munkavállalók mintáján végzett vizsgálatai igazolták, 

hogy az erőfeszítés–jutalom egyensúlytalanság (EJE) modell keretein belül vizsgált 

munkahelyi stressz előrejelzője a hazai munkavállalók egészségének és jóllétének. A modell 

összetevői, az EJE és a túlvállaló magatartás meghatározója a depressziónak, a szubjektív 

jóllétnek, a szomatikus tünetek súlyosságának, a kockázatos alkoholfogyasztásnak és a 

dohányzásnak. A magyar munkavállalók körében kapott eredmények az egyéb 

pszichoszociális munkahelyi stressz tényezők egészségre gyakorolt hatását is megerősítik a 

                                                      
2
http://www.munkahelyistresszinfo.hu/a-munkahelyi-stressz-merese/a-pszichoszocialis-kockazat-jogi-

szabalyozasa/ 

http://www.munkahelyistresszinfo.hu/a-munkahelyi-stressz-merese/a-pszichoszocialis-kockazat-jogi-szabalyozasa/
http://www.munkahelyistresszinfo.hu/a-munkahelyi-stressz-merese/a-pszichoszocialis-kockazat-jogi-szabalyozasa/
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munkahelyi bizonytalanság, a munkahelyi kontroll és a munkatársi támogatás esetében is 

(Salavecz 2008, 2013). A Hungarostudy 2013-as eredményei szerint a magyar aktív lakosság 

28,6%-a élte meg úgy, hogy erőfeszítéseik és az érte kapott jutalom/juttatás nem volt 

egyensúlyban (az Erőfeszítés-Jutalom Egyenlőtlenség Kérdőív alapján). A korábbi 

Hungarostudy eredményekkel összevetve ennél a mutatónál egyértelmű emelkedést 

tapasztalhatunk, például a 2006-ban mért 18,3%-hoz képest. Az észlelt egyenlőtlenség 

együtt jár a depresszív tünetek és egyes önkárosító viselkedések megnövekedett arányával 

(dohányzás, alkoholfogyasztás) (Salavecz, 2013). 

A kiégés témájában egyre több kutatás valósult meg az elmúlt másfél évtizedben 

Magyarországon. A kutatási eredmények főként egészségügyi dolgozókra és pedagógusokra 

vonatkoznak. A kutatások egy része igazolta a kiégés, valamint a pszichés és testi 

megbetegedések kapcsolatát (Ádám és mtsai 2006; Pikó, 2006). A kiégéssel kapcsolatban 

többen kutatták a szerepkonfliktust mint rizikótényezőt (Győrffy és Ádám, 2004; Ádám és 

mtsai, 2006; Pikó, 2006), a stresszortényezőket (Petróczi és mtsai 1999, 2001), valamint a 

megküzdési stratégiák (Torma, 2013) és a társas támogatás szerepét (Kovács és mtsai, 2012). 

Vizsgálták továbbá a munkavégzés helyszínét (Pálfi, 2003), valamint a pályán eltöltött idő 

jelentőségét (Kissné, 2009). 

PEDAGÓGUSOK, SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓK KÖZÉRZETE 

Petróczi és mtsai (1999) a pedagógusok és szociális területen dolgozók közérzetét, valamint a 

kiégés létrejöttében szerepet játszó egyéb tényezők jelenlétét vizsgálták, amelyben a 

legjelentősebb stresszortényezőkre hívták fel a figyelmet. A stresszortényezők hatására 

megjelenő tünetek közül a legmagasabb arányban az elégedetlenségérzés (58%) 

jelentkezett, ezt követte a jövő miatti aggódás, a problémák jövőbeli megoldásának 

bizonytalansága, a koncentrációs problémák, az állandó fáradtságérzés, a kilátástalanság, a 

tehetetlenségérzés, a rosszabb egészségérzet, illetve közérzet. Salavecz és mtsai (2006) 

kutatásának középpontjában a pedagógusok lelki egészsége és a munkahelyi stressz közti 

kapcsolat, valamint az énhatékonyság és a túlvállalás lelki egészségre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata állt. Megállapították, hogy a különböző mentális egészségi változókra eltérő 

módon és mértékben hatnak a munkahelyi stressz káros hatásait is befolyásoló egyéni 

jellemzők. A pedagógusok lelki egészsége egyik fontos meghatározó tényezőjének az 

erőfeszítés–jutalom egyensúlytalanságát találták. A kiégés leginkább a munkahelyi stressztől 

függött. Kissné (2009) a nyugat-magyarországi pedagógusokat vizsgálta, és főként a 21 évnél 
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régebb óta dolgozó pedagógusok körében találta meghatározónak a kiégés gyakoriságát. 

Kutatási eredményei alapján elmondható, hogy a sport védelem lehet a kiégés ellen, főként 

a nők esetében. Emellett a munkastílusnak is jelentősége van a kiégésre való 

veszélyeztetettség mértékében. Torma (2013) vizsgálatában azt találta, hogy a kiégés 

hátterében a legfontosabb protektív tényezőnek a megküzdés bizonyult, amelynek hatását a 

flow csak tovább erősítette. A kiégés tünetegyüttes tekintetében Mihálka és Pikó 2018-as 

tanulmánya szerint (N= 2068) különösen a fiatal és férfi pedagógusok vannak veszélyben, 

ami azzal magyarázható, hogy nem rendelkeznek megfelelő rutinnal e problémák 

megoldásához. Ebben a magyar mintában a kiégés szorosan összefüggött a pedagógusok 

lelki egészségével, így a pszichoszomatikus tüneteikkel, az egészségi állapotuk 

önmegítélésével. Míg a nagyivás nem volt jellemző a mintára, a mérsékelt alkoholfogyasztás 

pozitív összefüggést mutatott az elszemélytelenedéssel (Mihálka és Pikó, 2018). 

ÁPOLÓK KÖZÉRZETE 

Magyarországi adatok alapján az ápolók 33,9%-a kiégés veszélyben van, 5,5%-a kiégésben 

szenved, 0,9%-a pedig a kiégés mellett súlyos pszichiátriai megbetegedéssel is jellemezhető 

(Ádám és mtsai, 2015). További vizsgálatok hasonló – 40–50%-os – kiégési arányt publikálnak 

ebben a szakmában (Pálfi és mtsai, 2008; Bencés, 2006). A partner vagy gyermek megléte, a 

hosszabb, valamint a járóbeteg-ellátásban való munkaviszony a kiégés védőtényezőjének 

bizonyult. A partner hiánya és a férfi nem egyenként a depresszió és a deperszonalizáció 

kockázati tényezőjeként jelent meg Ádám és munkatársai vizsgálatában (2015). Győrffy és 

Ádám (2013) megállapították, hogy a fiatal orvosnők szignifikánsan nagyobb arányban látnak 

el ügyeleti és éjszakai munkát, kevesebb szabadidővel és szabadsággal rendelkeznek, 

kevésbé elégedettek munkájukkal, munkahelyükkel, a kollegiális támogatással, és a 

munkájuk anyagi jellegű elismerésével. A fiatal orvosnői csoportban szignifikánsan magasabb 

a kiégés, emocionális kimerülés és teljesítménycsökkenés dimenziója, összefüggésben a 

magasabb depressziópontszámokkal és az öngyilkossági gondolatok nagyobb arányával. 
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II. Előzményprojektek 

Jelen projektet megelőzően azon megvalósult projektekről adunk áttekintést, amelyekben 

találtunk a fenti témához kapcsolódó releváns információkat. 

2.1 TÁMOP 6.1.1-12/1 – BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ISMERETEK KIDOLGOZÁSA AZ OKTATÁS 
KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEI SZÁMÁRA, VALAMINT 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SZAKMAI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA 

2013 és 2015 között megvalósított Egészségfejlesztés szakmai hálózat létrehozása című 

kiemelt projekt céljai voltak: 

• népegészségügyi programok összehangolása a különböző színtereken, fókuszálva az 

egészségszemléletű oktatásra, mind az oktatás, mind a fekvő betegellátás színterén 

• a népegészségügyi intézményrendszer hatékonyságának javítása 

kapacitásfejlesztéssel, és a különbözőszíntereken (iskolák, munkahelyek, települések 

stb.) folyó egészségfejlesztési tevekénységet támogató szakmai hálózat létrehozása; 

• a népegészségügyi és egészségfejlesztési szakmai tevekénységek nyomon követési, 

értékelési- és visszacsatolási-rendszerének kialakítása. 

A projektben a különböző területekhez igazodva a következő négy alprojekt keretén belül 

valósultak meg a fejlesztések: Népegészségügyi, Felsőoktatási, Köznevelési, Egészségfejlesztő 

kórházak alprojekt.3 

A Népegészségügyi alprojekt fontos célkitűzései a következők voltak4: 

• Megvalósuljon az egészségfejlesztési programok egységes minőségbiztosítási 

rendszere. 

• Elkészüljenek a színtér-programok legfontosabb szakmai szabályozó dokumentumai, 

irányelvei. Létrejöjjenek megfelelően dokumentált modellprogramok a különböző 

színterekre (EFI mini-protokollok, továbbá közösségi, munkahelyi, iskolai 

                                                      
3
Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása - TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 (2013-2015) 

http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/oldal/europai-unios-projektek/europai-unios-projektek-
egeszsegfejlesztesi-szakmai-halozat-letrehozasa/ Megtekintve: 2018. 09. 09-én 
4
Kovács Zs., Kalló A. (2014). TÁMOP-6.1.1/12/1 Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása c. kiemelt 

projekt bemutatása előadása, Nyitórendezvény az EFI-k számára. Budapest, 2014. január 16. 
http://regi.oefi.hu/efi/eloadasok/eloadas_tamop_611_KZS_KA_OEFI.pdf Megtekintve: 2018. 09. 09-én 

http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/oldal/europai-unios-projektek/europai-unios-projektek-egeszsegfejlesztesi-szakmai-halozat-letrehozasa/
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/oldal/europai-unios-projektek/europai-unios-projektek-egeszsegfejlesztesi-szakmai-halozat-letrehozasa/
http://regi.oefi.hu/efi/eloadasok/eloadas_tamop_611_KZS_KA_OEFI.pdf
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modellprogram-leírások). Ezek közül a lelki egészségfejlesztéshez, és a fent említett 

témákhoz közvetlenül kapcsolhatók a következő szakmai módszertani tanulmányok: 

• Munkahelyi lelki egészségfejlesztés, beleértve a stresszkezelés, kiégés-

megelőzés, konfliktuskezelés igazoltan hatékony programjait, a lelki egészség 

védelmét szolgáló vezetői fejlesztést, továbbá egyes mentális 

megbetegedésben szenvedők (elsősorban depresszió) támogató programjait. 

• A lelki egészség védelmét és fejlesztését célzó iskolai egészségfejlesztési 

program, beleértve a stresszkezelést, a konfliktuskezelést, iskolai agresszió 

megelőzését célzó iskolai egészségfejlesztési tevékenységeket, a mentális 

megbetegedés kockázatának kitett tanulók célzott lelki egészséget támogató 

programjait és a pedagógusok kiégésmegelőzését is. 

E két tanulmánynak a bemutatása mellett, fontosnak tartottuk a Norvég Lelki Egészség 

Projekt Záró tanulmánya – Előzmény projektek és kapcsolódási pontok című fejezet 

munkaanyaga – alapján készült SWOT-analízisüket is bemutatni (OKI, 2017a). 

TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001: „Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” projekt: 

„Munkahelyi lelki egészségfejlesztés, beleértve a stresszkezelés, kiégésmegelőzés, 

konfliktuskezelés igazoltan hatékony programjait, a lelki egészség védelmét szolgáló vezetői 

fejlesztést, továbbá egyes mentális megbetegedésben szenvedők (elsősorban depresszió) 

támogató programjait.”5 

A program bevezetője ismerteti az egészségfejlesztés, ezen belül a munkahelyi mentális 

egészségfejlesztés fogalmait és alapelveit, rövid körképet rajzol a magyar vállalkozásokról és 

leírja a hazai jogszabályi környezet jellemzőit. A tervezet az Amerikai Pszichológiai Társaság 

Kiváló Munkahely Centruma által kidolgozott modellprogramjára épül, melynek az 

eredményes munkahelyi lelki egészségfejlesztést célzó elemei a következők: 

• A munkavállalók bevonódása (employee involvement). 

• Egyensúly a munka és a magánélet között (work-life balance). 

• Munkavállalói fejlődés és növekedés (employee growth and development). 

• Egészség és biztonság (health and safety). 

• Az alkalmazottak elismerése (employee recognition). 

• A kommunikáció jelentősége (role of communication). 

                                                      
5
http://szh.egeszseg.hu/#efidocumnets Letöltve: 2018. 09. 09-én 

http://szh.egeszseg.hu/#efidocumnets
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A tanulmány a fenti szempontok mentén bemutat a munkavállalói célcsoport tagjai számára 

néhány, a munkahelyi színtéren megvalósított sikeres beavatkozást. Ezeknek a főleg 

amerikai vállalati példáknak a hazai adaptálását elsősorban a kis- és középvállalkozások 

körében javasolja. Hangsúlyozza az alapos szükségletfeltárás fontosságát, továbbá a 

hatékony kommunikáció központi jelentőségét. 

A dokumentum mellékletei a munkahelyi lelki egészség fejlesztését célzó programok 

hatásainak mérésével, monitorozásával kapcsolatos dokumentumokat (munkaképességi 

index kérdőív, a munkahelyi elégedettség felmérés szempontjai stb.) tartalmazzák, továbbá 

kiegészítésként itt szerepel egy „Előadás-diasor a leggyakrabban előforduló pszichológiai 

problémákról, hangulatzavarokról”, illetve olvashatunk az „Egyszerű relaxációs 

módszerekről” is. 

ERŐSSÉGEK (STRENGTHS) GYENGESÉGEK (WEAKNESSES) 

• A program az Amerikai 

Pszichológiai Társaság 

modellprogramjára épül. 

• A célcsoportot munkahelyi 

színtéren éri el. 

• Minden kis- és középvállalkozásra 

adaptálhatók a modellprogram 

egyes elemei. 

• Az öt modul együtt vagy külön-

külön is alkalmazható. 

• Minden modult egy konkrét 

vállalati program leírásával mutat 

be. 

• A bemutatott, amerikai cégeknél 

működő programok adaptálhatósága a 

hazai viszonyokra megkérdőjelezhető. 

• A magyar vállalati kultúrától idegen 

elemeket tartalmaz. 

• A mellékletként csatolt anyagokról 

egyáltalán nem esik szó a program 

bemutatásakor, így nem érthető, hogy 

azok mikor és milyen céllal kerülnek 

felhasználásra. 

• A programhoz csatolt ütemezési 

tervben megjelenő elemekről 

egyáltalán nem esik szó a program 

bemutatásában. 

LEHETŐSÉGEK (OPPORTUNITIES) VESZÉLYEK (THREATS) 

• A program adaptálható egyéb 

(közösségi) színterekre is. 

• Humánerőforrás-problémák: a 

program (feltehetőleg) külső szakértők 

(pszichológus és coach) bevonását 

igényli. 

• Anyagi és dologi erőforrások hiánya. 
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TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001: „Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” projekt 

„A lelki egészség védelmét és fejlesztését célzó iskolai egészségfejlesztési program, beleértve 

a stresszkezelést, konfliktuskezelést, iskolai agresszió megelőzését célzó iskolai 

egészségfejlesztési tevékenységeket, a mentális megbetegedés kockázatának kitett tanulók 

célzott lelki egészséget támogató programjait és a pedagógusok kiégés-megelőzését is.” 

 

„Modellprogram a lelki egészség védelmére és fejlesztésére iskolákban”6 

A tanulmány bevezetése bemutatja az egészségfejlesztés fogalmait, ezen belül az iskolai 

színtéren alkalmazható beavatkozások irányelveit és módszertanát, továbbá az iskolás 

gyermekek lelki egészségének jellemzőit. 

A program vállalt célja a tanulást támogató, megfélemlítést ellenző iskolai közeg kialakítása, 

a problémamegoldás és a stresszel való megküzdés fejlesztése. A célcsoportot, az általános 

iskola 5–8. évfolyamának tanulóit iskolai színtéren kívánja elérni és a kerettantervben 

kialakított fejlesztési területekhez és nevelési célokhoz igazodik. A tervezet hazai kutatási 

eredményekből (HBSC) kiindulva tárja fel a beavatkozás szükségességét indokoló 

szükségleteket és bizonyítékon alapuló nemzetközi iskolai programokra támaszkodik. A 

modellprogram kialakításánál elsősorban a „Számít az Elme Program” (The Mind Matters 

Program, Ausztrália) módszertanát és alapelveit használták fel, kiegészítve a „Nyugalom az 

Osztályteremben” (Calm Classroom, USA) programból átvett gyakorlatokkal. A megvalósítás 

során az egyes osztályokban, tanórák keretében, 12 héten át az alábbi elemeket 

alkalmazzák: 

I. modul: Stressz és megküzdés. 

II. modul: Megfélemlítés/zaklatás (bullying). 

III. modul: Meditáció. 

A fenti modulok szerinti foglalkozásokat speciálisan felkészített pedagógusok vezetik, iskolai 

pszichológus szakmai irányításával és szupervíziós támogatásával. Az ezekből a 

szakemberekből álló munkacsoport a program széleskörű elkészítésekor nagy hangsúlyt 

fektet a helyi szükségletfelmérésre és az ennek megfelelő tervezésre. A megvalósítást 

kiegészítik a hatékonyság vizsgálatát szolgáló be- és kimeneti mérések, illetve a folyamatos 

monitorozás. Az értékelésnél a tudásszint mellett a pszichés állapotot és a programmal való 

                                                      
6
http://szh.egeszseg.hu/#efidocumnets Letöltve: 2018. 09. 09-én 
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elégedettséget is felmérik, utóbbi a pedagógusok és szülők körében is. A tanulmányban 

részletes feladatleírások és edukációs segédanyagok olvashatók bőséges irodalmi 

hivatkozással. 

 

ERŐSSÉGEK (STRENGTHS) GYENGESÉGEK (WEAKNESSES) 

• A program bizonyítékon alapuló 
iskolai modellprogramokra 
támaszkodik. 

• Hazai kutatási eredményekre épül. 
• A célcsoportot iskolai színtéren éri 

el. 
• Megvalósítása nem jelent többlet-

terhelést a tanárok és diákok 
számára. 

• Bármely térség bármilyen alapfokú 
oktatási intézményében, és 
bármely évfolyamban 
megvalósítható. 

• Az általános iskola 5–8. 
évfolyamára kialakított 
kerettantervben szereplő 
fejlesztési területekhez és nevelési 
célokhoz igazodik. 

• A program megkezdése előtt 
edukálják az abban részt vevő 
pedagógusokat. 

• A program feladatai igazíthatók a 
speciális nevelési igényű 
gyermekeknek a képességeihez. 

• A modulok külön-külön is 
megvalósíthatók. 

• Külön modul foglalkozik a bullying 
felismerésével, hatásaival és 
kezelésével. 

• A folyamatosan zajló 
monitorozáshoz jól kidolgozott 
szempontrendszert ad. 

• Az értékelésnél a tudásszint 
mellett a pszichés állapot és a 
programmal való elégedettség is 
felmérésre kerül, utóbbi a 
pedagógusok és szülők körében is. 

• A program működtetéséhez 
költségvetés-tervezetet tartalmaz. 

• A programban részt vevő pedagógusok 
felkészítése alacsony óraszámban 
történik (egy óra a stresszről és a 
megküzdésről, egy óra a meditációról, 
és két óra az iskolai megfélemlítésről), 
ami az elméleti és a gyakorlati 
(meditáció) felkészülés tekintetében 
nagyon csekély. 

• A program nem tartalmaz útmutatást 
azokra az esetekre, ahol a szűrőtesztek 
depresszió és/vagy patológiás mértékű 
szorongás fennállását jelzik egy 
tanulónál. 

• A program nem tartalmaz útmutatást 
azokra az esetekre, ahol a program 
során nem csökken, hanem nő a 
szűrőtesztekkel mért depresszió 
és/vagy szorongás szintje. 

• A program ütemezésében nem szerepel 
a részt vevő szakemberek szupervíziója, 
annak helye a folyamatban nincs 
kijelölve. 

• A felméréshez szükséges teszteket az 
iskolának külön meg kell vásárolnia. 

• A tanulmányból nem derül ki, hogy 
kipróbálták-e a programot, és 
feldolgozták-e a gyakorlati 
tapasztalatokat. 

LEHETŐSÉGEK (OPPORTUNITIES) VESZÉLYEK (THREATS) 
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• A program adaptálható más 
életkori csoportba tartozóak 
számára is. 

• A program adaptálható egyéb 
(közösségi) színterekre is. 

• A modellprogram bizonyos elemei 
(pl. meditáció) a tanári 
munkaközösség számára is 
hasznosak lehetnek. 

• Szakemberhiány: a modellprogram 
megvalósításához iskolánként minimum 
hat főre van szükség (köztük 
szupervíziót nyújtó pszichológusra is). 

• Technikai-tárgyi feltételek hiánya. 
• Anyagi keret hiánya (a felméréshez 

szükséges tesztek megvásárlása, 
pszichológus szakértő munkadíja stb.). 

• A szülők nem egyeznek bele a 
gyermekeik programban való 
részvételébe. 

2.2 NORVÉG LELKI EGÉSZSÉG PROJEKT – HU12-0002-PP3 
MÓDSZERTANI, STRUKTURÁLIS ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉS A 
LAKOSSÁG MENTÁLIS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ 
BEAVATKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA 

A projekt feladata volt a projekt Módszertani Központjának felállítása, valamint kétféle 

gazdasági fejlettségű járásban, háromféle fenntartó struktúrára építve, a már meglevő 

Egészségfejlesztési Irodák (EFI) bázisán, annak szervezeti keretein és szolgáltatási területén 

belül 6 db Lelki Egészség Központ (LEK) kialakítása. Az önálló feladatkörrel rendelkező EFI-

LEK-ek fő feladata a lakosság lelki egészségfejlesztésének koordinálása volt. Tevékenységük a 

projekt célkitűzéseinek megfelelően, lakossági–közösségi fókuszú, tudásátadó, edukatív és 

szemléletformáló jellegű volt. 

A projekt a következőket tűzte ki célul: 

• Módszertani bázis megteremtése a Nemzeti Lelki Egészségstratégia célkitűzéseinek 

megvalósításához, valamint a jövőbeni országos EFI-LEK7 hálózat működésének 

támogatásához. 

• Közösségi alapú lelki egészségszervezés, -fejlesztés és egészségpromóció. 

• A projektidőszakban különböző helyi működési modellek, beavatkozások 

megvalósítási lehetőségeinek és hatásainak vizsgálata hat járásban található az EFI-

ben. 

• A projektidőszak tapasztalatainak értékelése. Országos rendszer működtetéséhez 

ajánlások megfogalmazása. 

Az érintett járások mentális egészséggel kapcsolatos állapotfeltérképezéséhez részletes 

problématérkép készült. Az összesített eredmények alapján a mentális egészséggel 

kapcsolatos legáltalánosabb probléma a tudáshiány, a megbélyegző, negatív attitűdök 

jelenléte volt, amely igazolta az érzékenyítés és a tudásépítés iránti igényt. Az adott járások, 

                                                      
7
 Lelki egészség funkcióval rendelkező Egészségfejlesztési Iroda 
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közösségek célcsoportjainak érzékenyítése és a célcsoportokra adaptált tudásátadás TTT 

(Train theTrainer) képzési folyamat keretében történt meg. A TTT oktatások mért 

eredményei az elégedettség és az attitűdök kimutatható szignifikáns változását mutatták, 

valamint azt, hogy a tudásépítés, az érzékenyítés legalább rövid távon hatékony volt (OKI, 

2017). 

Az EFOP-1.8.0 program kiindulópontjául szolgálnak a Norvég Lelki Egészség Projekt 

(továbbiakban: NLEP) ajánlásai, a lelki egészséggel kapcsolatos kiindulási módszertani 

anyagai, tapasztalatai az országos kiterjesztéshez, és a működés továbbfejlesztéséhez 

(OTH/OKI, 2017). 

Áttekintve a NLEP „Értékláncalapú illeszkedésvizsgálat” című konzultáció hat helyszínén 

(Baktalórántházai, Balatonföldvári, Csongrádi, Hatvani, Szendrői, Szentgotthárdi járás) felvett 

jegyzőkönyveket, általánosságban elmondható, hogy stressz- és kiégésmegelőzési 

programok szervezése, tartása nem jellemző az EFI-k programjai között, vagy más program 

keretén belül kerül megemlítésre, mint pl. „A depresszió korai felismerése, öngyilkosság 

megelőzés, intervenció” témán belül (Baktalórántházai EFI-LEK). Pedig hatalmas igény volna 

rá – mondhatni országos szinten –, különösen a munkakörükből adódóan az egészségügyi és 

a hivatali dolgozók, a demensek intézményes ellátásában részt vevő személyzet és a krónikus 

betegeket ápoló, gondozó hozzátartozók körében. 

A Lelki Egészség Klubok létrejötte, működése az erős stigmatizáció és szégyenérzet miatt 

ellehetetlenül. A szenvedélybetegségeket, az előítéletek miatt, hasonlóan nem vállalják fel. 

A konzultációk során tapasztalt jó példák és kezdeményezések: 

 Kiégést megelőző, akkreditált, 6 alkalmas továbbképzés egészségügyi dolgozóknak az 

EFI projektidőszakában. A fenntartási időszakban: egészségügyi dolgozók lelki 

egészségét támogató csoport (Szentgotthárdi EFI-LEK). 

 A „Szívünk egészségéért” Klub és a „Lelkünk egészségéért” Klub pszichológus 

klubvezetővel működik, elsősorban stressz-indukálta, pszichoszomatikus és egyéb 

lelki eredetű problémákkal fogalkoznak (Csongrádi EFI-LEK). 

 Munkahelyi egészségfejlesztés, színtér programok – kórházban és munkahelyen 

egyaránt –, kórházi családi nap a Bátor Táborban, kihelyezett munkahelyi 

egészségfejlesztés (Hatvani EFI-LEK). 

 Adventi készülődés az egészség jegyében, téma: stressz-szint mérése, lelki egészség 

az ünnepek alatt (Hatvani EFI-LEK). 

 A Hatvani Kórház főnővéreinek 6 órás stresszkezelő tréninget tartott a kórház 

terapeutája. Hiánypótló volt (Hatvani EFI-LEK). 
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 A Szendrői EFI-LEK „egy fix pont, minden problémával, bajjal ide térnek be az 

emberek”! Az EFI tevékenységen túlmutatóan a segítségre szoruló emberek pszicho-

szociális segítésében is szerepet vállalnak (Szendrői EFI-LEK). 

 

Az EFI-k programjai között a legnépszerűbbek a mozgásprogramok szárazon és vízen (pl. 

úszás, táncos foglalkozás). Ezekkel tudják legnagyobb számban bevonni a lakosságot, melyek 

rendszeresek, több korcsoportot is elérnek, és hasznos stresszkezelési módszert jelentenek. 

A hat helyszíni illeszkedésvizsgálat során felmerült potenciális jó gyakorlatok a stressz 

témakörében a felsorolás szintjén: 

 Programok kiajánlása a járás jelentős munkáltatóinak (pl. OPEL), pszichológiai 

módszertani börze (Szentgotthárdi EFI-LEK). 

 A Tanoda megszűnése után az EFI-be jönnek be a gyerekek. A Tanoda olyan nevelési-

oktatási intézmény volt, amely irányított szabadidő-eltöltés keretében, széles 

tematikát felölelő foglalkozások megtartásával hozzájárult a hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai hátrányainak leküzdéséhez, 

felzárkózásához, tehetséggondozásához. A Tanodák minden hétköznap, délutáni 

nyitvatartással működtek (Szendrői EFI-LEK). 

 „MENTA Klub” (alkohol, drog problémák): közfoglalkoztatottaknak szóló 

pszichoedukációs foglalkozás (munkaerőpiaci fellépésre való felkészítés) (Szendrői 

EFI-LEK). 

 Iskolai agressziókezelés, készségfejlesztés, érzelmi intelligencia fejlesztése (Hatvani 

EFI-LEK; OKI, 2017b). 

A Norvég Projektben a LEK funkcióhoz rendelt outputok egyik központi eleme volt a jó 

gyakorlatok feltérképezése és értékelése. Ennek megfelelőn részletes felkutatási és 

értékelési rendszert dolgoztunk ki. Az adott területen talált jó gyakorlatok egy igen magas 

színvonalú szakmai és módszertani értékelési rendszeren mentek keresztül (OKI, 2017). 

A fellelt jó gyakorlatok közül a Szakértői Értékelő Bizottság értékelése alapján 18 projekt érte 

el a 2 csillagos, egy projekt az 1 csillagos és egy további projekt a 3 csillagos szintet, 

fejlesztési javaslatokkal kiegészítve (OKI, 2017). A projektben ajánlást kapott 2 csillagos jó 

gyakorlatok közül a stressz témához kapcsolódóan kettőt említenénk meg. A szentgotthárdi 

Egészségfejlesztési Iroda által beadott „Csoportos relaxáció, meditáció” címűt, amelynek 

összefoglalója szerint a gyógytornára járók körében hetente két alkalommal, kétféle 

relaxációs csoporton vehetnek részt az érdeklődők. Az első csoportot gyógytornász vezeti, és 

a gyógytorna záró, 15 percében autogén tréning típusú relaxációt tart, amelynek célja a 

distressz egészséget károsító hatásainak csökkentése. A másik csoportot pszichológus vezeti, 
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ahol az alkalmazott módszer relaxáció imaginációval. A rendszeres heti gyakorlás – valamint 

az otthoni gyakorlás – segít elmélyíteni a relaxáció egészségfejlesztő hatásait. 

A munkakörükből adódóan fokozott stressznek kitettek számára „Erőszakmentes 

kommunikáció” címmel tréninget hirdetett a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda. A 

tréningen 42 egészségügyi szakdolgozó vett részt. A Szervező a következőképpen mutatta 

be: „Az erőszakmentes kommunikáció eszköztárát elsajátítva a résztevők hatékonyabban 

tudnak fellépni interperszonális helyzetekben, megfelelően ki tudják fejezni szükségleteiket, 

és distressz nélkül tudják kezelni a konfliktus helyzeteket. A módszer elősegíti az őszinte 

önkifejezést is. Hatékony segítség lehet olyan pszichoszomatikus zavarok esetén, melyek 

hátterében konfliktuskezelési problémák, elfojtott harag, agresszió, szorongás áll. Mind 

családi, mint munkahelyi színtéren egyaránt alkalmazható. A foglalkozás 5 csoportban 

történt, a csoportok véletlenszerűen alakultak. A csoportokban a résztvevők közösen 

dolgozták fel az adott gyakorlatokat, majd ezeket közös megbeszélés követte. Az elméleti 

információkon túl a cselekvés interaktívvá tette a foglalkozást és mindenki bevonódott a 

közös munkába (OKI, 2017c).” 

Mindenképpen megemlítendő az ágazati munkacsoportok (pl. munkahelyi és gazdasági, 

egészségügyi, köznevelési, ifjúság és családvédelmi) szakterületenkénti helyzetelemzése, jó 

gyakorlatok bemutatása, a Lelki Egészség Központok számára ajánlott tevékenységek, 

valamint a munkacsoportok által megfogalmazott szakpolitikai ajánlásai (OKI, 2017). 
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III. Az EFI-k lehetséges szerepei 

A TÁMOP-6.1.2/11/3 és TÁMOP-6.1.2/11/LHH/B projektek keretében 61 egészségfejlesztési 

iroda (EFI) került kialakításra, ebből 20 LHH térségben. A népegészségügyi 

intézményrendszer alapját képező irodák létrehozásának célja a lakosság egészségi 

állapotának javítása, az egészségtudatosság és az egészséget támogató magatartásminták 

terjesztése, az egészséget meghatározó életmód, illetve az egészségmagatartást befolyásoló 

szokások, attitűdök javítása és a lakosság egészségtudatosságának növelése. A fenti célok 

elérése érdekében a könnyen elérhető, a helyi igényekhez illeszkedő, életmódváltó és 

egészségfejlesztési programokat valósítottak meg. Az EFI-ket létrehozó egyes projektek 2015 

folyamán, 2015. október 31-én értek véget, majd elkezdődött a fenntartási időszak. A 2015. 

évi, majd a 2016-os központi költségvetésben is elkülönítésre került az EFI-k működési 

támogatása, így a projekt zárása után is megszakítás nélkül folytathatták tevékenységüket. A 

fenntartási időszak működési támogatása, a hálózat EFOP forrásból történő bővítése, az 

országos lefedettség felé való elmozdulás is megerősíti az EFI hálózatot abban, hogy hosszú 

távon ténylegesen betöltheti szerepét, miszerint helyi szintű intézményi hátteret biztosítson 

a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenység megvalósításához és koordinálásához 

(Bezzegh, 2016). 

A Norvég Projekt Záró tanulmányának összesített ajánlása szerint: „A LEK által menedzselt, 

közösségi alapú egészségszervezési mechanizmus (érzékenyítés, hálózatépítés, TTT, jó 

gyakorlatok) megfelelő szakmai és módszertani háttértámogatás esetén szervesen és 

hatékonyan járulnak hozzá a közösségek mentális egészségének fejlődéséhez.” (OKI, 2017). 

3.1 HÁLÓZATÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG – KOORDINATÍV FUNKCIÓ 

Az EFI-k feladatai közé tartozik, hogy felkutassák az általuk lefedett járásokban 

tevékenykedő, mentális egészséggel foglalkozó személyeket és szervezeteket, 

intézményeket, akik talákozhatnak mentális betegségben/zavarban érintett, vagy lelki 

egészség szempontjából sérülékeny személyekkel, azok hozzátartozóival és szociális 

környezetével, valamint azon személyekkel és csoportokkal, akik bármilyen típusú lelki 

egészségfejlesztésben érintettek lehetnek. Feladatuk továbbá a feltérképezett potenciális 

helyi szereplőkből egy kölcsönös együttműködésen alapuló szakmai hálózat kiépítése és 

fenntartása. Ezek az adott járásokban dolgozó szakembereket, illetve laikus, civil 



 
 

46 

szervezeteket, alapítványokat, közösségeket kapcsolják össze proaktívan és produktívan 

működő hálózattá. 

Az érzékenyítés készíti elő a helyi érdekeltek hálózatba szervezését, és a hálózatépítés során 

figyelemmel kell lenni a folyamatos kapcsolatépítésre, helyi hálózattérkép folyamatos 

frissítésére, karbantartására, valamint arra is, hogy előtérbe kerüljenek a hálózati tagok 

spontán kezdeményezései, jó gyakorlatai. 

A laikus támogató hálózat kialakításához pontosan meg kell határozni azokat a kapcsolati és 

közösségi szereplőket, akik a hálózat alapjai lesznek és felkészítésük után hitelesen képesek 

majd támogatást nyújtani a környezetükben élők számára. A laikus támogató hálózat 

tagjainak a szakszerű felkészítése és oktatása az EFI és az EFI-hez kapcsolódó szakértői 

hálózat szakembereinek a feladatai közé tartozik, növelve ezzel a lakosság mentális 

egészségtudatosságát és laikus támogató attitűdjét, csökkentve a megbélyegzést. 

AZ EFI, MINT RENDSZEREK HÁLÓZATÁNAK KOORDINÁTORA, FACILITÁTORA A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT LÁTJA EL: 

• Helyi partnerhálózat működtetése, helyi hálózati aktivitás. 

• A mentális egészséggel foglalkozó különböző szektorok képviselői között 

interszektoriális együttműködések elősegítése és hosszú távú fenntartása, intenzív 

információcsere facilitálása. 

• Partnerségi munkacsoport kialakítása, működtetése a járásban az 

egészségfejlesztésben és prevencióban érintett intézmények, szervezetek, 

szolgáltatók, döntéshozók bevonásával; részvétel a helyi egészségügyi döntésekben 

és a helyi egészségfejlesztési programok összegyűjtése. 

A laikus támogató hálózat tagjainak befogadó- és segítőkészségének fejlesztésével, 

gazdagodik az egyének stresszkezelési és társas megküzdési készsége, növelve ezzel a helyi 

közösség kohézióját. 

KOORDINÁCIÓ A LAKOSSÁG FELÉ – TÁMOGATÓ, ESETMENEDZSELŐ FUNKCIÓ: 

• Az EFI-k irányítják a klienseket az ellátási igényeiknek megfelelően, és biztosíthatják a 

kliensek és a közösség számára, hogy a rendelkezésre álló szolgáltatások közül a 

számukra legmegfelelőbbet választhassák. 

• Az EFI-k támogatást nyújtanak a hozzájuk fordulók egészséges életvitelének 

kialakításában (lelki egészségfejlesztési programok szervezése, facilitálása, a 

megvalósítás támogatásával), valamint részt vesznek egyéb szervezetek 

(önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák) által tartott rendezvényeken egy 

programelem megtartásával, megalapozva ezzel az ismeretekben és attitűdökben 

létrejövő változásokat. 
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3.2 TUDÁSTRANSZFER, ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS 

Az EFI munkatársak fontos feladata a lakosság és az együttműködő partnerek lelki 

egészséggel kapcsolatos tudásának folyamatos fejlesztése. A mentális egészséggel 

kapcsolatos tudás, ismeretek bővülése növeli az egészségtudatosságot az EFI-k által lefedett 

térségekben élő szakemberek és laikusok körében. 

Az EFI munkatársai által végzendő tudásátadás a TTT (Train the Trainer) képzési folyamat 

keretében és tréningalapon történik. A képzések során – a lelki egészséggel kapcsolatban – 

széles körű, célcsoportokra adaptált tudásbázis átadása, érzékenyítés és készségfejlesztés 

történik, valamint az oktatásban résztvevők tudatosságformálása, kompetenciahatáraik 

tisztázása a lelki egészséget érintő kérdésekkel kapcsolatban. Cél, hogy az EFI munkatársak 

által képzett szakemberek, hálózati szereplők saját (szakmai) köreikben, illetve a lakosság 

felé továbbadják a megszerzett ismereteket. Így a TTT képzések során elérhetjük azt, hogy a 

helyi közösség tagjai jobban megismerjék a lelki egészség elérésének és fenntartásának 

útjait, valamint felismerjék a mentális betegségek jeleit. Ezen kívül információhoz jussanak a 

megelőzés, a támogatás és a segítségkérés fontosságáról és lehetőségeiről, valamint a jelen 

projektben kiemelt mentális betegségekkel kapcsolatban hiteles információkkal és gyakorlati 

tudással gazdagodjanak, ezáltal javítva a mentális egészségtudatosságot az adott területen. 

Ez a képzési folyamat biztosítja az információk és az ismeretek folyamatos áramlását a 

járásban élő szakemberek és a lakosság körében. A lakosság mentális egészséggel 

kapcsolatos tudásának fejlesztése, egészségtudatosságának kialakítása különböző helyi 

rendezvények során valósul meg (mint pl. nyitórendezvény, egészségnap), illetve 

szóróanyagok és sajtómegjelenések során. A lelki egészséggel kapcsolatos ismeretek átadása 

a kliensek számára szükség esetén egyéni szinten is biztosított. Az EFI munkatársainak 

feladata a mentális betegségek ellátóhelyeivel kapcsolatos információk átadása is (feltétele 

az adott járásban igénybe vehető szolgáltatások feltérképezése és naprakész adatbázis 

létrehozása, karbantartása). 

A mentális betegségekkel kapcsolatos stigmatizáció a legfőbb akadálya annak, hogy az 

érintettek segítséget kérjenek bárkitől is. A mentális betegségekről való ismeretátadás 

nemzetközileg is bizonyítottan hatékony eszköze a stigmatizáció csökkentésének. 

Amennyiben a mentális zavarokban szenvedők megbélyegzése csökken, akkor az érintettek 
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vagy arra veszélyeztetettek is nagyobb eséllyel fordulnak majd segítségért. A szakemberek 

empatikus és diszkrét hozzáállása is sokat segíthet ebben. 

ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS (EGYÉNEK ÉS SZERVEZETEK, STAKEHOLDEREK IRÁNYÁBA) 

A Norvég Lelki Egészség Projekt vízióját – „a Lelki Egészségközpontok a lakosság széles 

rétegei felé tudják közvetíteni azt a szemléletet, hogy a lelki egészség érték, melynek 

megőrzéséhez minden társadalmi szereplő aktívan hozzájárul. Aki pedig támogatásra szorul, 

nincs egyedül, mert mindenki számára elérhető a személyére szabott, szakmailag 

megalapozott és kölcsönös együttműködésre épülő segítség.” – a hálózatépítési 

tevékenységük kapcsán érik el, hogy hazánkban minél több térségben és szektorban 

(gazdasági, oktatási, szociális stb.) értékként tekintsenek a mentális egészségre. 

3.3 EDUKÁCIÓ, HELYI TUDÁSKÖZPONT 

A fentebb említett tudástranszferre vonatkozó információkat a következőkkel egészíthetjük 

ki: 

• Alapvető primer prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára (pl. 

információnyújtás, tájékoztatás, tanácsadás, figyelemfelhívás). 

• A járás településein megvalósuló programokban való részvétel (pl. egészségnap), 

azok koordinálása, lebonyolítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra 

és az egészség-egyenlőtlenségek csökkentésére (iskolai, munkahelyi, közösségi 

egészségfejlesztési programok szervezése és támogatása). 

• A kliensek életmódváltást támogató programokba irányítása, részvételük nyomon 

követése; szoros együttműködés az alapellátással és a prevencióban érintett 

szakellátási szolgáltatókkal a rendszeres, életvitelszintű testmozgást, egészséges 

táplálkozást ösztönző közösségi programok szervezésében, dohányzásról való 

leszokás támogatásában, és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorításában. 

• Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű 

preventív feladatok megvalósítása (pl. megküzdési készség fejlesztése, 

mozgásprogramok, mint hatékony stresszkezelő módszer). 

• A célcsoportok igényeinek/hozzáállásának megfelelő tájékoztatás, a tudásépítés 

kiterjesztése (pl. iskola, munkahely). 

Rendkívül fontos célcsoportként a gyermek és serdülő korosztályok (nagy primer prevenciós 

potenciál), valamint a munkahelyi színterek bevonása (aktív korú lakosság életminőségére 

gyakorolt jelentős hatás, társadalmi–gazdasági hozam miatt). 

Az iskolai egészségfejlesztés európai hálózatának értelmezésében az egészségfejlesztő iskola 

olyan iskola, amely az iskola minden tanulójának, oktató, és nem oktató dolgozójának 
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egészsége és jólléte javítására szervezett és szisztematikus tervet valósít meg. Lényege a 

teljes körű iskolai megközelítés, vagy hazai szóhasználattal a „teljes körű iskolai 

egészségfejlesztés”. Az EFI az alábbi mentális egészséget érintő területeken tud 

egészségfejlesztési programok megvalósításában részt venni: stresszkezelés, 

konfliktuskezelés, iskolai agresszió megelőzése, a mentális megbetegedés kockázatának 

kitett tanulók célzott lelki egészséget támogató programjai, alkoholfogyasztás megelőzése. 

A munkahelyi színtéren megvalósuló egészségfejlesztési programokkal számos 

népegészségügyi jelentőségű probléma jól befolyásolható: pl. dohányzást, alkohol- és 

szerfogyasztást megelőző, táplálkozást és testmozgást segítő programok, különböző krónikus 

megbetegedések (magas vérnyomás, elhízás, cukorbetegség) szűrésére, a lelki egészség 

fejlesztésére, vagy a mozgásszervi megbetegedések megelőzésére. A legjobb eredmények 

természetesen a komplex, több területet vagy egészségtémát is megcélzó programoktól 

várhatók. Az EFI által megvalósított munkahelyi mentális egészségfejlesztési programok az 

alábbi tématerületekre terjedhetnek ki: 

• A stresszkezelés, a kiégésmegelőzés, a konfliktuskezelés igazoltan hatékony 

programjai, továbbá egyes mentális megbetegedésben (elsősorban depresszió) 

szenvedőket támogató programjai. 

• Munkahelyi szerfogyasztás-megelőzési program (beleértve a dohányzásmegelőzést, 

az alkohol- és drogmegelőzést). 

• Helyi tudásközpontként a TTT képzések elméleti és gyakorlati központjai. 

Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása az 

EFOP-1.8.0 felhívás projektgazdája által az Egészségfejlesztési Iroda rendelkezésére 

bocsátott egységes szakmai tartalom alapján történik. 

3.4 A MENTÁLIS PROBLÉMA VAGY GYANÚJÁNAK ÉSZLELÉSE 

„AIV. Lakossági mentális egészségtudatosság és támogató hálózat fejlesztése” munkacsoport 

által Szűrővizsgálati modell kidolgozása történik a mentális megbetegedések felismerésére. 

Ennek segítségével minél hamarabb azonosításra kerülnek a rizikócsoportba tartozó 

személyek, és lehetővé teszi számukra, hogy korán egészségfejlesztő vagy egészségügyi 

szolgáltatóhoz jussanak. Az esetek jelentős részében már a korai stádiumban felismerhetővé 

válnak az idővel egyre súlyosbodó mentális és életvezetési problémák. Az időben történt 

felismeréssel a szakellátásra nehezedő teher csökkenthető. 

Egy terület helyzetértékeléséhez szükség van a lelki egészséggel összefüggésben lévő helyi 

sajátosságok és az azokat befolyásoló tényezők feltérképezésére, amelyek alapján fel lehet 
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majd rajzolni a terület probléma- és beavatkozási térképét. Az adott lakosságra vonatkozó 

mentális egészséget befolyásoló tényezőknek, illetve a lakosság mentális egészségi 

állapotának a felmérésére, helyi specifikus stresszforrások feltérképezése (pl. 

kamionforgalom, ingázás stb.). A helyzetelemzést követően beavatkozási terv készül (elemei: 

a mentális szakmai támogató hálózat számára módszertani anyagok készítése, az ehhez 

kapcsolódó tudásbázis-építés, továbbá a lehetséges érdekhordozók hálózatba tömörítése). 

Az információk összegyűjtése az EFI-k központi háttértámogatásával együttműködve kerül 

megszervezésre. 

3.5 AZ ADOTT EREDMÉNYTERMÉK SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT 
SZEREPEK: AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁKBAN DOLGOZÓK 
KÜLÖNÖSEN NAGY STRESSZNEK KITETT CSOPORTJAINAK 
SZEMÉLYES HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE, A KIÉGÉS 
MEGELŐZÉSE ÉS KORAI FELISMERÉSE 

Az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók a fokozott, állandó stresszhatás miatt a 

kutatások alapján leginkább kitettek a kiégés veszélyének. A stresszkezelés képességének 

elsajátításával a megélt stressz mértéke kezelhetőbbé válik számukra a szakmai és a 

magánéletben egyaránt, ezáltal javul szubjektív jóllétük és életminőségük, melyek fontos 

protektív tényezők a kiégés ellen. Szintén fontos feladata az EFI munkatársainak a járásban 

működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozókat célzó egészségfejlesztési 

programok megvalósítása. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a tudásátadó, edukatív és szemléletformáló, illetve az 

egészségmagatartást segítő EFI-k milyen fontos szerepet tölthetnek be a társadalmi szintű 

változásokban, hozzájárulva egy testi-lelki szempontból egészségesebb társadalomhoz és 

közösségeihez, és a stressz okozta népegészségügyi problémák csökkentéséhez. 
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IV. Egészségműveltség, egészségtudatosság 
             és az egészségmagatartás összefüggései 

4.1 AZ EGÉSZSÉGMŰVELTSÉG FOGALMA 

Az egészséggel kapcsolatos fogalmak tárháza mind a nemzetközi, mind a hazai 

szakirodalomban igen széleskörű, emiatt az egyes konstruktumok operacionalizálása, a 

többitől való elkülönítése különösen fontos. Olyan fogalmakkal találkozhatunk a téma 

kapcsán, mint egészségműveltség, egészségtudatosság, egészségnevelés és -fejlesztés, 

melyek mindegyike részben átfed, de némiképp más területet fed le. Gyakran feltételezik 

például, hogy az egészségműveltség az egészségtudatosság és -fejlesztés kombinációjaként 

írható le legpontosabban (Speros, 2005). A hazai szakirodalom széles körben használja az 

egészségértés (az egészségügyi kérdésekben való információszerzési, értési és eligazodási 

képesség), egészségjártasság és egészségműveltség kifejezéseket, utóbbi részletes 

definiálását az alábbiakban mutatjuk be (Döbrössy, 2017). 

A WHO meghatározása szerint az egészségműveltség „az emberek kognitív és szociális 

készsége (skills), amely meghatározza az egyének motivációját és az egyének képességét 

(ability), amely segítségével hozzáférnek, megértik és felhasználják azokat az információkat, 

amelyek elősegítik és fenntartják jó egészségüket.” (Nutbeam, 1998, idézi Csizmadia, 2016, 

41. o) Az UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) úgy 

definiálja, mint „képesség az azonosításra, a megértésre, az értelmezésre, az alkotásra, a 

kommunikációra, a számolásra és a nyomtatott és írott anyagok használatára különböző 

kontextusokkal kapcsolatosan.” (Nagy Lászlóné és Barabás, 2011) Fenti definíciókban közös, 

hogy egyfajta kognitív képességként határozzák meg az egészségműveltséget, mely az 

egyének rendelkezésére áll az egészséggel kapcsolatos implicit és explicit döntéseik 

meghozatala során. Taller (2015) fogalmi meghatározása a fentiekhez igen hasonló: „Az 

egészségműveltség olyan kognitív és szociális készségek halmaza, amelyek meghatározzák 

az egyes emberek motivációját és képességét, hogy hozzáférjenek, megértsék és 

felhasználják azokat az információkat, amelyek elősegítik a jó egészség fenntartását és 

fejlesztését. Az egészségműveltség többet jelent, mint kiadványok olvasását vagy sikeres 

vizitek lebonyolítását. Az egészségműveltségnek az egészséggel kapcsolatos információ 
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hozzáférésének és felhasználási képességének javítása révén döntő szerepe van az egyén 

egészség feletti kontrolljában.” 

A szakirodalomban az egészségműveltség három területét különítik el: 

1. funkcionális – az egészséginformáció felkutatása, megértése, értékelése; 

2. interaktív – személyes döntéshozatal, célok felállítása, személyes praktikák az 

egészség javítása érdekében; 

3. kritikai – a kulturális, családi, vallásos hiedelemrendszerek szerepe az egészséggel 

kapcsolatos döntésekben (Nagy Lászlóné és Barabás, 2011). 

Mindennek megfelelően a mentális egészségműveltség több komponensből tevődik össze: 

 bizonyos mentális problémák felismerésének képessége, 

 a kockázati tényezők és az elérhető professzionális segítség ismerete, 

 az önsegítő lehetőségek ismerete, 

 a tünetek felismerését és a megfelelő segítségkérést facilitáló attitűd megléte, 

 ismeretek arra vonatkozóan, hogyan érjék el a mentális egészséggel kapcsolatos 

információkat, milyen csatornákon keresztül jussanak a legrelevánsabb 

információkhoz (Public Health England, 2015). 

Fentiek alapján látható, hogy az egészségműveltség komplex, összetett, többtényezős 

jelenség, mely nem egy statikus jellemző, hanem dinamikusan változik annak függvényében, 

hogy az egyén milyen környezetben van, milyen kontextusban használjuk e fogalmat. Hazai 

szerzők mindezek mellett kiemelik, hogy „nem szükségképpen függ össze az oktatásban 

eltöltött évekkel vagy az általános olvasási képességgel. A műveltség és az egészség közötti 

összefüggés komplex. A műveltség hat az egészségtudásra, az egészségi állapotra és az 

egészségügyi szolgáltatások elérésére. Az egészségi állapotot számos, egymással 

összefüggésben lévő szocioökonómiai faktor befolyásolja. A műveltség hat a 

jövedelemszintre, a foglalkozásra, az oktatásra, a lakáskörülményekre és az egészségügyi 

ellátás hozzáférhetőségére. A szegény és írástudatlan/műveletlen ember nagyobb 

valószínűséggel dolgozik kockázatos/veszélyes feltételek között vagy környezeti ártalmaknak 

kitetten.” (Nagy Lászlóné, Barabás, 2011, 188. o.) 

Ennek okán a képességalapú definíció helyett a kompetenciák terminus használatát 

javasolják, amely jóval komplexebb: magában foglalhatja a tudás és készségek mellett a 

képességeket és attitűdöket egyaránt. Ezzel egybehangzóan Kickbusch és munkatársai (2006, 

idézi Csizmadia, 2016) az egészségműveltségre vonatkozó kompetenciák 4 csoportját 

különbözteti meg: 
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1. Alapvető egészségkompetenciák: az egészségvédő, betegségmegelőző és 

egészségfejlesztő magatartás képességei, az öngyógyítás (öngyógyszerezés, az 

egészség orvosi segítség nélküli visszanyerési képessége). 

2. Páciens kompetenciák: az egészségügyi rendszerben az eligazodás képessége, aktív 

tárgyalópartnerként történő fellépés az egészségügyi szakemberekkel való 

kapcsolatban. 

3. Fogyasztói kompetenciák: egészséget támogató döntések képessége a javak és 

szolgáltatások megvásárlása során, és ha szükséges, a fogyasztói jogok 

érdekérvényesítése. 

4. Állampolgári kompetenciák: tudatos szavazói magatartás, az egészséggel 

kapcsolatos jogok ismerete és azok érdekében fellépés, részvétel egészséget 

támogató- vagy betegszervezetekben. 

Az egészségműveltség fent bemutatott elemeit, összetevőit integráló modell Sorensen és 

munkatársai (2002, 2012) nevéhez köthető. A modell szerint „az egészségműveltség 

kapcsolatban áll a műveltséggel és hozzájárul ahhoz, hogy az emberek tudása, motivációja 

és kompetenciája alkalmassá váljon az egészség információkhoz való hozzáféréshez, azok 

megértéséhez, értékeléséhez (appraise) és alkalmazásukhoz a mindennapi életben 

bekövetkező véleményalkotás és döntéshozatal idején az egészségügyi ellátás, a prevenció és 

az egészségfejlesztés területén, annak érdekében, hogy fenntartsuk vagy javítsuk az 

életminőséget életünk során.” (Sorensen, 2002, idézi Csizmadia, 2016, p. 42) [Az integrált 

modell részletes ismertetését lásd: Mentális elsősegélynyújtás oktatási anyag adaptálása, 

fejlesztése (OKI, 2018) című dokumentumban.] 

4.2 AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG FOGALMA ÉS KAPCSOLATA AZ 
EGÉSZSÉGMŰVELTSÉGGEL 

Az egészségtudatosság definíciója a szakirodalomban meglehetősen szerteágazó, kevéssé 

egzakt, több helyütt kézenfekvősége miatt kísérletet sem tesznek fogalmi meghatározására. 

Egyes szerzők úgy értelmezik, mint a megfelelő egészségi állapotból visszakövetkeztethető 

szükséges háttértényező, mások szerint az egészségmegőrzés érdekében tett cselekedetek 

fokával áll egyenes arányosságban (Konczos, 2012). Döbrössy (2017) szerint az 

egészségtudatosság érték és attitűdközpontú jelenség. Azt vizsgálja, hogy menyire fontos az 

egészség, az egészséges életmód az egyén életében. Bagdy Emőke (2010) pedig azokat 

sorolja az egészségtudatos egyének közé, akik vállalják önmagukért, saját egészségük 

megőrzéséért a felelősséget, és gondoskodnak egyensúlyuk megteremtéséről az egészség 

minden dimenziójában. Konczos (2012, 25. o.) fogalmi meghatározásában „az 
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egészségtudatosság olyan egészségmagatartási elemek kialakítása, amely az egészség 

megtartása, illetve fejlesztése érdekében történik és az egyén egészségi állapotát 

racionálisan, kognitív irányítással befolyásolja”. 

Egészen a XXI. század elejéig nem volt egy egységes koncepció az egészségtudatosság 

fogalmának tekintetében. Hong (2009) kutatásainak nyomán alakította ki az 

egészségtudatosság kérdőívet, mely öt fő dimenziót azonosít: 

1. az egészségmagatartások iránti elkötelezettség; 

2. pszichológiai odafigyelés a személy egészségi állapotára; 

3. egészséggel kapcsolatos információk keresése és alkalmazása; 

4. személyes felelősség vállalása; 

5. egészségmotiváció. 

A magas egészségtudatossággal rendelkező személyek tehát aktívan bevezetik életmódjukba 

az egészségviselkedések különféle formáit és folyamatosan figyelmet szentelnek 

egészségügyi státuszuknak, valamint keresik és használják az elérhető egészségügyi 

információkat saját felelősségüket felismerve egészségük alakulásában. Mindezek mellett 

magas egészségi motivációval rendelkeznek. 

Az egészségtudatosság a mentális egészség területén is központi. Ebben az esetben a 

következő tényezőkre kell gondolnunk mentális egészségtudatosság esetén: 

„A mentális egészségtudatosság 

 növeli az egészségügyi ismereteket és rezilienciát alakít ki, 

 elősegíti a pozitív életmódbeli változásokat, 

 elősegíti, hogy az emberek hosszútávon is fenntartsák jó egészségi állapotukat, 

 hosszú távon pedig csökkentheti az egészségügyi és szociális ellátás terheit és az 

egészségegyenlőtlenségeket is.” (Nutbeam, 2000, idézi OKI, 2018) 

Az egészségműveltség és egészségtudatosság közti kapcsolat jellegét, a közvetítő tényezők 

rendszerét legszemléletesebben Chin és munkatársai (2012) komplex modellje írja le. E 

szerint az egészségműveltséget számos tényező befolyásolja közvetlenül és közvetítő 

tényezők hatásán keresztül. Eredményeik szerint az információfeldolgozási kapacitás, az 

általános műveltség és a specifikus egészségtudatosság kölcsönhatása határozza meg az 

egészségműveltséget, ami befolyásolja az egyén által választott egészségmagatartást. A 

feldolgozási kapacitás részben mediálja az iskolázottság és az egészségműveltség közti 

kapcsolatot: az alacsonyabban iskolázott idősebbek esetében nagyobb eséllyel van jelen 

krónikus betegség és hanyatló kognitív funkciók. Esetükben tehát a krónikus betegség 
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tapasztalataiból származó nagyobb specifikus egészségtudatosság érvényesülését rontják a 

hanyatló mentális funkciók. 

 

2. ábra: Az öngondoskodás modellje (Forrás: Chin és mtsai, 2012) 

Fenti integrált modellben a vártnál kisebb súllyal szerepelnek a szociális és gazdasági 

tényezők, mindössze az iskolázottság hatását tekintik befolyásoló komponensnek. 

Ugyanakkor hazai vizsgálatok egyértelműen rámutattak arra, hogy az alacsony 

szocioökonómiai státusszal rendelkezők egészségtudatossága kisebb (ez vélhetően az 

alacsonyabb iskolázottságon keresztül fejti ki hatását), kevésbé élnek egészséges életet, mint 

a magasabb iskolai végzettségű társaik (Kopp, Nemzeti Lelki Egészség Stratégia, 2014). 

4.3 EGÉSZSÉGMAGATARTÁS 

Az egészségmagatartás és -viselkedés gyakran (tévesen) egymás szinonimájaként kerülnek 

említésre a szakirodalomban. A viselkedés definíciója szerint olyan homeosztatikus 

mechanizmus, amely alapvetően reaktív jellegű, vagyis egyfajta válasz valamilyen állapot- 

vagy környezetváltozásra vagy annak lehetőségére. A magatartás pedig szándékos – és 

legtöbb esetben – tudatos viselkedés, mely során az egyén aktívan és tudatosan irányítja 

tevékenységét valamilyen cél vagy szándék által vezérelten (Bárdos, 2003). 

Az egészségmagatartás munkadefinícióját az alábbiakban adják meg: „Olyan személyes, mint 

amilyenek a hitek/meggyőződések, várakozások/sejtések, motívumok, értékek, percepciók és 

más kognitív elemek; személyiségjegyek, magukban foglalva az érzelmi és emocionális 
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állapotokat és egyéni sajátosságokat; és bizonyos viselkedési minták, tevékenységek és 

szokások, amelyek az egészség fenntartására, helyreállítására és fejlesztésére vonatkoznak.” 

(Gochman, 1982, 169. o., idézi Nagyné és Bárdos 2011, 194-195. o.). Ez egybecseng Harmat 

(1978) egyik legkorábbi meghatározásával, miszerint „az egészségmagatartás azoknak a 

viselkedéselemeknek, attitűdöknek az összessége, amelyek az egyén egészségének 

megóvásában, megromlásában vagy visszaállításában szerepet játszanak, függetlenül attól, 

hogy ezek a viselkedéselemek tudatosan az egészségre irányulnak-e”. 

AZ ORVOSI SZOCIOLÓGIA SZERINT AZ EGÉSZSÉGMAGATARTÁS 5 FŐ TÉNYEZŐBEN NYILVÁNUL MEG, EZEK: 

1. a csoport, egyén attitűdje, életstílusa a rizikófaktorokkal szemben, 

2. a betegségekre utaló tünetek észlelése és értékelése, 

3. az orvoshoz fordulás, betegszerep felvétele betegség esetén, 

4. az együttműködés az orvossal a gyógyítás, rehabilitáció folyamán (compliance, 

noncompliance), valamint 

5. az egészségügyi ismeretek szintje (egészségre, kockázati tényezőkre, betegségekre 

vonatkozó ismeretek) (Molnár, 1989). 

Harris és Guten (1979) modellje alapján az egészségmagatartás nyolc fő alkotóelemét 

különíti el Szakály (2008) az alábbi módon: 

 

3. ábra: Az egészségmagatartás alkotóelemei 
[Forrás: Harris és Guten (1979), in: Szakály (2008)] 

Az Európai Lakossági Egészségfelmérés (ELEF, 2009, idézi KSH, 2010) négy eltérő 

egészségmagatartás-típust határoz meg, amelyek mentén az egyének az alábbi fokozatokba 

rendezhetők az egészségtudatosságuk mértéke szerint: passzív egészségtudatos, hiányosan 
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egészségtudatos, kevéssé egészségtudatos és egészségtudatos típus. Az egészségtudatos 

csoportba tartoznak, akik: 

 kihasználják az egészségügyi rendszer lehetőségeit, 

 aktív szerepet vállalnak egészségük megőrzésében, 

 kiegyensúlyozottan táplálkoznak, 

 nem isznak alkoholt, nem dohányoznak, 

 alternatív gyógymódok felé is nyitottak, táplálék-kiegészítőket is szívesen 

fogyasztanak (KSH, 2010). 

Az expliciten megfigyelhető egészségmagatartás az életmód megnyilvánulásának is 

tekinthető. Az egészséggel kapcsolatos magatartás magában foglalja a preventív 

egészségmagatartást, az egészség megtartását és fejlesztését elősegítő magatartásformákat 

(lásd 3. ábra). Vizsgálatok azt mutatják, hogy e magatartásformák aktív döntések 

eredményei, amelyek az egészségtudatosság magas szintjével mutatnak szoros együttjárást 

(Pikó, 2003). Általánosan ismert, hogy azok, akik aktívan egészségük megőrzésére 

törekszenek, nagyobb önbizalommal jellemezhetők, jövőorientáltak és elégedettebbek 

életükkel, mint azok, akik kevésbé figyelnek oda az egészséges életmód követésére. Pikó 

(2003) az egészségmagatartás másik aspektusába sorolja a káros magatartásformák 

összességét, amelyet kockázati vagy egészségrizikó-magatartásnak nevez. Ide tartozik a 

dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás, a kockázatos szexuális viselkedés, a rizikós 

táplálkozási szokások stb. Számos vizsgálat alátámasztja, hogy a felnőttkori kockázati 

magatartásformák kezdete a serdülőkorra tehető, és megjelenési gyakorisága összefügg a 

fiatalok társadalmi–gazdasági helyzetével. Nem csak a kockázati, de a protektív 

egészségmagatartás is összefüggést mutat a társadalmi–gazdasági helyzettel: a rendszeres 

fizikai aktivitást végzők jobb szocioökonómiai státuszból jönnek, vagyis a sportolási 

motiváció mellett ezt a faktort sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A preventív 

egészségmagatartás egyik megnyilvánulása az orvoslás lehetőségeinek igénybevétele a 

megelőzés céljából. Ahhoz, hogy megérthetővé, feltárhatóvá váljanak az 

egészségmagatartást befolyásoló tényezők, a megfigyelhető jelenségeken túl vizsgálni 

célszerű a kulturális kontextust, mely erősen befolyásolja az orvoshoz fordulási szokásokat, 

valamint a laikus betegségelméleteket, melyek az adott betegségről való laikus tudásanyagot 

foglalják magukban. „Nem minden esetben az ismeretek hiánya vagy téves volta vezet az 

egészségtudatosság alacsony szintjéhez, hanem előfordul, hogy sajátos félelmek 

akadályozzák meg az orvoshoz fordulást” (Pikó, 2003). 
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Mindezek mentén az egészségmagatartás három specifikus kategóriája különíthető el 

(Gochman, 1988, idézi Nagy Lászlóné és Barabás, 2011): 

1. Preventív és protektív viselkedés: az egészségmagatartás ezen formája azokra 

jellemző, akik egészségesnek érzik magukat és viselkedésük egészségi állapotuk 

fenntartását szolgálja (pl. megfelelő alvási idő, rendszeres és egészséges táplálkozás, 

testtömeg karbantartása, sportolás, káros élvezeti szerek – alkohol, drog, dohányzás 

– kerülése). A másodlagos prevenció részeként itt említendő a szűrővizsgálatokon 

való részvétel, mely nem a betegség megjelenését akadályozza meg, hanem elősegíti 

a korai felismerést. A protektív (egészségvédő) viselkedés pedig azon 

tevékenységeket foglalja magában, amit az egyének egészségük védelmében 

végeznek – legyenek orvosilag bizonyítottak vagy nem, pl. imádkozás, vitaminok 

túlzott szedése, hideg zuhany stb. 

2. Betegségviselkedés: a segítséget kereső viselkedést értjük alatta, mely azokra 

jellemző, akik magukon betegségek jeleit észlelik, tanácstalanok észlelt testi 

reakcióik, vélt tüneteik súlyossága, jelentéstartama kapcsán. Itt említendő a 

vélemény- és tanácskérés a közeli környezet tagjaitól, a tünetek önfigyelése, 

várakozás. 

3. Betegszerep-viselkedés: a már betegnek nyilvánítottak specifikus viselkedése, ami 

megnyilvánul az orvos által előírtak elfogadásában (adherencia, compliance), a 

gyógyulás érdekében tett társadalmi kötelezettségek mértékének csökkentésében 

(pl. betegszabadság, táppénz) és a rehabilitációt szolgáló tevékenységek 

folytatásában. 

Az egészségmagatartás alapvető életmódbeli szerepét felismerve az egészségpszichológiai 

kutatások fókuszában gyakori az egyes alkotóelemek közti kapcsolat feltárása, az 

egészségmagatartást bejósló tényezők leírása, valamint a vélt összefüggések mögötti 

háttérváltozók definiálása. Az egészségviselkedés bejóslásának fő célja, hogy ennek mentén 

az intervenciók célzottan tervezhetők lehessenek. 

Az egészségpszichológia diszciplináján belül az egészségviselkedés és egészségmagatartás 

modelljeit az alábbi csoportokba sorolhatjuk (Csabai, 2001), melyek közül jelen 

tanulmányban részletesen a dőlten szedetteket fejtjük ki: 

I. Kognitív-viselkedéses modellek 

1. Egészséghit modell (Rosenstock, 1974, Janz & Becker, 1984, idézi Csabai, 2001, 

165. o.): „a preventív egészségviselkedés valószínűségének mértéke bejósolható a 

személy által észlelt veszélyeztetettség és a veszély elhárítását célzó cselekvés 

eredőjeként”. 

2. Szociális/társas kognitív elmélet (Bandura, 1997): a kétfaktoros elmélet egyik 

eleme a költség- és haszonelemzés, miszerint az egészségmagatartás végrehajtása 

több előnnyel jár, mint amennyi költséggel; másik faktora pedig a személyes 
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énhatékonyság érzés, vagyis a viselkedés végrehajtásának képességébe vetett hit az 

akadályok ellenére is. 

3. Preventív viselkedés modellje (Bausell, 1986, idézi Csabai, 2001): eszerint a 

preventív életstílus az elsődleges és másodlagos tényezők kölcsönhatásaként jön 

létre. Elsődleges a vulnerabilitás, értékek, személyiségjegyek; másodlagosak a 

demográfiai jellemzők és a kognitív és affektív tényezők. 

II. Észlelt kontrollal kapcsolatos modellek (Rotter, 1954): az egészségmagatartás 

kapcsán azt értjük alatta, hogy az egyén milyen értékben észleli úgy, hogy befolyással 

rendelkezik viselkedése felett (belső kontroll) és milyen mértékben tulajdonítja magatartását 

külső tényezőknek (külső kontroll). 

III. Általános egészségmodell: 

1. Salutogenezis modellje (Antonovsky, 1996): a kockázati tényezők helyett az 

egészségmegőrzés eszközeire, az „általános ellenállási erőforrásokra” és az egyén 

koherencia-érzékére helyezi a hangsúlyt. A koherenciaérzék „azt a biztonságot jelenti 

az egyén számára, hogy összhangban van környezetével, képes felkészülni a 

környezetét és önmagát érintő hatásokra, és nagy valószínűsége van annak, hogy a 

dolgok (események, folyamatok) nagyjából az elvárásainak megfelelően fognak 

alakulni”. (Szántó, 2005, 58. o.) 

2. Szubjektív/laikus egészségmodellek (Murray, 1990): a modell a betegségeket a 

szociokulturális kontextusba helyezi – alaptétele, hogy az egészségmagatartást 

befolyásolja az a mód, ahogyan az egyének saját maguk számára leképezik, 

reprezentálják az egyes betegségeket, valamint az egészségi állapotukat. 

3. Ökológiai egészségmodellek: az egészség holisztikus, bio-, pszicho-, 

szociospirituális modellje, mely szerint a fizikai állapot, a lelki tényezők, a 

szociokulturális faktorok „ökológiai–epidemiológiai interakcióban vannak”. (Csabai, 

2001, 167. o.) 

IV. Kontinuum modellek – Viselkedési szándék és attitűd, normák modelljei: 

1. Indokolt cselekvés elmélete (Ajzen és Fishbein, 1980); 

2. Tervezett cselekvés elmélete (Ajzen, 1991); 

3. Az egészségmagatartás integratív modellje (Fishbein és Yzer, 2003). 

V. Integratív modellek: 

1. A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje (Prochaska, DiClemente, & 

Norcross, 1992); 

2. Egészségcselekvési folyamat modell (Health Action Plan Approach, HAPA, 

Schwartzer, 2007). 

Kontinuum modellek: a viselkedési szándék és attitűd modelljei (lásd fentebb IV. pont!) 

A kontinuummodellek sajátossága, hogy az egyéneket egy olyan tartomány mentén helyezi 

el, amely tükrözi a cselekvés (egészségmagatartás változtatása) valószínűségét. Ezen 
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modellek olyan prediktor változókat azonosítanak, melyek a hatékony egészségmagatartást 

előrejelzik. Ezeket azután egy előrejelzési egyenletben egyesítik a viselkedési szándék és a 

magatartásváltozás magyarázatának érdekében. A kontinuum-modellekre építő intervenciók 

célja az egyén előremozdítása a kontinuum mentén a hatékony egészségmagatartás felé. Az 

ilyen modellek azt feltételezik, hogy egy személy viselkedése a tudatos szándék, döntés 

megnyilvánulása (például „hetente négyszer futok legalább 30 percig"), a szándékképzést 

pedig a hiedelmek és attitűdök határozzák meg (Ajzen és Fishbein, 1980). Ezért a hangsúly a 

prediktorok azonosítására irányul, amely magában foglal olyan konstruktumokat, mint az 

észlelt akadályok, a társadalmi normák, a betegség súlyossága, a személyes vulnerabilitás 

vagy az észlelt énhatékonyság. Az ilyen jellegű legfontosabb megközelítések az indokolt 

cselekvés elmélete, a tervezett magatartás elmélete és a védelmi motiváció elmélete. A 

kontinuum modellek legfőbb kritikája, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a cselekvési 

szándékban megfigyelhető varianciára, mint a megnyilvánuló viselkedés változatosságára. 

Mivel a kontinuum elméletek nem azonosítanak fontossági sorrendet az egyes összetevők 

között, így az e modellek mentén kidolgozott intervenciókat sem szükséges programozottan, 

meghatározott sorrendben bevezetni. 

1. Indokolt cselekvés elmélete (Ajzen és Fishbein, 1980, ábra forrása Nemcsicsné, 

2005) 

Az egészségmagatartás első modellje az ún. kontinuum-modellek tipikus képviselője, 

célja feltárni, hogy az attitűdök milyen kapcsolatban állnak a manifeszt magatartással. 

Az elmélet kidolgozásakor a kutatók azt találták, hogy az attitűdök nem közvetlenül 

határozzák meg a magatartást, hanem a cselekvési szándékon keresztül befolyásolják 

azt. A szándékot ugyanakkor az attitűd mellett a szubjektív normák és a normatív 

hiedelmek egyéni fontossága befolyásolja. A megnyilvánuló egészségmagatartás 

tehát e modell szerint egy racionálisan leképezhető folyamat eredményeként jön 

létre. 
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4. ábra: Indokolt cselekvés elmélete (Ajzen és Fishbein, 1980, ábra forrása Nemcsicsné, 
2005) 

2. Tervezett cselekvés elmélete (Ajzen, 1991, ábra forrása Nemcsicsné, 2005) 

Az indokolt cselekvés modelljének kiegészítéseként született meg a tervezett 

cselekvés elmélete, mely már hangsúlyozza az észlelt magatartásirányítás (észlelt 

viselkedési kontroll) szerepét. A megnyilvánuló egészségmagatartást tehát a normatív 

hiedelmek, attitűdök és szubjektív normák mellett az is meghatározza, hogy az egyén 

milyen mértékben észlel kontrollt a viselkedése felett, valamint hogy az észlelt 

kontrollt belsőnek vagy külső tényezők által szabályozottnak gondolja. 

 

5. ábra: Tervezett cselekvés elmélete (Ajzen, 1991, ábra forrása Nemcsicsné, 2005) 

3. Az egészségmagatartás előrejelzésének integratív modellje 

„A modell szerint bármely adott magatartás valószínűleg akkor fordul elő, ha 

valakinek erős szándéka van a magatartás végrehajtására; ha a személy rendelkezik a 
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szükséges készségekkel és képességekkel, amelyeket a magatartás teljesítése 

megkövetel; és ha nincsenek környezeti kényszerek/korlátok (environmental 

constraints) a magatartás teljesítésének megakadályozására (Fishbein és Yzer, 2003, 

idézi Nagy Lászlóné és Barabás, 2011, 199. o.). Ebből következik tehát, hogy az 

egészségmagatartás változtatását célzó intervencióknak egyénre szabottnak kell 

lennie – méghozzá annak függvényében, hogy az adott személy esetében a változás 

akadályát a szándék vagy a képesség hiánya adja-e, esetleg a környezet, kulturális 

kontextus változtatására van szükség.  
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6. ábra: Egy integrált modell a magatartás előrejelzéséhez (Forrás: Fishbein és Yzer, 2003, 
167.o., idézi Nagy Lászlóné és Barabás, 2011, 199. o.) 

A viselkedésváltozás transzteoretikus szakaszmodellje (lásd fentebb V/1. pont!) 

A fent bemutatott kontinuum modellek mellett az egymásra épülő szakaszok mentén 

gondolkodó modellek fő képviselője a viselkedésváltozás transzteoretikus (elméleteken 

átívelő) modellje (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992; magyarul: Prochaska, Norcross 

& DiClemente, 2009, idézi Czeglédi, 2012), a viselkedésváltozás integratív modellje. A modell 

célja előrejelezni és megmagyarázni, hogy a rizikós egészségmagatartást folytató személyek 

mikor és hogyan döntenek az egészségmagatartásuk megváltoztatása mellett, valamint 

milyen változók játszanak szerepet ebben a folyamatban. Érvelésük szerint a népesség 

egészségét veszélyeztető magatartások és a viselkedésváltozás magyarázatára a teljes 

populációra alkalmazható modell kidolgozása szükséges – vagyis azok bevonása is, akik nem 

feltétlenül motiváltak a változásra. A viselkedésváltozást egy hosszan tartó folyamatnak 

tekintik, amely időben elnyúlhat és hat egymást követő, egymásra épülő szakaszon megy 

keresztül. A változás stádiumai a következők: 

1. fontolgatás előtt/prekontempláció; 

2. fontolgatás/kontempláció; 

3. felkészülés/preparáció; 

4. cselekvés/determináció; 

5. fenntartás; 

6. befejezés. 
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Az egyes szakaszok alapvetően a fent meghatározott sorrendben követik egymást, 

ugyanakkor a szakaszokban eltöltött idő hossza egyénenként változik, és az 

egészségviselkedés változásában esetlegesen bekövetkező visszaesés miatt a linearitás 

megtörhet. 

A szakaszokon kívül a viselkedésváltozás kapcsán fontos fogalom még a döntési egyensúly, 

az énhatékonyság és a kísértés. „A döntési egyensúly a viselkedésváltozás mellett és ellen 

szóló érvek viszonylagos súlyozása. A meta-elemzések eredményei szerint a pro és kontra 

érvek konzisztens mintázatot mutatnak, több mint 40 egészségmagatartás kapcsán. A 

fontolgatás előtti stádiumban az ellenérvek túlsúlya figyelhető meg, míg ennek fordítottja 

jellemzi a cselekvés stádiumát. A hangsúlyeltolódás az akció fázisa előtt zajlik le.” (Johnson 

és mtsai, 2006, idézi Czeglédi, 2012) „Az észlelt énhatékonyság az egyénnek a képességeibe 

vetett bizalma, miszerint el tudja érni a kívánt teljesítményt az életére hatást gyakorló 

események befolyásolásában. Az énhatékonysággal kapcsolatos hiedelmek meghatározzák 

az egyének gondolkodását, érzéseit, motivációit és viselkedését.” (Bandura, 1994) „A 

képességeinkbe vetett optimista hit a viselkedésváltozás alapfeltétele, továbbá az egészség-

magatartások gyakorlásának jelentős előrejelzője.” (Weitzel, 1989, idézi Czeglédi, 2012) „Az 

énhatékonyság az egyén azon hiedelmének mértékét reprezentálja, hogy képes a nehéz 

helyzetekkel is megküzdeni anélkül, hogy visszatérne az egészségtelen szokásaihoz.” 

(Czeglédi, 2012, 415. o.) 

 

Az egészségmagatartás akadályai a transzteoretikus modell szerint 

A fent bemutatott modellek kapcsán látható, hogy az egészségmagatartás megközelítése – 

és emiatt az intervenciók tervezése – milyen széles körű, átfogó szemléletet igényel. Az 

egészségmagatartást meghatározó (akadályozó és segítő) tényezők tárháza igen széles, 

szerteágazó. A transzteoretikus modellből kiindulva a viselkedésváltozás legfőbb akadálya 

lehet a nem megfelelő motiváltság, a döntési egyensúly és az alacsony észlelt 

önhatékonyság. Így tehát azok, akik az egészségmagatartás-változás kapcsán a fontolgatás 

előtti vagy a fontolgatás szakaszában vannak, még távol járnak a valódi cselekvéstől. 

A fontolgatás előtti szakasz jellemzője, hogy az e szakaszban lévők nem szándékoznak az 

elkövetkezendő hat hónapon belül változtatni egészségmagatartásukban, mivel azt nem 

látják problematikusnak. Ennek hátterében a viselkedésük kedvezőtlen következményeivel 

kapcsolatos információ hiánya vagy elégtelensége állhat. Az esetleges korábbi sikertelen 
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próbálkozások alááshatják a változásra való képességükbe vetett hitüket is. A szakasz 

pszichológiai jellegzetessége a tagadás, a probléma bagatellizálása, az ürügyek, 

magyarázatok használata (Füzesi és Tiringer, 2016). 

A fontolgatás fázisában lévők nem törekednek ugyan aktívan a viselkedésváltoztatásra, 

azonban komolyan fontolgatják ennek elkezdését az elkövetkező hat hónapon belül. Jobban 

tudatában vannak a változtatás mellett szóló érveknek, azonban az ellenérvek is hasonló 

arányban vannak jelen, vagyis egy ún. döntési egyensúly áll fenn, ez pedig ambivalenciát 

eredményez. A személyek tartósan elidőznek ebben a szakaszban: ugyan tisztában vannak 

vele, hogy jelenlegi viselkedésük és jövőbeni céljaik nem összeegyeztethetők (pl. idősebb 

korra is aktívnak, fittnek maradni a jelenlegi ülő életmód mellett), mégis halogatják az 

egészségviselkedés változtatását. Az e szakaszban lévők emiatt nem állnak készen a 

tradicionális, akcióorientált programokra, amelyek azonnali cselekvést várnak az egyéntől 

(Czeglédi, 2012). Az ambivalencia felerősítői és egyben a változás „csapdái” lehetnek. (Füzesi 

és Tiringer, 2016): 

 Az abszolút bizonyosság keresése: Azért tekinthető csapdának, mert ennek esetében 

az egyén abszolút igazságot keres, vagyis egyértelmű bizonyítékokat fennálló 

egészségmagatartása károsságára nézve. A betegségek kialakulása ugyanakkor 

komplex, soktényezős folyamat. Nem mindenki betegszik meg például a dohányzástól 

(jellemző például hasonló mondatok hangoztatása: „Nagyapám is szívta a dohányt, 

mégis 96 évesen halt meg!”), de az egészség-károsodás bekövetkeztének jelentős 

kockázata van. 

 A mágikus pillanatra való várakozás: A személy a viselkedés megváltoztatására 

tökéletesen alkalmas pillanatra vár és egészen addig halogatja az előkészületek 

megtételét és a cselekvést. 

 Vágyteljesítő gondolkodás: Arra vágyakozik, hogy bárcsak „megúszná” az adott 

viselkedés (például a dohányzás vagy a mértéktelen táplálkozás) kellemetlen 

következményeit. 

 Túl korai cselekvés: Ennek tipikus példái az újévi fogadalmak. A személy még nem áll 

készen a változásra, nem gondolta következetesen végig, hogy a változás milyen 

nehézségekkel járhat, próba-szerencse alapon próbálkozik. Ez ugyanakkor kudarcot 

eredményez, ami ismét visszaveti a változás melletti elköteleződést, csökkenti 

énhatékonyságába vetett hitét. 

Az Egészségcselekvési folyamat modell (Health Action Process Approach, HAPA, 

Schwartzer, 2007) (lásd fentebb V/2. pont!) 
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Schwartzer integratív modellje ötvözi a kognitív és szociális elméleteket és az 

egészségviselkedés tekintetében megkülönböztet egy motivációs és egy akarati (cselekvési) 

fázist. A motivációs fázis – hasonlóan a fent bemutatott transzteoretikus modellhez – a pro 

és kontra érvek mérlegelését foglalja magában, valamint a cselekvési énhatékonyság, a 

kimeneti várakozások és a kockázatészlelés felmérését. Ezt követi a döntés az 

egészségviselkedés mellett, majd az akarati stádium, ahol megtörténik a cselekvési terv 

kidolgozása és a megküzdés tervezése. A fenntartási énhatékonyság fogalma alatt értik az 

egyén abbéli hiedelmét, hogy képes egy adott egészségviselkedést tartósan fenntartani. 

Ezzel szemben a visszaállítási/felépülési énhatékonyság azt a meggyőződést jelenti, hogy egy 

esetleges visszaesést követően is képes folytatni a korábban megkezdett 

egészségviselkedést. 

 

7. ábra: Egészségcselekvési folyamat általános modellje (Forrás: Schwartzer, 2007) 

Az egészségmagatartás és az egészséghez való viszonyulás szorosan összefügg a 

kockázatészleléssel, ami a fenti modell egyik kiinduló alapeleme. Az egészségmagatartás 

melletti elköteleződésben kiemelten fontos az észlelt rizikó, veszélyeztetettség, valamint 

olyan tényezők, mint a veszély komolyan vétele. Az elégtelen kockázatészlelést nevezhetjük 

irreális optimizmusnak is: ez esetben az egyén az egészségét veszélyeztető magatartás miatt 

kognitív disszonanciát él át, amit úgy próbál feloldani, hogy bagatellizálja a veszélyt, illetve 

saját magára nézve tagadja azt. Ráadásul a betegség kialakulásának veszélye csak valamikor 
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a távoli jövőre tevődik át, az is feltételes módban, míg a kockázati magatartás „előnyeit” 

azonnal élvezheti (Pikó, 2003). A káros egészségmagatartás biológiai, szociális, pszichológiai 

előnyökkel is jár, ez „előnyök” pedig eltorzítják a helyes kockázatészlelést, és ezáltal rontják 

az egészségtudatosságot (Pikó, 2003). 

4.4 AZ EGÉSZSÉGMAGATARTÁST TÁMOGATÓ TÉNYEZŐK 

A fenti modellek kapcsán jól körvonalazódik, hogy a különféle egészségmagatartások aktív, 

relapszusok (visszaesések) mellett fenntartása igen jelentős kihívás, sok esetben stresszteli 

feladat. Emiatt az egészségviselkedések melletti elköteleződés, a bio-pszicho-szociális jóllét 

megteremtése és kivitelezése jelentős adaptív megküzdési kapacitást igényel az egyéntől. Az 

alábbiakban azokat a tényezőket vesszük sorra, melyek támogatják, elősegítik az optimális 

megküzdést és ezáltal hozzájárulnak a preventív és protektív egészségfaktorok 

megjelenéséhez. 

Kognitív tranzakcionalista megküzdés modell 

„A megküzdés olyan érzelmi, viselkedéses, kognitív erőfeszítés, amellyel az egyén az 

erőforrásait megterhelő stresszhelyzetet igyekszik kezelni” (Lazarus, 1993; Lazarus & 

Folkman, 1987, idézi Hamvai és Pikó, 2013). A Lazarus nevéhez köthető kognitív 

tranzakcionalista felfogás szerint a stressz nem csak a környezetben és nem is csak a 

személyben keresendő, hanem a kettő dinamikus kölcsönhatásából származik. Stressz az, 

amit az érintett személy úgy értékel, hogy az megváltoztatja a mindenkori személy–

környezet kapcsolatot, és amelynek kezelésére nem áll rendelkezésére megfelelő forrás. A 

stressz forrása lehet külső, környezeti hatásokban rejlő, de adódhat önmagunk, 

motívumaink, vágyaink konfliktusából egyaránt. Így a kognitív értékelés – vagyis amilyen 

jelentést tulajdonít a személy az adott stresszornak – tekinthető a stressz központi 

meghatározójának. 

A kognitív kiértékelésnek két fázisát különböztetjük meg: Az elsődleges kiértékelés a külső 

esemény, helyzet értékelését, a személy szemszögéből való interpretációját jelenti, mely 

során a személy tekintetbe veszi a környezeti hatás vagy változás motivációs relevanciáját 

(érint-e, és ha igen, milyen mértékben személyes célokat a változás); a személyes céljaival, 

vágyaival való kongruenciát; és az ego-involváltság fokát. Ennek négyféle kimenetele lehet: 

veszteség, fenyegetés, kihívás és előny. 
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A másodlagos kiértékelés a rendelkezésre álló erőforrások, eszközrepertoár számbavételét 

jelenti, mely során elsőként az adott változás és interakció kiszámíthatóságát, 

kontrollálhatóságát vizsgáljuk, továbbá azt, hogy ki vagy mi az okozója, kézbentartója a 

változásnak. Egy másik komponens a másodlagos értékelés folyamatában a 

problémacentrikus beavatkozáshoz bevethető megküzdési stratégiák számbavétele: 

mindazon erőforrások és lehetőségek feltérképezése, amelyek az interakció kezeléséhez 

igénybe vehetők. Ezután következik az érzelem regulációját szolgáló megküzdési források 

feltérképezése. A másodlagos értékelés további komponense a jövőre vonatkozó elvárásokat 

elemzi, becslések történnek arra vonatkozólag, hogy hogyan alakulhat az interakció az egyes 

megküzdési stratégiák bevetése esetén, vagy akkor, ha az egyén egyáltalán nem avatkozik 

be. Fontos szem előtt tartanunk, hogy ezek a folyamatok dinamikusak, állandók, egymásra is 

hatnak, és akár ezredmásodpercek alatt is megváltoztathatják a személy helyzetértékelését. 

Hamvai és Pikó (2013) vizsgálatában – a serdülők körében – a megközelítő, problémafókuszú 

megküzdési módok az egészségvédő viselkedést előre jelezték. Az elkerülő megküzdési 

módok (pl. tehetetlenség) ezzel szemben az egészségkockázati viselkedések pozitív, és az 

egészségprotektív viselkedések negatív magyarázó változói voltak. A társas támogatással 

kapcsolatos megküzdési módok (barátkozás) mind az egészségkockázati, mind pedig az 

egészségvédő magatartásokkal pozitív kapcsolatban álltak. A szerzők kiemelik továbbá a 

vallásosság, a spiritualitás egészségvédő szerepét serdülőkorban. 

A személyiség protektív, egészségfenntartó tényezőit egymástól izoláltan különböző „mini 

teóriák” keretében vizsgálták. Ezek két csoportba oszthatók: 

1. Az első csoportba azokat a vonásokat sorolták, melyek a személy önmagáról és a 

világról alkotott filozófiai nézeteit foglalják magukba. Általános hitet arról, hogy mi 

az, ami működik a világban, mi vagy ki felelős az élet problémáiért, és mi az, ami 

értékes és fontos. 

Ide sorolhatók: 

 Antonovsky koherencia-érzék konstruktuma, amely három fő komponensből tevődik 

össze. A felfogóképességből, amely a külső és belső történések differenciált 

észlelését, ezek prediktibilitását és értelmezhetőségét (az a hit, hogy a dolgok 

egymásból következnek, következésképp megérthetőek) foglalja magában; A 

források kezelésének képességéből, amely a források felkutatásának és 

felhasználásának képességét rejti magában; Az értelmességből, amely azt jelzi, hogy a 

személy mennyire tartja életét értelmesnek, s mennyire talál megvalósításra érdemes 

célokat. 
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 Kobasa, Maddi és Kahn (1982) lelkileg edzett, küzdőképes személyiség fogalma 

(hardy personality), melynek főbb jellemzői az elkötelezettség, a kihívásokra való 

reagálás és a kontrollképesség. 

2. A másik csoportba azokat a vonásokat sorolták, amelyek specifikusan a megküzdésre 

vonatkozó hitet, elképzelést foglalják magukba arról, hogy melyek a személy 

lehetőségei és kilátásai a megküzdésben. Ezek az elképzelések a másodlagos 

kiértékelést befolyásolják erőteljesen. 

Ide sorolhatók: 

 Énhatékonyság (Bandura, 1997) – korábban már ismertettük; 

 Kontrollképesség (külső-belső kontroll, Rotter, 1954); 

 Diszpozicionális optimizmus (Scheier és Carver, 1985, idézi Hamvai, 2014, 51. o.): 

„általános elvárás azzal kapcsolatban, hogy a jövőben inkább kedvező lesz a dolgok 

kimenetele, és azok ritkábban alakulnak kedvezőtlenül. Ebből a perspektívából az 

optimizmus egy kognitív beállítódás, és egyben tartós személyiségjegy”. Hamvai 

(2014) összefoglalása és saját vizsgálata is egyértelműen alátámasztotta, hogy az 

optimizmus az egészségprotektív magatartásokkal pozitív, míg az egészségkockázati 

viselkedésekkel negatív kapcsolatban áll, hozzájárul a sportos életmódhoz, helyes 

táplálékbevitelhez, relaxációhoz, egészségfejlesztéshez, társas támogatás 

kereséséhez és a droghasználat kerüléséhez; 

 Reziliencia: „A reziliencia olyan személyiségjegy, amely szorosan összefügg az 

adaptációs képességekkel, jellemző rá többek között a belső kontroll, az empátia, az 

optimizmus, a pozitív énkép, a változások pozitív kezelése és az énhatékony 

viselkedés” (Masten, 2001, idézi Pikó, Hamvai, 2012, 25. o). A reziliencia fontos 

mutatója az élettel való elégedettség és a fentebb bemutatott diszpozicionális 

optimizmus. Pikó és Hamvai (2012) megállapítása szerint a rezilienciát erősíti az 

alacsony szintű önvád, az elfojtás, az aggódás, vagyis a maladaptív emóció-fókuszú 

megküzdési módok kerülése. 

A személyiség stresszel szembeni védettségét szavatoló képességeket, diszpozíciókat a 

hazánkban dolgozó kutató, Oláh Attila (1996, 1997, 2002) egy egységes rendszerbe foglalta. 

Elmélete szerint „az individuum megküzdési forráskapacitását alkotó személyiségtényezők 

egy integrált személyiségen belüli rendszerként foghatók fel, amit pszichológiai 

immunrendszerként definiálhatunk.” (Oláh, 1997, 20. o.) „A pszichológiai immunrendszer 

fogalma azoknak a személyiségforrásoknak a megjelölésére szolgál, amelyek képessé teszik 

az egyént a stresszhatások tartós elviselésére, a fenyegetésekkel való eredményes 

megküzdésre úgy, hogy a személyiség integritása, működési hatékonysága és fejlődési 

potenciálja ne sérüljön, inkább gazdagodjon, a stresszel való aktív foglalkozás során szerzett 

tudás, élményanyag és tapasztalat interiorizációja következtében”. A pszichológiai 

immunitás magas szintje tehát egy olyan kognitív eszközrendszer birtoklását és azonnali 
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alkalmazásának képességét jelenti, amely egyaránt biztosít a személynek pszichológiai 

egészséget (mutatói például: pszichológiai jól-lét, flow élmény gyakorisága) és testi 

egészséget. 

A magatartás szabályozásának játékelméleti modellje az ember-környezet rendszerben 

(Kopp, Prékopa, 2011) 

A magatartástudományi modellben Kopp és Prékopa (2011) kompetenciának nevezi a 

sikeres, eredményes, célirányos viselkedés élményét és igényét, a saját helyzetünk feletti 

kontroll képességét – ez a legáltalánosabban megfogalmazott optimalizálási alapelv, amelyre 

az ember magatartási döntéseiben törekszik. A modell lényege, hogy minden döntésünk 

során mérlegelnünk kell, képesnek tartjuk-e magunkat az adott környezeti elvárás 

teljesítésére – a kognitív értékelés során észlelt képességeinket összevetjük az észlelt 

környezeti kihívásokkal, igényekkel, hogy a bekövetkezett egyensúlyvesztést 

helyreállíthassuk. Az egészségmagatartás szempontjából kiemelt, hogy a helyzet kognitív 

kiértékelése mentén a szituációt aktivitással kontrollálhatónak vagy nem kontrollálhatónak 

minősítjük-e. Előbbi esetben az adaptív magatartási válasz lesz maga a protektív 

egészségviselkedés (sportolás, egészséges táplálkozás stb.), a maladaptív pedig az 

egészségkárosító viselkedések sora (pl. szerhasználat, öngyilkosság). Az aktivitással, 

tevékenységgel nem kontrollálható esetekben a leginkább helyénvaló, ha el tudjuk végezni a 

helyzet kognitív átértékelését, vagyis reálisan szemlélve, gondolkodási–érzelmi egyensúlyt 

teremtünk. Ellenkező esetben a szorongás manifesztálódhat testi tünetekben (mint pl. 

gasztrointesztinális fekély, bélbetegségek, hipertónia stb.). Ebben az esetben a tanult 

tehetetlenség koncepciója jut érvényre: ha többször átéli a személy, hogy nincs lehetősége a 

menekülésre, már a vészhelyzet előjeleire is passzivitással reagál, vagyis megtanulja, hogy 

felesleges és reménytelen a környezeti kihívással való aktív megküzdés. 

A szerzők kiemelik továbbá, hogy „egészségi kockázati szerepe miatt különösen nagy 

jelentőségű az ellenségesség (hosztilitás) attitűdje, amely fokozza a kontrollvesztés 

valószínűségét, hiszen az ember–környezet játszmában a környezetet eleve ellenségesnek 

tételezi a személy. Az ellenséges beállítottság azt jelenti, hogy az embereket általában 

aljasnak, önzőnek minősítjük, akik csak ki akarják használni a többieket, és úgy gondoljuk, 

hogy legbiztosabb nem bízni senkiben. Ilyen lelki állapotban a nehéz helyzetekben sokkal 

inkább érezzük magára hagyottnak saját magunkat, így érthető, hogy a stresszhelyzetekre 

nagyobb valószínűséggel reagálunk kontrollvesztéssel. Az ellenséges beállítottság ellentéte a 
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bizalom, ami a társadalmi tőke legfontosabb jellemzője. Ez magyarázza, hogy a bizalom, 

társadalmi tőke igen jelentős egészségvédő tényező.” (Skrabski, 2003; idézi Kopp és Prékopa, 

2011, 673. o.) 

 

8. ábra: A magatartás szabályozásának játékelméleti modellje az ember-környezet 
rendszerben (Forrás: Kopp és Prékopa, 2011, 673. o) 
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V. A szisztematikus szakirodalomkutatás 
             menete és eredményei 

5.1 A SZISZTEMATIKUS SZAKIRODALOMKUTATÁS MENETE AZ 
EVIDENCIÁN ALAPULÓ STRESSZ- ÉS KIÉGÉSMEGELEZŐ 
MÓDSZEREKRŐL 

A kutatás célja a stressz-, kiégésmegelőző és kezelő módszerek evidencián alapuló hazai és 

nemzetközi jó gyakorlatainak áttekintése, metaanalizisek és szisztematikus review-k 

tekintetében. Az irodalomkutatás célja azoknak a módszereknek a feltárása, amelyek 

megvalósítására lehetőség lenne a projekt későbbi szakaszában. 

1. A keresés adatbázisai: 

 Ovid Medline, 

 PsychInfo, 

 Evidence Based Medicine Reviews, 

 Cochrane Database of Systematic Reviews, 

 ACP Journal Club, 

 Database of Abstracts of Reviews of Effects, 

 Cochrane Central Register of Controlled Trials, 

 Cochrane Methodology Register, 

 Health Technology Assessment, 

 NHS Economic Evaluation Database. 

A címben, absztraktban, kulcsszavakban történő keresés keresőszavai: 

 stress or burnout or burn-out; 

 AND management or prevention or intervention or reduction or relief or cop* or 

decrease or training or program or workshop. 

Kizárásra kerülő kifejezések: 

not asia* not drug* not psychotherapy not pharm* not urin*. 

További szűkítések: 

 18 év feletti korosztály; 

 angol nyelvű; 

 2010 utáni cikkek; 

 európai, amerikai és ausztrál populációra vonatkozó tanulmányok; 

 metaanalízisek és szisztematikus review-k. 

A keresés összesen 944 találattal zárult (9. ábra). 
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9. ábra: Szisztematikus szakirodalomkutatás keresési algoritmusa 

A 944 db tanulmány további szűkítésen ment keresztül, újabb kizárási kritériumok alapján, 

amelyek eredményeképpen a találati eredmények a kutatási célnak pontosabban 

megfelelnek. 

Ezek alapján kizárásra kerültek azok a tanulmányok, amelyekben szereplő célcsoport: 

• diagnosztizált mentális zavarra vonatkozik (ugyanis az EFI hatáskörén kívül esik); 

• olyan szomatikus megbetegedésekre vonatkozik, melyek nem bírnak hazánkban 

népegészségügyi jelentőséggel pl. a HIV betegekre vonatkozók (ezzel szemben 

kifejezetten kiemelt jelentőségű a daganatos vagy a kardiovaszkuláris 

megbetegedések esetén talált eredmények); 

• a ritka mentális vagy szomatikus betegek hozzátartozóira vonatkozó eredmények, 

míg a hazánkban gyakori megbetegedések hozzátartozóira vonatkozó tanulmányok 

kiemelten szerepelnek; 

• olyan speciális csoportokra vagy jelenségekre vonatkozó tanulmányok, melyek 

hazánkban nem vagy nagyon alacsony számban vannak jelen (pl. hurrikán túlélői); 

• az EFI-ben nem előforduló csoportokra vonatkozó tanulmányok (pl. intenzív 

osztályon kezelt páciensek); 

• továbbá azok a tanulmányok sem kerültek be, melyek eredményei alapján az adott 

beavatkozás a stressz és/vagy kiégés megelőzésben és kezelésében nem bizonyultak 

hatékonynak vagy ígéretesnek. 

A második szintű szűréseket követően, a duplikációk áttekintése után 77 releváns tanulmány 

került be a vizsgálatba, további részletes elemzésre. 
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5.2 SZISZTEMATIKUS SZAKIRODALOMKUTATÁS EREDMÉNYE AZ 
EVIDENCIÁN ALAPULÓ STRESSZ- ÉS KIÉGÉSMEGELŐZŐ 
MÓDSZEREKRŐL 

INTERVENCIÓK 

A szakirodalomkutatás során számos beavatkozás hatékonynak bizonyult a stressz és a 

kiégés kezelésében és megelőzésében. Az evidencia szintje azonban nem minden esetben áll 

rendelkezésre az eddigi szisztematikus review-k és metaanalízisek során, mely legfőképpen a 

heterogén vizsgálati elrendezésekből fakad. Néhány esetben azonban levonható volt 

következtetés az evidencia szintjére vonatkozóan. Ezen eredmények szerint kiemelendő a 

Mindfulness-alapú programok közepes–magas evidenciaszintje a stressztünetek 

csökkentésében. Ezt követően alacsony–közepes evidenciaszinttel találhatók a kognitív 

viselkedésterápiás (CBT) alapú eljárások, a meditáció és a zeneterápia (illetve maga a 

zenehallgatás) is. A többi beavatkozás esetén alacsony vagy nem meghatározható 

evidenciaszint volt jellemző. A kérdőjel esetén elmondható, hogy vannak alátámasztó 

kutatási eredmények, azonban abból egyértelműen nem lehetett levonni következtetést a 

metaanalízis hiánya, a vizsgálatok kevés száma, eltérő defíniciók és mérési módok eltérése 

miatt. Mindezek miatt további kutatások lefolytatása szükséges. 

Beavatkozások: Evidencia szintje: 

Fizikai aktivitás ? 

Jóga ? 

Relaxáció (AT, progresszív) ? alacsony 

Biofeedback ? 

Művészetterápia (főleg zene) alacsony–közepes 

Mindfulness (MBSR, MBCT) közepes–magas (MBSR előnye) 

Meditáció alacsony–közepes 

CBT alapú alacsony–közepes 

Pszichoedukáció ? 

Interperszonális (komm., társas támasz) alacsony 

Szervezeti (munkakör bővítés, rotáció stb.) ? alacsony 

Hipnózis ? 

Szupervízió alacsony 

Pozitív Pszichológia ? 

2. táblázat: Bizonyítottan hatékony intervenciók listája 
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Az alábbiakban az egyes intervenciók ismertetése következik, kifejezett figyelmet szentelve 

hatásmechanizmusuknak. 

JÓGA 

A jóga szanszkrit eredetű szó, jelentése összekötni, egyesíteni, figyelmünket ráirányítani 

valamire, illetve használni. További jelentése a mély és bensőséges kapcsolat. A jóga nem 

egyszerűen sport, hanem filozófiai alapokon nyugvó tudomány. A jóga részét képezi a 

relaxáció (helyes légzéstechnika) és a meghatározott testpozíciók, ászanák felvétele (álló, ülő 

és fordított) és kitartása, valamint a meditáció. Számos pozitív hatása van az egészségre, 

testi, lelki és szellemi síkon egyaránt. A jógának jótékony hatása van a különböző 

fájdalmakra, hatásos alvásproblémák, fáradtság esetén, javítja az emésztést. Szorongásos 

megbetegedésekben és depresszióban szenvedőknél elősegíti a tünetek megszűnését, 

eredményesen csökkenti a stressz okozta panaszokat. Segít a megfelelő testtudatosság 

kialakításában, mivel egyik eleme a figyelem ráirányítása a test különböző részeire és a 

testünkben keletkező érzetek megfigyelése. 

A kutatások eredményei szerint a jógagyakorlatok és a jóga során alkalmazott légzési 

technikák bizonyítottan csökkentik a vérnyomást mind egészséges, mind hipertenzióval 

diagnosztizáltak esetén. A hatás azáltal jelenik meg, hogy a jóga ezen elemei lassú ritmusú 

proprioceptív és exteroceptív impulzusokat generálnak, csökkentik a perifériás adrenerg 

aktivitást, és elősegítik az autonomikus egyensúlyt. A jóga ászanák szintén kedvezően hatnak 

a vérnyomásra, illetve más kardiovaszkuláris kockázati tényezőkre (Tyagi és Cohen, 2014). 

Kutatási eredmények alapján úgy tűnik, hogy a jóga ászanák széles körben, de főként 

depresszív tüneteket mutató személyeknél modulálják a szimpatikus idegrendszeri működést 

és a HPA-tengelyt, melynek eredményeképpen csökkentik a vérnyomást, a szívritmust, a 

kortizol, citokin és koleszterol szinteket (Pascoe, Thompson és Ski, 2017). 

A hatha jóga kifejezetten ismertté vált stresszcsökkentő, életminőséget javító, pszichés és 

pszichoszomatikus betegségeket csökkentő, kedvező pszichológiai hatásának köszönhetően. 

Éppen ezért kifejezetten javasolt kiegészítő beavatkozás olyan stressz indukálta zavarok 

esetén, mint alvászavar, szorongás, depresszió, bronchiális asztma és magas vérnyomás 

betegségek (Tyagi és Cohen, 2014). 

Hazánkban különösen sok lehetőség van a megfelelő jógaoktatóképzés kiválasztására. A 

jógaoktatás államilag nem szabályozott tevékenyég, az országos képzési jegyzékben nem 
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szerepel. Ezért jött létre a Magyar Jógaoktatók Szövetsége8 2006-ban, azzal a céllal, hogy egy 

minőségbiztosítási rendszert hozzon létre ebben a szerteágazó, egymástól nagyon eltérő 

környezetben a jógaoktatók és a képzések tekintetében. Így a Szövetség védjegyével 

rendelkező oktatók és képzési helyek megfelelnek a Magyar Jógaoktatók Szövetsége által 

támasztott minimális feltételeknek és minőségi kritériumoknak. 

FORRÁSOK 

Bodolai M., Lívják E., Boda E., Bíró M. (2016). A jóga hatása a szervezetre, szerepe a 
stresszkezelésben. Megtekintve: 2018. 09. 06-án. 

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/1489/1/51-67_Bodolai.pdf 

Magyar Jógaoktatók Szövetsége: Bemutatkozás és Jógaoktatás törvényesen. Megtekintve: 
2018.09.23.-án, http://jogaoktatok.hu/bemutatkozas/ és http://jogaoktatok.hu/jogaoktatas-
torvenyesen/ 

Pascoe, M.C., Thompson, D.R., Ski, C.F. (2017). Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-
related physiological measures: A meta-analysis. Psychoneuroendocrinology, 86 

Sharma, M. (2014). Yoga as an alternative and complementary approach for stress management: a 
systematic review. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 19(1), 59–67. 

Tyagi, A., Cohen, M. (2014). Yoga and hypertension: a systematic review. Alternative therapies in 
health and medicine, 20(2) 

MŰVÉSZETTERÁPIA 

A művészetterápiában a művészet egyfajta közvetítő közeg, ahol a művészettel való kreatív 

munka az önismeret fejlesztését, stresszkezelést, traumákból való felépülést, függőségekről 

történő leszokást és rehabilitációt szolgálja. A művészetterápiáknak gyógyító, rekreációs, 

személyiségfejlesztő és gazdagító hatása van. 

A kreatív tevékenységek, a művészeti tevékenységek fontos szerepet játszanak az egyén 

egészségének és jóllét érzésének támogatásában. A művészetterápiák lényege és működése 

azon a kreatív tevékenységen alapul, ami a képzőművészet, a zene, a mozgás által valósul 

meg. Az egyén, aki – a művészetterápiás módszertől függően – lehet alkotó és befogadó 

egyaránt, olyan tartalmakkal találkozik, amelyeket szavakkal nem vagy nem nagyon tud 

kifejezni. Ide tartozhatnak olyan elfelejtett, tudatalatti tartalmak, amelyek nehezen 

megfogalmazható konfliktusokat, emlékeket, személyeket, érzelmeket, gondolatokat 

foglalnak magukba. A művészetterápia különféle ágazatai csoportos formában és egyéni 

terápia keretében is megvalósíthatók, a kiegészítő terápiák közé sorolható. 

                                                      
8
A Magyar Jógaoktatók Szövetségének honlapja: http://jogaoktatok.hu 

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/1489/1/51-67_Bodolai.pdf
http://jogaoktatok.hu/jogaoktatas-torvenyesen/
http://jogaoktatok.hu/jogaoktatas-torvenyesen/
http://jogaoktatok.hu/
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A művészetterápiák közé tartozik: 

 képzőművészet-terápia (rajz, festmény, kollázskészítés stb.), 

 zeneterápia, 

 mozgásterápia (mozdulat, tánc stb.). 

A zeneterápia stresszcsökkentő és egyéb jótékony hatása fiziológiai (pl. vérnyomás, 

hormonszintek mérése stb.), neurológiai (EEG-vel) és pszichológiai eszközökkel (pl. 

szorongást és szubjektív fájdalmat mérő eszközökkel) is jól kimutatható. A hatás mind 

egészségesek, mind szomatikus és mentális betegséggel küzdők körében fennáll attól 

függetlenül, hogy csak zenét hallgatnak vagy azt zeneterápiás intervenciókkal is kiegészítik-e 

(Bradt és Dileo, 2009). 

Hazánkban a következő képzési lehetőségek közül lehet választani: 

Zeneterápiás képzés: 

 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola,
9 

 Művészetterápia-zeneterápia szakirányú továbbképzés – Pécsi Tudományegyetem 

Művészeti Kar,10 

 Művészetterápiás akkreditált képzés – Lelki Egészségvédő Alapítvány.
11 

Jelenleg a képzés felsőfokú humán diplomával elvégezhető, azonban alkalmazhatósága csak 

azon kliensek körére terjed ki, akiket joga és kompetenciája az adott szakembernek 

elvállalni. 

FORRÁSOK 

Anikó, I. (2009). A művészetterápia lehetőségei az oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 5, 6. 

Bolwerk, A., Mack-Andrick, J., Lang, F. R., Dörfler, A., & Maihöfner, C. (2014). How Art Changes Your 
Brain: Differential Effects of Visual Art Production and Cognitive Art Evaluation on Functional Brain 
Connectivity. PLoS One, 9(7), e101035. 

Bradt, J., Dileo, C. (2009). Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients. 
The Cochrane Database of Systematic Reviews, 15(2) DOI: 10.1002/14651858.CD006577.pub2. 

Leckey, J. (2011). The therapeutic effectiveness of creative activities on mental well‐being: a 
systematic review of the literature. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18(6), 501–509. 

Virágné Horváth, E. (2006). Zeneterápia–mindenkinek. Iskolakultúra, 16(10), 148–149. 

AUTOGÉN TRÉNING ÉS PROGRESSZÍV RELAXÁCIÓ 

                                                      
9
A képzés honlapja: http://www.barczi.elte.hu/content/zeneterapeuta-modszerspecifikus-szakiranyu-

tovabbkepzes.t.861 
10

A képzés honlapja: https://felveteli.pte.hu/content/muveszetterapia-zeneterapia 
11

A képzés honlapja: http://www.lelkiegeszsegert.hu/ 

http://www.barczi.elte.hu/content/zeneterapeuta-modszerspecifikus-szakiranyu-tovabbkepzes.t.861
http://www.barczi.elte.hu/content/zeneterapeuta-modszerspecifikus-szakiranyu-tovabbkepzes.t.861
https://felveteli.pte.hu/content/muveszetterapia-zeneterapia
http://www.lelkiegeszsegert.hu/
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Az autogén tréning Heinrich Schultz nevéhez fűződő relaxációs módszer, amelyet a 

hipnózisból fejlesztettek ki. Gyakorlása során kutatásokkal bizonyított kedvező fiziológiai 

folyamatok indulnak meg a szervezetben (pl. légzés, szívritmus rendeződése), mely a test 

öngyógyító folyamataival függnek össze. Maga az autogén elnevezés arra utal, hogy a kliens 

saját maga képes a kedvező folyamat előidézésére. Az autogén tréning gyakorlása során 

magunkra irányuló passzív figyelemmel képesek vagyunk létrehozni a testi-lelki ellazultságot, 

előidézve ezzel a paraszimpatikus vegetatív működést. Ezáltal csökkenteni tudjuk a stressz 

ártalmas hatásait, a szorongást és növeljük a szervezet önregulációs képességét, 

hozzájárulva a szervezet öngyógyító folyamataihoz, erősítve az immunrendszert. Az 

önismereti folyamat révén kapcsolataink intimebbé, termékenyebbé válnak, önbizalmunk 

növekszik. 

A módszer hatása a következő aspektusokban mutatkozik meg: 

1. a testi funkcióik normalizálása, 

2. pszichésen nyugodt állapot elérése, 

3. a meditációs részen keresztül a koncentráció, a kreativitás és a problémamegoldás 

előmozdítása (Davis, Eshelman és McKay, 2013). 

A folyamat alapja az „organizmikus átkapcsolás”, amely nem jelent mást, mint hogy ha a 

testünket megtanítjuk a nyugalmi beállítódásra, akkor a lelkünk is vele együtt 

harmonizálódni fog, előbb utóbb kioltódnak a szélsőséges stresszválaszok és szorongások. 

Gyakorlottság birtokában testi és mentális működésünk képesek vagyunk szabályozni 

aktuális szándékainknak, céljainknak megfelelően (Bagdy és Koronkai, 1998). A test, lélek, 

szellem egysége mindannyiunkban benne rejlő irányulás. Az autogén tréning tulajdonképpen 

a bennünk rejlő öngyógyító folyamatokat erősíti fel, teszi érezhetővé a relaxáció során, a 

szabadon lebegő (passzív) figyelem által. A passzív koncentráció arra utal, hogy a figyelem 

csak követi a végbemenő változásokat, ítéletektől és elvárásoktól mentesen (Davis, 

Eshelman és McKay, 2013). 

A módszer elsajátításához kb. tizenkét hetes, napi gyakorlásra van szükség. A gyakorlatok 

hetente egymásra épülnek, elsajátítását követően bárhol, bármilyen testpozícióban 

végezhető. Az alkalmak között célszerű írásban naplót vezeti az élményekről, amely segíti a 

folyamat elmélyítését és a tapasztalatok összegzését. 

A Progresszív relaxáció az aktív (muszkuláris) relaxációhoz tartozik, amelynek célja a testi 

állapot tudatosítása, a felesleges izomfeszülések kikapcsolása, rendszeres tónusszabályozás 

által. A módszer Edmund Jacobson nevéhez fűződik. Az egyes testtájak regionális lazítása 
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segíti a feszültség és ellazulás közti különbség tudatosítását az izmok mély ellazításának 

köszönhetően (Bagdy, 1993). A módszer azon a tényen alapszik, hogy a test izmai 

szorongást, feszültséget kiváltó helyzetekben automatikusan megfeszülnek. Az izmok 

további feszítése azok elernyedéséhez fog vezetni, amely az ellazultság kellemes érzésével 

párosul (Davis, Eshelman és McKay, 2013). Lehetséges képzeleti műveletek bevonása (pl. hol 

van „maradék feszültség”, hogyan jelenítené meg, hogyan módosítaná, hogy jó legyen, majd 

térjen vissza figyelmével a már ellazult testhez). A progresszív relaxáció kifejezetten javasolt 

azokban az esetekben, amikor a passzív relaxáció a magas feszültség- vagy szorongásszint 

miatt nehézségekbe ütközik (Bagdy, 1993). 

A relaxációs beavatkozások kifejezetten ajánlottak szorongásos zavarok, pszichoszomatikus 

és szomatikus betegségek, kimerültség, depresszió, stressz, alvászavarok, indulatkezelési 

problémák esetén. Nem javasolt lázas állapotban, kényszerzavarok és pszichotikus zavarok 

esetén. 

A módszer a Magyar Relaxáció és Szimbólumterápiás Egyesületnél12 sajátítható el. Jelenleg a 

képzés felsőfokú humán diplomával elvégezhető, azonban alkalmazhatósága csak azon 

kliensek körére terjed ki, akiket joga és kompetenciája az adott szakembernek elvállalnia. 

FORRÁSOK 

Bagdy E. (1993). Relaxációs és szimbólumterápiák. Psychiatria Hungarica, 8(3). 

Bagdy E., Koronkai B. (1992). Relaxációs módszerek. Budapest: Medicina. 

Davis, M., Eshelman, E.R. & McKay, M. (2013). Stresszoldó és relaxációs módszerek. Budapest: Park 
Könyvkiadó. 

Krapf G. (1992). Az autogén tréning gyakorlata – Csoportos terápia – Szervi és szervrendszeri 
gyakorlatok. Budapest: Springer Hungarica Kiadó. Megtekintve: 2018. 09. 14-én, 
http://www.relaxacio.hu/modszerek.html 

BIOFEEDBACK 

Testünk legtöbb vegetatív jelzése akaratlanul zajlik, nem vagy nehezen tudatosítható és 

befolyásolható (vérnyomás, pupillák, verejtékezés), számos jelzés azonban szabályozhatóvá 

és tudatossá tehető, ha valamilyen módon visszajelzést kapunk a működéséről. Ebben nyújt 

segítséget a biofeedback-módszer. 

A biofeedback szó jelentése biológiai visszacsatolás, jelzés testünk működéséről. 

                                                      
12

A képzés honlapja: http://www.relaxacio.hu/modszerek.html 

http://www.relaxacio.hu/modszerek.html
http://www.relaxacio.hu/modszerek.html
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A módszer alkalmas a stressz prevenciójára és kezelésére. A helyesen végzett relaxációs 

gyakorlat, amelyhez hozzásegít testünk jelzéseinek ismerete, csökkenti a stresszt. A 

biofeedback-módszer során a testre helyezett kis érzékelők képesek mérni pl. egy relaxáció 

alkalmával az izmokban kifejtett erőt és az ellazulást, amelyet a gyakorlatot végző egy 

monitoron keresztül nyomon követhet, ily módon visszajelzést kaphat a gyakorlat helyes 

végzéséről. Beazonosítható az adott funkcióért felelős izomcsoport, megismerhetjük a 

működését és képessé válhatunk a befolyásolásukra. A biofeedback tréning operáns típusú 

tanuláson alapuló módszer, a szoftverek különböző típusú, változatos megerősítőkről 

gondoskodnak, segítségével a test nem megfelelő működései korrigálhatók. A módszer jól 

alkalmazható felnőtteknél teljesítményfokozásra, az ún. csúcsteljesítmény elérése, szív-, 

érrendszeri problémák, fejfájás és pszichoszomatikus betegségek kezelésére. Gyermekek 

esetében ezeken kívül hatékony segítség a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar és különböző 

tanulási zavarok kezelésében. Fokozza a kitartást és hatékonyságot a munkában, javítja a 

személyközi kapcsolati képességet, képes a figyelem terjedelmét növelni, csökkenti a 

distresszt és növeli a kreativitást. 

A BIOFEEDBACK TÍPUSAI: 

1. Izomzat-biofeedback (elektromiogram, EMG): az izmok feszülését mérik. 

A stressz által okozott önkéntelen izomfeszülés megszüntetését segíti elő az izom-

biofeedback-kel kísért relaxáció. 

2. Hőmérséklet-biofeedback: a bőr hőmérsékletének mérése. Szorongás során a vér a bőrből 

az izmokba, belső szervekbe áramlik, azonban, ha ezt az áramlást megfordítjuk, a szorongás 

is csökkenni fog. Szintén a relaxáció támogatására szolgál. 

3. Bőrellenállás mérése (GSR): stressz hatására a verejtékezés fokozódik, erőteljesebb 

szorongásra az izzadságtermelés is fokozódik. Az izzadás tudatos csökkentése pozitív hatással 

van a szorongás érzésére. 

4. Szívműködés-biofeedback: szorongással való kapcsolata a pulzusszám emelkedésében 

látható, tudatos lelassításához és szabályossá tételéhez nyújt segítséget az eszköz. 

5. EEG-biofeedback, azaz neurofeedback: agyhullámok monitorozásával hatékonyabban 

végezhető a relaxáció, alkalmas még viselkedészavar korrigálására és a hiperaktivitás 

tüneteinek csökkentésére is. 
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A módszer elsajátítható a Magyar Relaxáció és Szimbólumterápiás Egyesületnél13 mint 

módszertani továbbképzés. Jelenleg a képzés felsőfokú humán diplomával elvégezhető, 

azonban alkalmazhatósága csak azon kliensek körére terjed ki, akiket joga és kompetenciája 

az adott szakembernek elvállalni. 

FORRÁSOK 

Mi a biofeedback? Megtekintve: 2018. 08. 27-én. https://www.biofeedback.hu/index.html 

A relaxációs és szimbólumterápiás módszerek és specializációk ismertetése. Megtekintve: 
2018.08.27-én. http://www.relaxacio.hu/modszerek.html 

HIPNÓZIS 

„A ’hipnózis’ kifejezést általában olyan különböző célirányos, strukturált folyamatokra 

vonatkoztatva használják, melyekben az egyén vagy a csoport szuggesztibilitása, illetve 

motiváltságának foka másik személy (vagy személyek) hatására megnövekszik. Ezt a hatást 

az adott személy (vagy személyek) mechanikai eszközök, megfelelő támogató környezeti 

elrendezés vagy egyszerűen saját erőforrásai(k) révén éri(k) el. Ezek az eljárások 

elhomályosítják, fókuszálják vagy kiterjesztik a figyelmet, a mentális folyamatokat (pl. a 

képzeletet vagy a szándékosságot), s ez speciális viselkedéshez, esetenként különleges 

élmény átéléséhez vezet.” (Krippner, 2008, 39. oldal) 

A hipnózis mint módosult tudatállapot hatásmechanizmusát számos elmélet taglalja, ezekből 

a szociál-pszichobiológiai elméleti keret foglalja össze legteljesebben a hipnózis során 

bekövetkező változásokat. A hipnózis egy olyan adaptív módszernek tekinthető, amely 

„alkalmas a feszültség szabályozására, új élmények, belátások és viselkedésmódok 

kialakítására, sőt testi változások létrehozására is.” (Bányai, 2008, 381. oldal) A hipnózis „a 

paraszimpatikus tónus viszonylagos túlsúlya irányába változtatja meg a szimpatikus és 

paraszimpatikus aktivitás arányát” (Bányai, 2008, 22. oldal), amely ezáltal hatékony 

szorongáscsökkentő eljárás. A hipnózis tehát lehetőséget teremt arra, hogy a feszültségteli 

helyzetekre módosult tudatállapotban rátekintsünk, a problémás helyzetek új aspektusait 

fedezhetjük fel, új és adaptív viselkedésmódokat alakíthatunk ki és gyakorolhatunk, amely 

képes az észlelt stresszt visszaszabályozni, mind lélektani, mind testi szinten. 

                                                      
13

További információ: www.tanfolyam.neurofeedback.hu és Magyar Relaxáció és Szimbólumterápiás Egyesület 
http://www.relaxacio.hu/modszerek.html 

https://www.biofeedback.hu/index.html
http://www.relaxacio.hu/modszerek.html
http://www.tanfolyam.neurofeedback.hu/
http://www.relaxacio.hu/modszerek.html
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A hipnózis terápiás felhasználásának indikációja közé tartozik szinte minden mentális és 

stresszbetegség pl. hangulatzavarok, szorongásos zavarok, disszociatív zavarok, 

pszichoszomatikus kórképek. Használható továbbá a szomatikus orvoslás számos területén, 

pl. kardiovaszkuláris kórképek, bőrgyógyászati kórképek, gasztrointesztinális 

megbetegedések, fájdalomzavarok esetén, továbbá a fogorvoslás, a szülészet-nőgyógyászat 

területén, illetve a diszkomforttal járó kezelések és műtéti beavatkozások alatt. Kivételt 

képeznek az akut pszichotikus és közvetlen veszélyeztető állapotok, az organikus 

agykárosodás, mentális retardáció és a motiváció hiánya (Füredi és Szőnyi, 2008). 

Magyarországon hivatalosan a Magyar Hipnózis Egyesület14biztosít hipnoterapeuta képzést. 

FORRÁSOK 

Bagdy, E. (2000). Klinikai pszichológia. In Bagdy, E. & Klein, S. (szerk.) Alkalmazott pszichológia. (333-
361). Budapest: Edge Kiadó. 

Bányai, É. (2008). A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje. In Bányai, É. & Benczúr, L. (szerk.) A 
hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény. (379-446). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 

Bányai, É. (2008). Hipnózis és hipnoterápia a 21. században: a hipnózis a tudomány főáramában. In 
Bányai, É. & Benczúr, L. (szerk.) A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény. (15-34). 
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 

Füredi, J. & Szőnyi, G. (2008). A pszichoterápia tankönyve. Budapest: Medicina Könyvkiadó. 

Krippner, S. (2008). A természeti népek gyógyítói által alkalmazott hipnózis-jellegű eljárások 
kultúrközi összehasonlítása. In Bányai, É. & Benczúr, L. (szerk.) A hipnózis és hipnoterápia alapjai. 
Szöveggyűjtemény. (39-64). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 

A MEDITÁCIÓ ÁLTALÁBAN; MINDFULNESS, TUDATOSJELENLÉT-ALAPÚ MÓDSZEREK 

A meditációs technikák alapvetően két fő típusba sorolhatók: 

1. Koncentrációs módszerek, amelyek az önfegyelem, belső nyugalom kifejlesztését, a 

szétszórtság csökkentését célozzák. Céljuk a szellemi műveletek hatékonyságának növelése, 

s a tudat alkalmassá tétele az introspekcióra. 

2. A belátás (insight) kifejlesztésének technikái, amelyek annak felismertetésére irányulnak, 

hogy hogyan teremti maga a tudat a problémáit előidéző körülményeket és mindezt logikai 

elemzések, illetve közvetlen belátás útján teszi. 

A keleti vallások terjedésével a figyelem irányításának és fenntartásának többféle módját és 

értelmezését is megismerték nyugaton a különböző meditációs módszerek útján (pl. 
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Elérhetősége: https://www.hipnozis-mhe.hu/ 

https://www.hipnozis-mhe.hu/
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vipassana, zen meditáció). A zen meditáció gyakorlása segítheti vérnyomás csökkentését, a 

vipassana meditáció pedig hasznos lehet alkoholfüggőség kezelésénél (Eberth és Sedlmeyer, 

2012). 

Ezzel párhuzamosan kezdett el terjedni a tudatos jelenlét, a Mindfulness szemlélete a 

nyugati kultúrában, alapvetően a második világháború után. A Mindfulness angol szót 

magyarra általában tudatos jelenlétként fordítjuk, eredetileg azonban mindössze annyit 

jelent: „tudatosság”, „figyelem”. Alapvetően arra a folyamatra utal, amikor figyelmünket 

szándékosan és ítélkezésmentesen a jelen pillanat tapasztalatai felé fordítjuk, és a 

pillanatnyilag észlelhető belső és külső tapasztalatokat tudatosítjuk. 

A Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Mindfulness-alapú stresszcsökkentés-

tanfolyamának formátumát Jon Kabat-Zinn és munkatársai dolgozták ki a Masseschusetsi 

Egyetemen 1979-ben. Az MBSR főként buddhista meditációs módszerekre, illetve részben 

hatha jógára alapozott önsegítő program. Mióta a Massachusettsi Egyetem Stresszklinikáján 

kidolgozták, és 1979-ben alkalmazni kezdték ezt a programot, a Mindfulness szinte 

világméretű mozgalommá vált, különösen az angolszász országokban terjedt el. Számos új, 

tudományosan is akkreditált módszer született azóta. Az alábbi főbb tanfolyamtípusokat 

különböztethetjük meg: 1. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Mindfulness-alapú 

stresszcsökkentés, 2. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Mindfulness-alapú 

kognitív terápia, 3. Breathworks (Mindfulness-alapú betegségteher- és fájdalomcsökkentő 

program), 4. Mindfulness-Based Living Course (MBLC) Mindfulness-alapú életvitel, 5. 

Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) Mindfulness-alapú szülés és 

gyereknevelés, 6. Mindfulness-Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors (MBRP) 

Mindfulness-alapú visszaesés-prevenció függők számára. 

A tudatos jelenlét meditációinak hasznát jelentős mértékű tudományos kutatás támasztja 

alá. Azok az MBSR programok, melyek meditációs komponenst is tartalmaznak, képesek a 

legerősebb hatást gyakorolni a pszichológiai jóllétre (Eberth és Sedlmeyer, 2012). Eberth és 

Sedlmeyer vizsgálatai szerint az MBSR bizonyítottan sokat segít a stressz, a szorongás, 

valamint a negatív érzelmek csökkentésében és magasabb szintű jóllét kialakításában. Az 

MBSR különösen hatékony a stressz kezelésében (Teleki, 2008). Fontos megemlíteni, hogy a 

prefontrális kéreg aktivitásának a növekedése MBSR során az agy újrahuzalozási 

tevékenységére utal, mely során a tudatos figyelem fenntartásával csökkentik a túlzott 
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érzelmi reakciókat és ezáltal egy sokkal kiegyensúlyozottabb test – lélek interakció alapját 

teremtik meg (Chiesa és Serretti, 2010). 

A hétköznapi stressz csökkentésén túl számos mentális és testi probléma esetén is 

bizonyítottan hatékony módszer lehet (pl. fájdalomzavar és krónikus fájdalmak, alvászavar, a 

depresszióba való visszaesés megelőzése, evészavarok, függőségek, ADHD, pánikzavar 

esetén). 

A Mindfulness, tudatos jelenlét alapú programok általában nyolc hetesek. Ezeknek a 

programoknak az általános jellemzői: racionális alapokon nyugszanak, nem vallásos, 

szekularizált megközelítésűek; tanár vezeti őket; úgy kerültek kialakítására, hogy mérhetők 

legyenek; rögzített tanterven alapulnak; melyek minimum 8 foglalkozást tartalmaznak; 

legalább 30–45 perc otthoni gyakorlást feltételeznek; személyes fejlődésre és tapasztalati 

tanulásra építkeznek; nyíltan elköteleződnek a bizonyítékokkal alátámasztott megközelítés 

mellett. 

A Mindfulness-alapú megközelítésekkel dolgozó tanároknak el kell sajátítania a Mindfulness-

alapú kurzusok megtanítandó tananyagát, különös tekintettel a tanfolyamok magját jelentő 

meditációs gyakorlatok személyes, elmélyült megtapasztalására. Ez a tanulás és tapasztalás 

egyéni vagy csoportos kurzuson való részvételt feltételez. A tanári képzések minimum 12 

hónapos Mindfulness-alapú tanárképző programot tartalmaznak, és ezt követően 

szupervíziós folyamatban való részvételt írnak elő. Fontos az elkötelezettség a személyes 

Mindfulness-gyakorlás mellett, amely napi formális és informális gyakorlásban, illetve évente 

legalább egy, tanár által vezetett Mindfulness meditációs elvonuláson való részvételben 

valósul meg. Emellett elvárt olyan pszichológiai, egészségügyi, oktatási vagy szociális téren 

megszerzett végzettség, illetve azzal ekvivalens élettapasztalat, mint amilyet a Mindfulness-

tanítás szervezeti környezete megkövetel. 

Magyarországon jelenleg csupán az MBCT tanárképzésre van lehetőség a Mindfulness 

Egyesület15 és az Oxford Mindfulness Center (OMC) szervezésében. A képzés tapasztalt, az 

OMC nemzetközileg elismert oktatóinak közreműködésével valósul meg. Az MBCT tanítása 

esetén szükséges a releváns, alapvető pszichológiai folyamatok, a kapcsolódó kutatások és a 

bizonyítékokkal alátámasztott gyakorlat ismerete és megfelelő szakmai, klinikusi képzettség. 

                                                      
15

A képzés honlapja: http://mindfulnessegyesulet.hu/oxford-mbct-tanar-kepzes/ 

http://mindfulnessegyesulet.hu/oxford-mbct-tanar-kepzes/
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PSZICHOEDUKÁCIÓ 

A pszichoedukáció primer prevenciós eszköz, melynek célja az információ- és tudásátadás. 

Gyakori eleme egy adott jelenség definiálása, és annak a jelenségnek a felismeréséhez, 

megértéséhez és előfordulásának csökkentéséhez szükséges ismeretek átadása. Az esetek 

többségében strukturált, általános és nem egyénre szabott tartalommal bíró tevékenység, 

amely gyakran csoportos formában kerül átadásra, de lehetséges egyéni formában is. 

Nemcsak személyes, hanem médiaeszközök használatával is hatékony a beavatkozás. Némi 

összefüggést mutat a Kognitív Viselkedésterápián alapuló programokkal, hiszen azoknak 

bevezető eleme a pszichoedukáció (Van Daele, Hermans, Van Audenhove, és Van den Bergh, 

2012). 

A stresszről tanulni és stresszel való minél több megküzdési technikát elsajátítani pozitív 

hatással van a lelki egészségre. A pszichoedukációs intervenciók olyan készségeket adnak az 

emberek kezébe, amelyek birtokában folyamatosan fejleszthetik a lelki egészségüket. A 

stresszel kapcsolatban ismereteket ad át a stressz jelenségéről, felismerhető jeleiről és arról, 

hogy milyen stresszel kapcsolatos megküzdési módok lehetségesek. Kutatások szerint a rövid 

ideig tartó (6-8 hét) képzések voltak a leghatékonyabbak. Az egészségügyi alapellátási 

feladatok egyre növekvő száma indokolttá és sürgetővé teszi a stressz csökkentésére 

irányuló preventív csoportok megtartását (Van Daele, Hermans, Van Audenhove, és Van den 

Bergh, 2012). 

FORRÁSOK 
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http://mindfulnessegyesulet.hu/mindfulness-tanarok-gyakorlati-utmutatoja-good-practice-guidelines/
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KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA (CBT) 

A Kognitív viselkedésterápia alapelvét Aaron Beck dolgozta ki az 1960-as években. 

Alapfeltevése, hogy az emberek hiedelmei meghatározzák a világhoz való hozzáállásukat, 

viselkedésüket és érzelmi megnyilvánulásaikat. Ennek fényében érthetővé válik, hogy 

ugyanarra a történésre más-más reakciót adhatnak az emberek. Ha pszichés zavarról van 

szó, akkor a szemlélet szerint az információfeldolgozás zavart szenved, amelynek 

következtében a pszichés zavarral küzdő személyek félreértelmezik az események jelentését 

és negatív érzelmi állapotok alakulnak ki. Az értelmezést befolyásolják a múlt történései is a 

korai gyerekkorban kialakult maladaptív sémákon keresztül. Egy adott helyzet 

félreértelmezése a kora gyerekkori maladaptív sémák aktivizálódásán keresztül vezet negatív 

automatikus gondolatokhoz, diszfunkcionális attitűdökhöz és kognitív torzításokhoz (pl. 

„Nekem semmi sem sikerül.”), végül pedig a zavar maladaptív viselkedés formájában 

nyilvánul meg (pl. problémák elkerülése anélkül, hogy megpróbálná megoldani az egyén). A 

kognitív viselkedésterápia ötvözi a kognitív és a viselkedésterápia technikáit. Segíti az 

embereket a hibás, torz gondolkodási folyamatok (kognitív torzítások, negatív automatikus 

gondolatok) felismerésében és megváltoztatásában, illetve maladaptív magatartásuk 

felismerésében, adaptívak kidolgozásában, valamint az egyén képessé válik általa, hogy saját 

viselkedését és annak utóhatásait kontrollálja. 

A módszer strukturált, egyéni és csoportos formában is végezhető, gyakorisága heti 1-2 

alkalom, az ülések között házi feladatként gyakorlatok végzése is a terápia szerves részét 

képezi. A módszer hatékony unipoláris depresszió, disztímia, szorongásos zavarok, 

pánikzavar, evészavar, poszttraumás stressz zavar, alkalmazkodási zavarok, bizonyos 

személyiségzavarok, pszichózisok pozitív tünetei, kapcsolati zavarok, obszesszív–kompulzív 

zavarok, krízisállapotok kezelésére. Nem alkalmazható akut pszichotikus állapotban, súlyos 

demencia esetén, tudatzavart állapotokban, mentális retardáció fennállásakor. 

A stressz csökkentésében hatékonysága a problematikus helyzetekben aktiválódó, és a 

valóság értékelését negatív irányba befolyásoló negatív automatikus gondolatok, 

diszfunkcionális attitűdök és maladaptív sémák felismerésében és korrekciójában rejlik, mely 

a valóság reálisabb, és ezáltal pozitívabb értékelését teszi lehetővé. Mindezek következtében 

a maladaptív stresszkezelő magatartások is kisebb eséllyel aktivizálódnak, helyettük adaptív 

viselkedési módok jelennek meg. 
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A módszerrel megismerkedni a VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központban lehet, a képzési 

kínálatban jelenleg megtalálható a CBT konzultáns képzés is, ahol humán alapdiplomával 

rendelkezők is elsajátíthatják a módszert. Képeznek továbbá pszichoterapeutákat, és 

indítanak Sématerapeuta képzést is. Pszichoterapeuta képzésre a jelen szabályozás szerint 

klinikai szakpszichológus, neuropszichológiai vagy alkalmazott egészségpszichológiai 

szakvizsgával rendelkező pszichológusok, illetve szakorvosok jelentkezhetnek. 

FORRÁSOK 
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management (2009). Megtekintve: 2018. 08. 25-én: https://www.nice.org.uk/guidance/CG91 

INTERPERSZONÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSAS TÁMASZ 

„Az interperszonális kapcsolati paradigma az emberi társas rendszerek tükrében láttatja a 

személyiséget és működészavarait.” (Bagdy, 2000, 338. oldal) Az interperszonális szemlélet 

szerint a mentális zavarok kialakulásának hátterében gyakran társas problémák, személyközi 

konfliktusok állnak. Ezen problémák és a kapcsolatok természetének feltárása, megoldási 

lehetőségek keresése és a bizonytalanságot csökkenteni képes kommunikáció az irányzat fő 

hatásmechanizmusa. Ez az irányzat a szociális környezeti erőket, a társas támaszt használja 

fel az életminőség javítására és a zavarok helyreállítására (Bagdy, 2000). A 

stresszcsökkentésben tehát az információ átadásával, a személyközi konfliktusok oldásával 

és a valahova tartozás érzésével, szociális támasz nyújtásával játszik fontos szerepet. 

Az interperszonális kommunikáció és társas támasz minden mentális és szomatikus 

megbetegedésnél és problémánál alkalmazható, kontraindikációja nem ismert. 

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet szervezésében már több alkalommal 

volt lehetőség elvégezni „Az Interperszonális Pszichoterápia (IPT) alapjai” című képzést, 

amely a kezdő és a gyakorlott szakembereknek is nyújt bevezetést a módszerbe, nehézséget 

okozó interperszonális helyzetekben jól alkalmazható technikák ismertetésével. 

http://vikote.hu/oktatas/kognitiv-modszerek-bemutatasa/viselkedesterapia/
http://vikote.hu/oktatas/kognitiv-modszerek-bemutatasa/kognitiv-terapia/
http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/betegellatas-es-szakmai-profilok/pszichoterapiak/kognitiv-viselkedesterapia/
http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/betegellatas-es-szakmai-profilok/pszichoterapiak/kognitiv-viselkedesterapia/
http://vikote.hu/oktatas/cbt-konzultans-kepzes/
https://www.nice.org.uk/guidance/CG91
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SZUPERVÍZIÓ 

Szervezeti szinten az adott munkakörben tapasztalható stressz csökkentésére gyakran 

alkalmazott módszerek az esetmegbeszélő csoportok, a Bálint-csoport és a problémás esetek 

szupervíziója (Purebl, 2012). 

Az esetmegbeszélő csoport során lehetőség nyílik egy nehézséget okozó helyzet 

megbeszélésre a munkatársak között, amely oldja az elakadást, segíti a jó gyakorlatok 

átadását, a munkafolyamatok optimalizálását ezen kívül pedig lehetőség adódik egymás 

támogatására, amelynek eredményeképpen a munkahelyi kohézió is fejlődik. Segíthet azzal 

is, hogy egy nehéz döntési helyzetben az adott eset átbeszélésével közös döntés születik, így 

megosztva a résztvevők között a döntés okozta felelősség terhét (Purebl, 2012). 

A Bálint-csoport az esetmegbeszélő csoport egy speciális formája, amely Nyugat-Európában 

az orvosok körében terjedt el, speciális szempontokat alkalmazva az esetmegbeszélések 

során, pl. orvos-beteg kapcsolat, kulturális beágyazottság, esethozó passzív megfigyelést 

követően reflektálhat stb. (Purebl, 2012). 

A szupervízió célja a segítő, nonprofit és forprofit szférában dolgozók mentális védelme és 

szakmai kompetenciájuk fejlesztése. Olyan személyes tanulási folyamat, amely a szakmai 

interakció és a szakmai személyiség problémáira és konfliktusaira reflektál, egy személyes 

tanulási folyamat során (Bagdy és Wiesner, 2005; Carpenter, Webb és Bostock, 2013). 

A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll, a személyiségfejlesztés a szakmai 

kontextus keretei között zajlik, hiszen előfordulhat olyan munkahelyi helyzet, amelyben 

személyes érintettség tapasztalható. Emiatt túlzott bevonódás jelenhet meg, amely 

akadályozza a munkafeladatok ellátását és elakadást okoz. A szupervízió segíti a problémákra 

való rálátást egy külső szemszögből. A szupervizor kérdései segítségével a szupervizált képes 

lesz rálátni önmagára, a saját működésmódjára, elsajátítja az önreflexió képességét (Bagdy 

és Wiesner, 2005). 

https://www.oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php%3Fmsgid=63907&tableid=0&retcode=tanflist
https://www.oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php%3Fmsgid=63907&tableid=0&retcode=tanflist
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Az egyéni, illetve csoportos formában zajló szupervízió során a cél az, hogy a kliensek 

segítséget kapjanak a munkájuk során felmerülő konfliktusok, problémák megoldásában, a 

kollégákkal való esetleges kommunikációs nehézségek leküzdésében is, külső szakember 

visszajelzései alapján. A szupervízió a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló, és oda 

visszacsatoló tanulási folyamat. Munkamódja az esetmegbeszélés, abban a tekintetben, hogy 

mindig egy konkrét esetből, az esethozó által hozott konkrét szituációból indul ki. Az eset 

lehet „én és a kliensem/gondozottam”, „én és a főnököm”, „én és a munkatársam” stb. 

közötti konfliktus, elakadás. A szupervízió témakörébe tartozik az „én és a szakmám” 

problematika is, mint a szakmai identitás problémája. El kell határolni azonban az 

esetmegbeszélő csoporttól a szupervíziót, hiszen a szupervízióban nem a kliensen van a 

hangsúly, hanem az esethozón, és a benne megjelenő érzelmeken, hiedelmeken, melyek 

akadályozzák abban, hogy objektíven, hatékonyan tudja kezelni az adott nehézséget (Bagdy 

és Wiesner, 2005). 
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SZERVEZETI INTERVENCIÓ 

Az emberek az életük jelentős részét munkahelyeiken, munkahelyi szerepeikben töltik. Így az 

ott tapasztalt stresszt keltő helyzetek és benyomások jelentős tényezőként jelennek meg az 

egyén stresszkezelésének szempontjából. A munkahelyi mentálhigiéné kérdésköre azonban 

nemcsak az egyén, azaz a munkavállaló lelki egészségét tekintve fontos tényező, hanem a 

munkáltató szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír a szervezet működőképességére, 

hatékonyságára vonatkozóan. 

A munkahelyi stressz kiváltói lehetnek: 

• az egyén-munkahely/munkakör össze nem illéséből adódó kiváltó okok (pl. 

alulterheltség, túlterheltség, nem megfelelő munkakörülmények stb.), 
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• lehetnek a munkahelyen betöltött szereppel kapcsolatos kiváltó okok (pl. a szerep 

kétértelműsége, az autonómia hiánya, túl nagy/túl kevés felelősség, a karrierfejlődés 

problémái stb.), 

• csoport szintjén jelentkező kiváltó okok (pl. összetartás hiánya, konfliktusok, vezető-

beosztott problémás kapcsolata stb.), 

• szervezet szintjén jelentkező kiváltó okok (pl. rossz légkör, alkalmatlan vezetési stílus, 

állás bizonytalansága stb.), 

• szervezeten kívüli, de a munkateljesítményben tetten érhető okok (pl. családi 

problémák, megterhelő munkába járás, gyakori költözés stb.). 

A munkahely lelki egészségben betöltött szerepe elsősorban a primer prevenció szintjén 

határozható meg, abban az értelemben, hogy megelőzze a dolgozók lelki egészségének 

romlását, illetve felderítse a már kialakult/kialakulóban lévő lelki egészséget veszélyeztető 

helyezeteket. 

A lelki egészséget veszélyeztető munkahelyi stressz csökkentésének két lehetséges, 

munkahelyen belül, illetve munkahely által szervezett beavatkozási irányát különbözteti meg 

a szakirodalom: 

• egyénközpontú intervenciók, amelyek önismeretfejlesztést és helyes megküzdési 

stratégiák kifejlesztését segítik elő [kognitív-viselkedésterápiás programok, relaxáció, 

zene, fizikai relaxáció (pl. masszázs) és multikomponensű beavatkozások], 

• a munkára/munkakörülményekre irányuló intervenciók. 

• Munkahelyi/munkakörülményekre irányuló intervenciók lehetnek például: 

◦ szervezeti kommunikáció fejlesztése, 

◦ attitűdváltozás elősegítése, 

◦ társas támogatás elősegítése (pl. csapatépítő tréningek), munkahelyi légkör 

javítását célzó beavatkozások, 

◦ munkafeladatok megváltoztatása (munkakör gazdagítása, más munkakörbe 

történő rotáció stb.), 

◦ munkakörülmények megváltoztatása (pl. rugalmas munkaidő, távmunka 

lehetősége), 

◦ átszervezés támogatása, 

◦ változásmenedzsment, 

◦ problémamegoldás és döntéshozás fejlesztése, 

◦ munkaszervezetet érintő változások megvalósítása. 

Szervezeti intervencióban a munkáltatók segítségére lehetnek pszichológusok, coachok, 

trénerek, szervezetfejlesztők. 

A szakemberek képzése akkreditált, egyetemi és posztgraduális szinteken történik: 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pszichológia képzés MA, Munka- 

és Szervezetpszichológia specializáció, 
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 Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet, MA képzés, Munka- és 

Szervezetpszichológia specializáció, 

 Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia MA, Társadalom- és Szervezetpszichológia 

specializáció, 

 Károli Gáspár Tudományegyetem, Pszichológia MA, Interperszonális és Interkulturális 

Pszichológia specializáció, 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Munka- és Szervezet 

Szakpszichológus szakirányú továbbképzés, 

 Coach képzések egyetemi, főiskolai képzés: 

Károli Gáspár Református Egyetem, Szupervizor-coach Szak, 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Coach-üzleti edző szak, 

Budapesti Gazdasági Egyetem, Business Coach szak, 

Budapesti Metropolitan Egyetem, Coach – üzleti edző szak, 

 Akkreditált coach képzések (pl. International Coach Federation). 
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POZITÍV PSZICHOLÓGIA 

Szellemiségében a humanisztikus pszichológiához közel álló tudományos áramlat, a pozitív 

pszichológia, mely a pszichológia feladatairól való gondolkodás terén hajtott végre 

forradalmi fordulatot. 

A pozitív pszichológia a XX. század végén kifejlődött irányzat, amely a humanisztikus 

irányzattal mutat hasonlóságot, hiszen mindkettő az emberi képességek jobb kibontakozását 

helyezi előtérbe szemben a pszichológia korábban uralkodó, betegségközpontú, pszichés 

problémákat középpontba helyező megközelítésével. A pozitív pszichológia a jól működő 

személyiséget, a növekedést és azok kialakítását támogató empirikus módszereket helyezi 

középpontba. 

https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/Munkahelyi_lelki_egeszsegvedelem.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/Munkahelyi_lelki_egeszsegvedelem.pdf
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A pozitív pszichológia tehát éppen arra fókuszál, ami a WHO lelki egészség 

meghatározásában egy fontos komponens, amely válaszokat kíván keresni arra, hogy az 

egészség-betegség dimenzión túl az egyén az életében – a benne rejlő potenciál 

kiaknázásával – hogyan tud a kiteljesedés, egy örömteli élet felé lépni. 

Éppen ezért a pozitív pszichológia körébe olyan intervenciók és módszerek tartoznak, 

amelyek nem a szenvedés megszüntetésére irányulnak, hanem az erősségek fejlesztésével, a 

boldogságra való törekvést, az értelmes élet és a jóllét kialakítását célozzák meg. 

A pozitív pszichológiának köszönhetünk olyan elméleteket, mint a pszichológiai immunitás, a 

reziliencia vagy a flow-élmény, amely elméleti modellek a jóllét érzés képességének 

fejlesztését támogatják. 

Valamennyi, a személyiség fejlődését, a személyes növekedést segítő módszerek a pozitív 

pszichológia égisze alá tartoznak, ilyenek például: 

 tudatos jelenlét (Mindfulness) alapú kognitív terápiás módszer (MBCT), 

 tudatos jelenlét (Mindfulness) alapú stresszcsökkentő módszer (MBSR), 

 relaxáció, 

 elfogadás és együttérzés terápia (ACT). 

Magyarországon önálló képzési rendszerrel jelenleg nem rendelkezik. Az egyes módszereknél 

olvashatók bővebb információk. Külföldön saját képzési rendszere van, többek között az 

Egyesült Királyságban, Ausztráliában és az Egyesült Államokban.
16
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Bővebb információ: https://positivepsychologyprogram.com/positive-psychology-courses-programs-

workshops-trainings/mapp/ 

Ingyenes segédanyagok letölthetőek: https://positivepsychologyprogram.com/positive-psychology-tools.html 
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HATÉKONY INTERVENCIÓK AZ EGYES CÉLCSOPORTOKBAN 

Az előzőekben általában volt szó az egyes hatékony beavatkozási módokról, eljárásokról. 

Azonban adódhatnak eltérések az egyes célcsoportok szerinti alkalmazásuk során, ezért 

célcsoport szerinti részletes elemzésük is elkészült. Az eredmények az alábbi táblázatokban 

találhatók. A táblázatnál az evidencia mértékére vonatkozó kérdőjel (?) azt jelzi, hogy vannak 

alátámasztó kutatási eredmények, azonban abból egyértelműen nem lehetett levonni 

következtetést a metaanalízis hiánya, a vizsgálatok kevés száma, eltérő defíniciók és mérési 

módok eltérése miatt. Mindezek miatt további kutatások lefolytatása szükséges. 

 

Egészségesek Hozzátartozók Mentális zavarok prevenciója 

MBSR (magas evidencia); 
MBCT (? evidencia) és 
Mindful Parenting (szülők 
általában – ? evidencia) 

Mindfulness (fejlődési 
rendellenességben 
szenvedő páciens 
hozzátartozója – ? 
evidencia)  

MBSR (depresszió és 
szorongás prevenció – 
közepes evidencia) 

CBT (? evidencia) CBT (demens 
hozzátartozója esetén – ? 
evidencia) 

CBT (depresszió és 
szorongás prevenció – ? 
evidencia) 

Jóga (? evidencia) Társas támogatáson 
alapuló (terminális betegek 
hozzátartozója esetén, 
alacsony evidencia) 

CBT (PTSD prevenció – ? 
evidencia) 

Szülői programok 
(viselkedésterápia, kognitív 
viselkedésterápia és kevert 
módszereket használva – ? 
evidencia)  

 Creating Opportunities for 
Parent Empowerment 
(COPE) (koraszülést 
követően depresszió 
prevenciójára – alacsony-
közepes evidencia) 

3. táblázat: Bizonyítottan hatékony intervenciók egészséges célcsoportban 

Szomatikus – egyéb, 

főleg terhesség 

Szomatikus – kardiológiai Szomatikus – onkológiai 

MBSR és MBCT (testi 
betegségekben általában, 
krónikus betegeknél és 
várandósság esetén, 
alacsony-közepes 
evidencia) 

Mindfulness-alapú 
programok (? evidencia) 

MBSR (közepes-magas 
evidencia) 

Zeneterápia (csak a 
zenehallgatás is, közepes 
evidencia) 

Meditáció (? evidencia) CBT (alacsony evidencia) 
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Relaxáció (? evidencia) Progresszív relaxáció (? 
evidencia) 

Társas támogatáson 
alapuló (? evidencia) 

 Jóga (? evidencia) Pszichoedukáció (? 
evidencia) 

 Zeneterápia (csak a 
zenehallgatás is, alacsony 
evidencia) 

Zeneterápia (csak a 
zenehallgatás is, közepes 
evidencia) 

  Fizikai aktivitás (? 
evidencia) 

  Hipnózis (? evidencia) 

4. táblázat: Bizonyítottan hatékony intervenciók szomatikus betegek körében 

 

Munkahely: 

általában 

Munkahely: 

egészségügyi 

dolgozók 

Munkahely: 

pedagógusok 

Munkahely: 

egyenruhások 

Munkahely: egyéb 

munkakörök 

MBSR (magas 
evidencia); MBCT 
(? evidencia) S+K 

Mindfulness-
alapú 
programok, 
főleg MBSR 
(magas 
evidencia) 
S+K 

Mindfulness-
alapú progra-
mok, főleg 
MBSR (magas 
evidencia) 
S+K 

Relaxáció (? 
evidencia) 

Szupervízió 
(gyermekjólét, 
alacsony 
evidencia) 

CBT (? evidencia) 
S+K 

ACT (? 
evidencia) 

Meditáció (? 
evidencia) 

Biofeedback 
(? evidencia) 

Mindulness 
(állategészség-
ügyi dolgozó, ? 
evidencia) 

Relaxáció (? 
evidencia) 

CBT 
(alacsony 
evidencia) 
S+K 

Szervezeti 
(fizetési 
bónuszt, 
előlépési 
lehetősé-
geket és 
mentorálást 
tartalmazó) (? 
evidencia) 

Virtuális 
expozíció 
jellemzően 
kombinálva 
relaxációval 
vagy biofeed-
back-kel (? 
evidencia) 

CBT 
(állategészség-
ügyi dolgozó, ? 
evidencia) 

Jóga (? 
evidencia) 

Relaxáció 
(alacsony 
evidencia) 

  Pszichoedukáció 
(állategészség-
ügyi dolgozó, ? 
evidencia) 

Szervezeti 
(rugalmas 
munkaidő, ? 
evidencia) 

Zeneterápia 
(csak a 
zenehallga-
tás is; 
alacsony 

  Relaxáció 
(állategészség-
ügyi dolgozó, ? 
evidencia) 
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Munkahely: 

általában 

Munkahely: 

egészségügyi 

dolgozók 

Munkahely: 

pedagógusok 

Munkahely: 

egyenruhások 

Munkahely: egyéb 

munkakörök 

evidencia) 

Társas 
támogatáson 
alapuló (? 
evidencia) (K: 
fizikai aktivitással 
kiegészítve) 

Társas 
támogatáson 
alapuló 
(alacsony 
evidencia) 

   

Fizikai aktivitás (? 
evidencia) (K: 
társas támasszal 
kiegészítve) 

Stresszorok 
számának és 
intenzitá-
sának mérté-
két csök-
kentő be-
avatkozások 
(? evidencia) 

   

Pozitív 
pszichológiai 
eszközök (? 
evidencia) S+K 

    

Pszichoedukáció 
(? evidencia) K 

    

5. táblázat: Bizonyítottan hatékony intervenciók a munkahelyen 
(K: kiégés megelőzésére és kezelésére; S+K: stressz és kiégés megelőzésére és kezelésére) 

EGÉSZSÉGESEK KÖRÉBEN HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK 

Egészséges személyek körében hatékony stresszkezelő módszernek bizonyult az MBSR 

(Mindfulness based stress reduction) mind a stressz pszichológiai, mind a fiziológiai mutatói 

tekintetében. A stressz szintjének szignifikáns csökkentése mellett jótékony hatása 

igazolódott a szorongás csökkentésében is (Sharma és Rush, 2014; Chiesa és Serretti, 2009; 

Khoury, Sharma, Rush, Fournier, 2015), hozzájárulva a pszichológiai jólléthez. A módszer 

továbbá csökkenti a ruminatív gondolkodást és növeli a spiritualitást, az empátiát és az 

önelfogadást (Chiesa és Serretti, 2009). Az MBSR magas erősségű evidenciát mutat a stressz 

csökkentésében nem klinikai populáció esetén. A pozitív hatás a beavatkozást követően 19 

héttel is fennmarad. A stressz csökkentése mellett jótékony hatása közepes evidenciát mutat 

a szorongás, a depresszió és az életminőség területén. A módszer a kiégés csökkentésére is 

alkalmas, azonban az evidencia ebben az esetben alacsony szintű (Khoury, Sharma, Rush, 

Fournier, 2015). 



 
 

100 

Szintén hatékony beavatkozásnak igazolódott egészséges felnőttek körében a jóga. Pozitív 

hatása a stressz szintjének és tüneteinek csökkentésében igazolt, de a módszerek 

különbözősége és a tanulmányok alacsony száma miatt az evidencia tekintetében óvatosan 

vonhatunk le következtetést. A jóga, mint beavatkozás azonnali igazolt hatása a szubjektív 

stresszérzet csökkentésében érhető tetten. Több vizsgálat alátámasztotta, hogy a jógázók 

körében javul a szubjektív jóllét és az általános egészségérzet is. Nem áll rendelkezésre 

elégséges információ azonban abban a tekintetben, hogy ez a pozitív hatás hosszú távon is 

fennmarad-e (Chong, Tsunaka, Tsang, Chan és Cheung, 2011). 

Egyetemi hallgatók körében igen gyakori probléma a terhelésből fakadó stressz, amely 

gyakran vezet szorongáshoz és depresszióhoz. Mindezek miatt fontos a stresszt hatékonyan 

csökkentő, preventív intervenciók azonosítása. Regehr, Glancy és Pitts (2013) szisztematikus 

szakirodalom kutatása ezt a célt tűzte ki, és eredményeik szerint a Mindfulness és a Kognitív 

viselkedésterápiás (CBT) beavatkozások hatására csökkent bizonyítottan a hallgatók stressz-

szintje. Emellett a szorongás, a depresszió és a kortizolszint is szignifikáns csökkenést 

mutatott ezen intervenciók eredményeképpen. 

Egészségügyi és szociális (orvosi, ápolói és pszichológiai) képzésben részt vevő hallgatók 

körében is vizsgálták, hogy a Mindfulness-alapú programok (többnyire MBSR és MBCT) 

hatékonyak-e a stressz csökkentésében. A hallgatókat érő stressz a nagy 

teljesítménynyomásból és munkaterhelésből ered. Eredményeik alapján mind a stressz, 

mind a depresszív tünetek csökkentésében hatékonyak a beavatkozások (O'Driscoll, Byrne, 

McGillicuddy, Lambert, Sahm, 2017). 

A szülők pszichoszociális egészségi állapota hosszú távon befolyásolja a gyermek 

pszichoszociális egészségét is. A szülőknek célzott, nevelést segítő csoportos programok 

szülői jóllétre és a stressz-szintjük csökkentésére gyakorolt hatását vizsgálta Bennett, Barlow, 

Huband, Smailaigic és Roloff (2013). A programokat megkülönböztették a használt 

módszerek tekintetében (viselkedésterápia, kognitív viselkedésterápia és kevert 

módszereket használó programok). Eredményeik szerint a programokon részt vevő szülők 

depresszió, szorongás, stressz, düh és bűntudat szintje jelentősen csökkent és 

magabiztosságuk és párkapcsolati elégedettségük nőtt rövid távon. A változás még 6 hónap 

múlva is fennáll a stressz és a magabiztosság esetén, de 1 év múlva már nem érvényesülnek 

a korábbi pozitív hatások. 
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A Mindfulness hozzáállás alkalmazása a nevelésben, vagyis a tudatos jelenléten alapuló 

nevelés egyre nagyobb népszerűségnek örvend a szülők között napjainkban, tudományosan 

mégis keveset tudunk az általános hatásáról a szülői nevelésre és a hosszú távú 

következményekre a gyerekeknél. A jelenléten alapuló nevelés során a szülők képesek az 

érzelmek tudatosítására és szabályozására, önismeretük fokozódik, képesek felismerni 

azokat az erős érzelmi töltésű helyzeteket, amelyek negatív hatással bírnak. A gyerekek 

érzelmeire pedig sokkal empatikusabban reagálnak. Friedmutter (2015) által végzett 

metaanalízis eredménye szerint a tudatos jelenléten alapuló nevelés növeli a Mindfulnessre 

való képességet, szignifikánsan csökkenti a szülői stresszt, valamint a maladaptív nevelési 

stratégiák számát, amelynek köszönhetően kisebb valószínűséggel alakul ki magatartászavar 

a gyereknél. 

Olyan szülőségre való felkészítő programokat vizsgáltak, amelyek a terhesség alatt vagy a 

gyermek születését követő első hat hónapban kerültek megtartásra. Általánosságban 

elmondható, hogy az intervenciók kis mértékű, de szignifikáns hatást fejtettek ki a szülői 

gondoskodásra. A képzések a következő területeket foglalták magukban: szülői stressz 

csökkentése, a szülők egészséges életvitel iránti elkötelezettségének növekedése, kognitív 

fejlődés, társas kapcsolatok fejlődése, a mozgásfejlődés, a gyerekek lelki egészsége, 

gyermekbántalmazás és házastársi kapcsolat. A jövőben mindenféleképpen érdemes lenne 

ezeket a programokat elérhetővé tenni és továbbfejleszteni a szülők számára (Pinquart és 

Teubert, 2010). 
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MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÁLTALÁBAN HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK 

Általában a munkahelyen a kognitív viselkedésterápia nagyobb hatékonyságot mutatott 

összehasonlítva más vizsgált intervenciókkal (pl. relaxáció, szervezeti vagy vegyes 

technikákkal) Richardson és Rothstein 2008 összefoglalója alapján. Az összefoglalóban 

szereplő 36 tanulmány közül a legtöbb pszichológiai kimeneti változókat vizsgált (stressz, 

szorongás, általános mentális egészség, munkahelyi elégedettség), emellett szervezeti 

(hiányzás, termelékenység) és fiziológiai (pl. vérnyomás) változókat is mértek. A 

beavatkozások átlagosan 7,4 hétig tartottak. 

A munkahelyeken alkalmazott Mindfulness-módszerek közepes, illetve erős hatásúnak 

bizonyultak a distressz csökkentésében Virgili 2015-ös összefoglalója alapján (19 tanulmányt 

vizsgált). Ezek a Mindfulness-beavatkozások átlagosan öt hetes utánkövetéssel is 

megtartották jótékony hatásukat. A tanulmány további következtetése, hogy a 

munkahelyekre kifejlesztett rövidített változat ugyanolyan hatékonynak bizonyult, mint a 

klinikai felhasználásra kifejlesztett hosszabb változat (8 hetes). A beavatkozások időtartama 

4 és 8 hét között volt. Arra azonban kevés bizonyítékot találtak, hogy a Mindfulness-

módszerek sokkal hatékonyabbak lennének, mint más relaxációs módszerek vagy a jóga. 

A rugalmas munkaidő-beosztás, a távmunka és a stresszkezelő tréningek (kognitív 

viselkedésterápia, relaxáció) alkalmazása javítja a munkavállalók mentális egészségét, a 

munkateljesítményét, és csökkenti a hiányzást Kröll és munkatársai (2017) összefoglaló 

tanulmánya alapján. A munkával való elégedettség a rugalmas munkaidővel mutatott 

összefüggést, a távmunkával nem találtak kapcsolatot. A vizsgált változókkal összefüggésben 

a legnagyobb hatásméretet a relaxációs módszereknél mutatták ki (mentális egészség, 

munkateljesítmény). 
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A pozitív pszichológiai beavatkozások ígéretesnek tűnnek a munkavállalók jóllétének és 

teljesítményének növelésében Meyers és munkatársai (2013) összefoglaló tanulmánya 

alapján, ahol 15 vizsgálatot elemeztek. Mellékhatásként a stressz és kiégés csökkentésében 

is hatékonynak bizonyultak ezek a beavatkozások. Kisebb mértékben, de a depresszió és 

szorongás is enyhült a beavatkozások hatására. 

Huszonöt kiégést csökkentő beavatkozási program hatékonyságát foglalták össze Awa és 

munkatársai (2010). Eszerint a kiégés megelőzését célzó programok 80%-a hatékonynak 

minősült. Az egyénfókuszúak hatása rövid távon (0–6 hó), míg ahol egyéni mellett szervezeti 

beavatkozások is történtek ott hosszabb távon is kimutatható (12 hónap) volt a pozitív hatás. 

Javasolt, hogy az egyéni beavatkozásokon tanultakat érdemes lenne időről időre felfrissíteni, 

hogy jótékony hatásuk hosszabb távon is fennmaradjon. 

Munkavállalók körében a kiégés csökkentésében a leggyakrabban használt módszerek a 

Mindfulness- és a kognitív viselkedésterápia-alapú beavatkozások Jaworska-Burzynska és 

munkatársai (2016) összefoglalója alapján. A legtöbb intervenció 8 hétig tartott és a hatás 

egy évig is fennmaradt (Te Brake és mtsai, 2001). A kiégés-csökkentés fontos elemének 

tűntek a támogatás különböző formái: ez lehetett képzés, előadás vagy támogatói csoport 

szervezése. A kiégésről való alapinformációk átadása is csökkentette a kiégés tüneteit (Ewers 

és mtsai, 2002). A fizikai aktivitás és a támogató csoport együttes alkalmazása tűnt a 

leghatékonyabbnak egy 6 hónapos utánkövetés során (Jaworska-Burzynska és mtsai, 2016). 
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EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK 

Az egészségügyi dolgozók vizsgálata során a munkahelyi stressz csökkentésének két 

lehetséges beavatkozási irányát különbözteti meg a szakirodalom: egyénközpontú 

intervenciók (kognitív viselkedésterápia-alapú (CBT) programok, relaxáció, zene, fizikai 

relaxáció (pl. masszázs) és multikomponensű beavatkozások), illetve a munkára és/vagy 

munkakörülményekre irányuló intervenciók (attitűdváltozás és kommunikáció, társas 

támogatás, problémamegoldás és döntéshozás, munkaszervezetet érintő változások) 

(Ruotsalainen, Serra, Marine, Verbeek, 2006). 

A stressz csökkentésében az intervenció nélküli helyzettel szemben az egyénközpontú 

intervenciókat és szervezeti beavatkozásokat vizsgálva a következő eredmények adódtak: 

− A CBT alapú programok akár relaxációs technikákkal kiegészítve, akár azok nélkül, 

hatékonyabbak az intervenció nélküli, kontroll helyzethez képest, de a többi 

intervencióval összehasonlítva nem mutatnak jelentős különbséget. 

− A fizikai (pl. masszázs) vagy mentális relaxáció (pl. meditáció) szintén jótékony 

hatással bír a stressz csökkentésében. 

− Azokat a szervezeti intervenciókat tekintve, mint például munkafeltételek, szervezeti 

támogatás, kommunikációs készségek fejlesztése és beosztás változtatása, a stressz-

szint csökkentésére a munkabeosztás változtatása volt csak pozitív hatással, minden 

egyéb más beavatkozás hatástalan maradt (Ruotsalainen, Serra, Marine, Verbeek, 

2006). 

Konklúzióként megfogalmazható, hogy az egyénre irányuló, egyén–munka összeillésre 

vonatkozó és szervezeti intervenciók, összevetve az intervenció nélküli helyzettel, 

szignifikánsan pozitív változást képesek előidézni a stressz és a kiégés csökkentésében és 

megelőzésében. Az egyénre vonatkozó beavatkozások az érzelmi kimerülésen és a személyes 

teljesítményen keresztül hatnak, így csökkentve a stressz és burnout szintjét. Az egyén–

munkahely összeillését célzó intervenciók a deperszonalizáción keresztül csökkentik a 

burnout mértékét. A szervezeti intervenciók a stressz és általános tünetek csökkentését 
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segítik elő kommunikációs készségek fejlesztésén és a munka ütemezésének átalakításán 

keresztül (Ruotsalainen, Serra, Marine, Verbeek, 2006). 

Egészségügyi dolgozók körében, akik magas érzelmi megterhelés mellett dolgoznak, a kiégés 

kiemelt probléma a munkaerőpiacon. Esetükben a Mindfulness programok munkahelyi 

kiégést csökkentő és burnouttal szembeni rezilienciát növelő hatását magas evidencia szintű 

tanulmányok igazolják. Egészségügyi dolgozók, úgymint orvosok, nővérek, pszichológusok és 

szociális munkások részvételével zajló nyolchetes MBSR tréning vizsgálata során a burnout 

mértékének csökkenését rögzítették (Luken, Sammons, 2016). 

A Mindfulness-tréningek többféle változat szerinti alkalmazása is kimutatható csökkenést 

mutatott a kiégést illetően, ilyenek voltak a módosított és a hagyományos MBSR tréningek (8 

hetes, 3 hónapos utánkövetéssel), illetve a rövidített Mindfulness-tréningek (4 hetes, 30 

perces alkalmakkal, heti 5 napon keresztüli 10 perces gyakorlással). Előbbi csökkentette a 

kiégést, azon belül is kiemelten az emocionális kimerülést mind egészségügyi dolgozók, 

nővérek, szociális munkások, lelkipásztorok, mind tanárok esetében. Míg a rövidített tréning 

az emocionális kimerülést csökkentette szignifikánsan. A kontroll csoportnál azonban ez az 

érték (érzelmi kimerültség) és a deperszonalizáció is emelkedést mutattak (Luken, Sammons, 

2016). 

Egy európai tanulmány szerint, amely dolgozók széles körét vizsgálta (hivatalnokok, 

bankárok, kereskedők, nővérek, tanárok, szociális munkások, pszichológusok stb.) a 

Mindfulness programok abban az esetben is az érzelmi kimerültség csökkent szintjével jártak 

együtt, ha a Mindfulness-gyakorlatokat egyénileg, önirányítottan 10 napon keresztül 

végezték (Luken, Sammons, 2016). 

Azok az egészségügyi dolgozók, akik mentális betegségekkel érintett páciensekkel dolgoznak 

– pszichológusok, pszichiáterek, szociális munkások – a kiemelten magas stressznek kitett 

célcsoporthoz tartoznak, összehasonlítva más foglalkozásokkal, hiszen fokozott érzelmi 

megterhelésnek vannak kitéve hosszú időn keresztül, ami a burnout kockázatát jelentősen 

megemeli. Az MBSR, valamint az Elfogadás és Elköteleződés Terápia (ACT) hatásaként 

csökkent körükben a stressz. Habár egyes tanulmányok szerint a változások olyan faktorok 

szempontjából, mint pl. pszichés rugalmasság, Mindfulness, önmagával szembeni 

együttérzés, önelfogadás igazoltak, de az olyan kimeneti eredményekben, mint például a 

kiégés, stressz, pszichés jóllét nem mutatkoznak bizonyítottnak. Bár a Mindfulness fontos 

szerepet játszik a mentális egészségben az öngondoskodást illetően, de egyelőre tisztázatlan 
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maradt, hogy a Mindfulness mely komponensei a döntőek (Rudaz, Thwohig, Ong, Levin, 

2017). 

Az egészségügyi dolgozók, illetve kifejezetten az ápolók stresszel és stresszkezeléssel 

kapcsolatos vizsgálata széles körű, a tanulmányok fókuszát az egyéni, személyre irányuló 

faktorokat, a munkakörnyezetet/szervezetet, illetve a kettő kombinációját magába foglaló 

beavatkozások adják (Mimura, Griffiths, 2003; Romppanen, Haggman-Laitila, 2016). Ennek 

alapján alacsony evidencia mellett az egyéni támogatást célzó intervenciókat találták 

hatásosnak, különös tekintettel a kognitív technikákon alapuló intervenciókra, a zene- és 

relaxációs tréningekre, társas támogatást célzó képzésekre. Ezzel szemben a szervezeti 

átalakítások nem hoztak szignifikáns eredményt (Mimura, Griffiths, 2003). Későbbi 

vizsgálatokban nővérképzésben részt vevő hallgatók stressz szintjének csökkentését célzó 

intervenciók közül, szintén az egyéni intervenciók bizonyultak hatékonynak. Ezek közül is 

azok, melyek a stresszhelyzetekkel való megküzdést segítették – jellemzően relaxációval –, 

illetve a maladaptív kogníciók megváltoztatásával. Emellett a stresszorok számának és 

intenzitásának mértékét csökkentő beavatkozások is hatékonyak (Galbraith, Brown, 2010). 

Szakirodalmi áttekintés során a leghatékonyabb spirituális gyakorlatokat vizsgálták a nővérek 

körében, amelyek az észlelt stressz és burnout mértékére voltak hatással. Az áttekintés során 

azt találták, hogy a Mindfulness-intervenció a leggyakrabban és talán a leghatékonyabban 

használt módszer, de az egyéb módszerek, mint a reiki, a meditáció, a jóga különféle formái, 

a mantra és a szív érintése is emelték a résztvevőkben a tudatosság és a figyelem mértékét 

(Koren, Purohit, 2014). 
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PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK 

Pedagógusok között szintén kiemelt probléma a kiégés, mivel magas érzelmi megterhelés 

mellett dolgoznak (Luken, Sammons, 2016). 

A tanárok magas stressz melletti munkavégzésének jelentős negatív hatása van a diákokkal 

végzett munkájuk iránti elköteleződésükre és hatékonyságukra (Emerson és mtsai, 2016). A 

munkavégzés során átélt stressz fizikai és mentális egészséggel kapcsolatos problémákhoz 

vezet, negatív hatással van a jóllét érzésére (Nagieh, 2015). Azonban a korai intervenció és a 

megelőzés hozzájárulhat pozitív megküzdési stratégiák kiépítéséhez és a stressz hatásainak 

csökkentéséhez, melynek egyik hatékony módja lehet a Mindfulness-alapú intervenció 

(MBI). A tanárok szociális és érzelmi kompetenciáinak támogatása ezen programokon 

keresztül javítja a tanár-diák kapcsolatokat és az osztályok hatékony vezetésének 

képességét, melyek hozzájárulnak a tanulók jóllétéhez is (Emerson és mtsai, 2017). 

Az MBI hatásosnak bizonyult a stressz szintjének csökkentésében, hatékonyabb az 

érzelemszabályozási stratégiák kialakításában és a szakmai énhatékonyság növelésében. Az 

MBI hatása a stressz (beleértve a kiégést is) által kialakuló fizikai és pszichológiai tünetek 

csökkentésében is megmutatkozik, de legfontosabb eredménye az észlelt stressz 

csökkentésében jelenik meg. (Emerson és mtsai, 2017). 

A tanárok között vizsgálták a Mindfulness-alapú stresszcsökkentő program (MBSR) 

hatékonyságát is. Általános iskolai tanárok számára megtartott MBSR tréning hatásaként 

javulás mutatkozott stressz, szorongás és depresszió területén, mint ahogyan a stressz 

csökkentésében hatásosnak bizonyult a tanárok számára szervezett öt hetes meditációs 

csoport is (Luken, Sammons, 2016). A Mindfulness-programok munkahelyi kiégést csökkentő 

hatásait, a burnouttal szembeni hatásos megelőzési módjait körükben is magas evidencia 

szintű tanulmányok igazolják (Luken, Sammons, 2016). A Mindfulness-tréningek többféle 

változata csökkenést eredményezett a kiégést illetően, ezek voltak a módosított és a 

hagyományos MBSR tréningek (8 hetes, 3 hónapos utánkövetéssel), rövidített Mindfulness-

tréningek (4 hetes, 30 perces alkalmakkal, heti 5 napon keresztüli 10 perces gyakorlással). 

Előbbi csökkentette a kiégést, azon belül is kiemelten az emocionális kimerülést, míg a 
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rövidített tréning csökkentette az emocionális kimerülést, miközben a kontroll csoportnál ez 

az érték és a deperszonalizáció is emelkedést mutattak (Luken, Sammons, 2016). Egy európai 

tanulmány szerint a Mindfulness-programok abban az esetben is az érzelmi kimerültség 

csökkent szintjével jártak együtt, ha a Mindfulness-gyakorlatokat egyénileg, önirányítottan 

tíz napon keresztül végezték el (Luken, Sammons, 2016). Illetve kifejezetten tanároknak 

kidolgozott 30 órás, 5 üléses program – melyet telefonhívásokkal és egy hónappal későbbi, 

kontrollüléssel támogattak meg – a személyes énhatékonyság érzésének növekedését hozta, 

szemben a kontrollcsoporttal (Luken, Sammons, 2016). 

Az egyénre fókuszáló beavatkozások mellett szervezeti átalakítások lehetősége is felmerül 

intervencióként a tanárok munkahelyi stressz-szintjének, illetve az annak következtében 

kialakuló fizikai és pszichés negatív következményeinek csökkentésében, továbbá a jóllét 

érzésük támogatásában (Naghieh, 2015). 

Szervezeti intervenciók három irányát vizsgálta Naghieh (2015) szisztematikus 

irodalomkutatásában. Ez tartalmaz olyan szervezeti változásokat célzó intervenciókat, mint 

kommunikáció, társas támogatás és kulturális különbségek elismerése, tanárok szerepének, 

saját munkájuk feletti nagyobb kontroll gyakorlásának és döntéshozás lehetőségének 

áttervezése, illetve a munkaterhelés vagy a munkakörnyezet átalakítása. Szervezeti 

intervencióként felmerül a tanárok feladataiban történő változtatás, amely 

stresszmenedzsmenttréninggel kombinálva is kevés eredményt hozott a stressz-szint 

csökkenésében csakúgy, mint a teljes iskolát érintő coaching, tanároknak szóló tréninggel 

kombinálva, amely kétéves utánkövetési vizsgálatokat tekintve sem mutatott szignifikáns 

hatást. Többkomponensű programok, amelyek fizetési bónuszt, előlépési lehetőségeket és 

mentorálást is magába foglaltak, hároméves utánkövetési vizsgálatokban is csak mérsékelt 

eredményeket hoztak a tanárok felmondásának csökkentésében (Naghieh, 2015). 
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EGYÉB MUNKAKÖRÖKBEN HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK 

Az állategészségügyben dolgozó szakemberek nagymértékű, foglalkozással kapcsolatos 

stresszt élnek át. Azonban nagyon kevés vizsgálat született azzal kapcsolatban, hogy melyek 

azok az intervenciók, amelyek bizonyítottan csökkenthetik a foglalkozással összefüggésbe 

hozható stressz mértékét (4 tanulmány csupán). Ezért az eredmények általánosíthatósága 

erősen korlátozott. Azonban az eredmények alapján feltételezhető, hogy az olyan 

beavatkozások, mint a Mindfulness, a kognitív viselkedésterápia, a pszichoedukáció, a 

relaxáció és a megküzdési képességek javítása az állategészségügyben dolgozók körében is 

hatékonyak (Rohlf, 2018). 

A gyermekjóléti intézményekben bevett gyakorlat a szupervízió biztosítása. Találtak ugyan 

pozitív irányú kapcsolatot a szupervízió és egyes kimeneteli tényezők között, mint például az 

ott dolgozók munkahelyi elégedettsége, énhatékonysága, stressz-szintje és szervezeti szinten 

a munkaterheltség kezelése, esetelemzések minősége és a dolgozók megtartása, azonban 

meglepő módon nagyon alacsony evidenciával bír a vizsgálatok eredményei szerint. A 

szupervízió költséghatékonyságáról nem áll rendelkezésre információ (Carpenter, Webb, 

Bostock, 2013). 

A katonaságnál szolgálók körében magas az extrém stressznek való kitettség. Ezért központi 

szerepe van annak, hogy hogyan lehet a szolgálatot teljesítőket rezilienssé tenni ezzel a 

stresszel szemben. Ehhez a modern kor találmányait is bevetik és létrehoztak virtuális 

valóságon alapuló stresszkezelő programokat. A vizsgálatok eredményei szerint ezen 

programok hatékonyan képesek csökkenteni a szolgálatot teljesítők körében a stresszt és a 

negatív érzelmeket azáltal, hogy a virtuális valóság segítségével növelik rezilienciájukat a 

negatív ingerekkel szemben. A hatás növelhető, ha a virtuális expozíció mellett olyan 

fiziológiai stresszt csökkentő pszichológiai technikák is alkalmazásra kerülnek, mint a 

relaxáció vagy biofeedback (Pallavicini, Argenton, Toniazzi, Aceti, Mantovani, 2016). 
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HOZZÁTARTOZÓK KÖRÉBEN HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK 

Speciálisan demenciával kezelt betegek melletti otthonápolást végző 

gondozókra/hozzátartozókra vonatkozóan vizsgálták a Mindfulness-alapú intervenciók (MBI) 

stresszcsökkentő hatását. Eredményeik szerint az MBI statisztikailag szignifikánsan csökkenti 

a stresszt és a depressziót az intervenciót követően, és rövid távú utánkövetésben is a 

vizsgált célcsoportnál, habár hosszú távú hatása nem azonosítható (Kor, Chien, Liu, Lai, 

2008). Otthonápolást végző hozzátartozókra vonatkozó szakirodalmi áttekintés során a 

Mindfulness-alapú stresszcsökkentést biztonságos és átadható módszerként határozták meg, 

amely a célcsoport különféle pszichológiai tüneteinek csökkentését segíti elő (Li, Yuan, 

Zhang, 2015). 

Vernooij-Dassen, Darskovic, McCleery és Downs (2011) demens betegek hozzátartozó 

gondozói körében vizsgálták a kognitív átkeretezés technikájának hatékonyságát. A 

hozzátartozók maladaptív, önpusztító, valamint distresszt keltő gondolatokkal küzdhetnek 

akár demens hozzátartozójukkal kapcsolatban, akár saját, gondozás során betöltött 

szerepükkel vagy teljesítményükkel kapcsolatban. Ezért vizsgálatuk fókuszában a kognitív 

terápia során alkalmazott kognitív átkeretezés hatását vizsgálták a gondozó hozzátartozók 

körében. Eredményeik alapján a kognitív átkeretezés csökkenti a stresszt és a pszichés 

betegségek előfordulását (különösen a szorongás és a depresszió tekintetében) (Vernooij-

Dassen és mtsai, 2011). 

Egy kutatás során azokat a módszereket vizsgálták, amelyek a terminális állapotban lévő 

rokonukat ápoló hozzátartozóknál valamilyen pozitív irányú változás előidézésére alkalmasak 

(pszichés állapotban, distressz, szorongás vagy depresszió szintjében, a gondozói szereppel 

való megbirkózásban, életminőségben, valamint a pszichés jóllétben). Nézték továbbá, hogy 

milyen módon képes a módszer a változást közvetíteni. A módszerek között voltak 

kimondottan a hozzátartozóknak célzott beavatkozások, illetve közvetett stratégia is (pl. 

nővéren keresztül közvetített). Rendkívül heterogén eredmények születtek, alacsony 

evidenciaszint mellett, azonban az elmondható, hogy a támogató terápiák (pszichoszociális 

beavatkozások) csökkenthetik a stresszt végső stádiumban lévők hozzátartozó gondozói 

körében (Candy, Jones, Drake, Leurent és King, 2011). 
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A fejlődési rendellenességben szenvedő páciensek ápolása rendkívüli terhet ró a gondozó 

hozzátartozókra a megnövekedett stressz-szint és a kiégés magas kockázata miatt. Hwang és 

Kearney (2012) szisztematikus szakirodalom kutatása arra kereste a választ, hogy a 

Mindfulness-technikák alkalmazása segíthet-e a hozzátartozói stressz csökkentésében. 

Eredményeik alapján a Mindfulness jelentős időtartamon keresztüli mindennapi gyakorlása 

pozitív hatással van a gondozókra, és segíti őket abban, hogy jobb minőségű ellátást 

biztosítsanak a gondozottaknak. 
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STRESSZÁLLAPOTHOZ KAPCSOLÓDÓ MENTÁLIS ZAVAROK PREVENCIÓJÁBAN HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK 

A traumatikus életesemények extrém magas stresszterhelést jelentenek a túlélőknek, akik 

fokozottan veszélyeztetettek arra, hogy később poszttraumás stressz zavarban (PTSD) 

szenvedjenek. Éppen ezért a traumakutatásoknak központi kérdése, hogy egy ilyen 

megterhelő eseményt követően melyek azok a beavatkozások, amelyek meg tudják 

akadályozni, hogy a későbbiekben PTSD alakuljon ki. A gyakorlatban az intervenciók lehetnek 

pszichés, farmakológiai és a PTSD megelőzésére kiemelten alkalmazott intervenciók (pl. 

debriefing) egyaránt. Azonban Forneris és munkatársai (2013) tanulmányukban arra az 

eredményre jutottak, hogy ugyan a legtöbb kutatás a debriefinget vizsgálta, de annak nincs 

bizonyítottan PTSD-t megelőző hatása. Akut stresszt átélők körében azonban ígéretes 

eredményt mutatnak a CBT alapú pszichológiai intervenciók. Ezt a következtetést Kar 

vizsgálata (2016) is alátámasztja, de még további vizsgálatok szükségesek annak érdekében, 
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hogy erősebb bizonyítékokon alapuljon ez a megállapítás. Megemlítendő, hogy a kognitív 

viselkedésterápia akut és krónikus PTSD esetén azonban már bizonyítottan hatékony kezelési 

módszernek minősül. 

A depresszió ma már népbetegség és jelentős költséget jelent a vállalatoknak az alacsony 

teljesítmény és a magas arányú hiányzások miatt. A cégek ezért érdekeltek abban, hogy a 

munkahelyen olyan stresszkezelő programokat biztosítsanak a munkavállalóiknak, amelyek a 

depresszió hatékony megelőzésére is alkalmasak. A kognitív viselkedésterápián alapuló 

stresszkezelő programok kiegészülve csapatépítő és fizikai aktivitást serkentő elemekkel, 

hatékonyan képesek megelőzni a depressziót a felnőtt munkavállalók körében (Scanlan és 

Lewis, 2014). Khoury, Sharma, Rush és Fournier (2015) eredményei alapján az MBSR is 

hatékony a depresszió megelőzésében, amelynek egyik oka lehet a ruminatív gondolkodást 

csökkentő és önelfogadást növelő hatása (Chiesa és Serretti, 2009). 

A szorongásos zavarok prevenciójában az MBSR-nek lehet kiemelt szerepe a kutatási 

eredmények alapján (Sharma és Rush, 2014; Chiesa és Serretti, 2009; Khoury, Sharma, Rush, 

Fournier, 2015) közepes evidenciaszint mellett. 

A koraszülést követő tizenkét hónapban igen magas a depresszió kialakulásának esélye az 

anyáknál. A koraszülés miatt kis születési súlyú babák édesanyái körében magasabb szülői 

stresszt, szorongást és depressziót találtak. Az olyan korai viselkedéses és edukációs 

intervenciók, mint a Creating Opportunities for Parent Empowerment (COPE) vagy a szülő-

csecsemő konzultáció bizonyítottan csökkentik a koraszülést követően az anyák és a 

gyermekek stressz-szintjét (a szülést követő tizenkét hónapban), illetve depresszióját és 

szorongását a szülést követő két hónapban. Az evidencia szintje alacsony–közepes (Kraljevic 

és Warnock, 2013). 

A számítógép-alapú stresszcsökkentő módszerek hatásosak lehetnek stressz, szorongás és 

depresszió csökkentésében hosszú távon hat hónapon túl. A harmadik hullámos kognitív 

viselkedésterápiás intervenciós programok és maga a kognitív viselkedésterápia bizonyultak 

a leghatékonyabbnak a stresszcsökkentés szempontjából. A rövid és a középhosszú 

programok hatékonyabbak voltak, mint a hosszú távúak. A vezetett képzések, amelyek 

támogatást nyújtottak a klienseknek a rendszeres visszajelzések által, nagyobb mértékben 

csökkentették a stressz szintjét (Heber és mtsai, 2017). Az online Mindfulness-tréning is 

bizonyítottan jótékony hatással bír a mentális egészségre. A hatás kifejezett a stressz-szint 
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csökkentésében (közepes evidencia), de a depresszió esetén is fennáll, továbbá javítja a 

mentális jóllétet is (alacsony evidencia) (Spijkerman, Pots és Bohlmeijer, 2016). Az otthoni 

házi feladatok rendszeres gyakorlása, MBCT és MBSR tanfolyamok esetén, habár kis 

mértékben, de támogathatja a terápiás hatást (Parsons, Crane, Parsons, Fjorback és Kuyken, 

2017). 
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Várandósság során gyakran jelentkezik magas stressz-szint és szorongás, melyek negatív 

hatással bírnak az anya és a csecsemő egészségi állapotára. Terhesség során a Mindfulness-

alapú programok hatékonyaknak tekinthetők a szorongás- és a stressz-szint csökkentésében 

(Dhillon, Sparkes és Duarte, 2017; Shi és MacBeth, 2017). Segíthetnek a várandósság során 

előálló változásokhoz való alkalmazkodásban, azok elfogadásában, ezáltal közvetetten 

hozzájárulhatnak a szülés utáni megváltozott szerepekkel, valamint az újszülött körüli 

nehézségekkel való megbirkózásban. A terhesség alatti depresszió esetében nem találtak 

egyértelmű bizonyítékot a Mindfulnessen alapuló módszerek hatékonyságával kapcsolatban 

(Shi és MacBeth, 2017). A várandósság alatt fellépő stressz csökkentésének lehetőségeit 

kutatták Corbijn és munkatársai (2017) is. Vizsgálatuk során figyelmüket a zene 

stresszcsökkentő szerepére fordították. Eredményeik szerint a zenén alapuló módszerek, a 

zenehallgatás, hatékonyak a stressz-szint csökkentésében kisbabát váró nőknél. Nem találtak 

azonban különbséget a terhesség alatti, illetve általános stressz-szintre gyakorolt hatása 

között. A zenén alapuló módszerek magasabb megbízhatósággal mondhatók hatékonynak a 

várandósság alatti szorongás és stressz csökkentésében, mint a Mindfulness-technikákat 

használó programok. Azok a pszichoszociális beavatkozások, amelyek stresszcsökkentő 

technikák elsajátítását is magukba foglalják, hatékonyan csökkentik a szülés utáni stresszt 

(Song és Ju-Eun, 2015). 

Koraszülötteket ért stressz, valamint a koraszülés folyamata során átélt stressz 

csökkentésére keresett Khianman és Bussarin (2012) bizonyítottan hatékony módszert. 

Szakirodalomkutatásuk eredménye alapján a relaxáció csökkentheti a stresszt és a 

szorongást a terhesség alatt. Nincs azonban megfelelő bizonyíték a koraszülés megelőzésére 

és kezelésére vonatkozóan. 

Diagnosztizált testi betegségekben az MBSR csökkenti a pszichológiai stresszt és növeli a 

jóllétet. A Mindfulness-alapú kognitív terápia (MBCT) pedig segít megelőzni depresszióban a 

visszaesést, illetve testi betegséggel küzdők esetében javítja a betegséggel összefüggésben 

lévő életminőséget. Általánosságban elmondható, hogy az MBSR módszer segít a mentális 

egészség megőrzésében, csökkenti a stressz, a szorongás és a depresszió tüneteit. Az 

eredmények azonban kizárólag olyan pácienseknél pozitívak, akik érdeklődnek a módszer 

iránt és rendszeresen szándékukban áll azt gyakorolni (Fjorback, Arendt, Ørnbøl, Fink és 

Walach, 2011). 
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Krónikus testi betegeknél a Mindfulness-alapú stresszcsökkentő tréning programnak (MBSR) 

kismértékű, de pozitív hatása van a pszichológiai stressz csökkentésére Bohlmeijer és Ernst 

(2010) kutatása alapján. 

Az MBSR során a Mindfulness-meditációt használják a pszichológiai jóllét növelésére, 

valamint a szenvedés érzésének csökkentésére. Az MBSR program krónikus betegekre 

gyakorolt hatását tanulmányozta Merkes (2010) is. Az összes beteget diagnosztizálták 

valamilyen krónikus betegséggel (fibromyalgiával, krónikus fájdalommal, reumatiod 

artritisszel, 2-es típusú cukorbetegséggel, többszörös kémiai érzékenységgel vagy 

kardiovaszkuláris betegséggel) és részt vettek MBSR programon. A program után pozitív 

változások azonosíthatók, a tünetekkel való jobb megküzdés és jóllétbeli, illetve 

életminőségbeli javulás figyelhető meg. 

Az alvászavarok és az inszomnia kezelésében is pozitívan befolyásolja az MBSR az alvás 

minőségét (Kim, Park és Seo, 2016). 
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KARDIOVASZKULÁRIS MEGBETEGEDÉSEK ESETÉN HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK 

A kardiovaszkuláris megbetegedések világszerte több millió embert érintenek, és előkelő 

helyet foglalnak el a vezető halálokok körében. A kardiológiai kórállapotok tág spektrumot 

fednek le – a magas vérnyomástól a ritmuszavarokon át a szívelégtelenségig – számtalan 

formában megjelenhetnek, és jelentős hatást gyakorolhatnak a betegséggel élő egyén 

pszichés egészségére és életminőségére. A koronária betegséggel küzdők ugyanis gyakran 

szenvednek súlyos distressztől, amely megnöveli a kórállapottal összefüggő szövődmények 

és komplikációk rizikóját, például a hirtelen szívhalál bekövetkezésének valószínűségét 

(Bradt és Dileo, 2009). A stresszt sokszor önmagában a diagnózis váltja ki, majd a kórházi 

kezelés, az esetleges műtéti beavatkozások, a bizonytalanság, a haláltól való félelem, a 

gyógyulásban való kételkedés, a kétségbeesés és a kontroll elvesztésének érzése tovább 

súlyosbítja, fokozza az észlelt stresszt (Barnason 1995; Bolwerk 1990; Guzzetta 1989; Malan 

1992 idézi Bradt és Dileo, 2009). A stressz kórállapotot súlyosbító hatása okán 

elengedhetetlenül fontos a betegek számára olyan megküzdési stratégiák és képességek 

elsajátítása, amelyek segítségével képesek a megélt pszichológiai stresszt kezelni és 

csökkenteni (Abbott és mtsai, 2014). A legújabb kutatások szerint az életmódváltás, a test és 

lélek összhangját fejlesztő gyakorlatok (body-mind practices), a jóga és a zeneterápia mind 

hatékony intervenciók a stressz csökkentésében a kardiológiai betegeknél. Az intervenciók 

lényege az észlelt pszichológiai stressz csökkentése, amelynek hatására megváltoznak a 

szervezet biológiai paraméterei, pl. csökken a vérnyomás, a szívfrekvencia és a légzésszám, 

nő a paraszimpatikus aktivitás. 

A test–lélek gyakorlatok közé sorolható a Mindfulness-alapú relaxáció, a transzcendentális 

meditáció, a progresszív izomrelaxáció, illetve egyéb relaxációs és stresszkezelési technikák. 

Ezen intervenciók – különösen a Mindfulness-alapú programok (Abbott és mtsai 2014) – 

hatékonynak bizonyultak kardiológiai betegek esetén az életminőség növelésében, a 

szorongás és a depresszió csökkentésében. Mindemellett hatékonyan csökkentették a magas 

vérnyomást (Nagele és mtsai, 2014), továbbá pozitív hatással voltak a szívritmusra, a 

légzésszámra és az oxigenizációra (Younge, Gotink, Baena, Roos-Hesselink, Hunink, 2014). 

A test–lélek gyakorlatok mellett a jóga mutatkozott hatékonynak a stresszcsökkentésben. A 

jóga egyfajta spirituális ösvény, amelyen keresztül csökkenteni lehet a vérnyomást; azáltal, 

hogy csökken a stressz, megnő a paraszimpatikus aktivitás és változik a baroreceptor-
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szenzitivitás. A jóga tehát hatékonyan csökkenti a vérnyomást mind a normál vérnyomással 

élő (ún. normotenzív), mind a magas vérnyomással küzdő (hipertenzív) populációban. 

A fent részletezett intervenciók mellett kutatások azt bizonyítják, hogy a zenehallgatásnak is 

jótékony hatása van a vérnyomásra. Bradt és Dileo 2009-es összefoglaló tanulmányukban 

leírják, hogy a zenehallgatás a koronária betegeknél csökkenti a szisztolés és a diasztolés 

vérnyomást, illetve jótékony hatással van a szívritmusra. Mindemellett eredményesen 

csökkenti a szorongást szívinfarktuson átesett személyeknél kórházi kezelésük alatt. 

A stresszcsökkentő beavatkozások hatékonyságuk mellett számos más előnnyel is 

rendelkeznek: könnyen elsajátíthatók, elősegítik a betegek aktívabb szerepvállalását saját 

kezelésükben, otthon is végezhetők, alacsony emocionális és/vagy fizikai kockázatú 

beavatkozások, illetve költséghatékonyak (Younge és mtsai, 2014). 
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ONKOLÓGIAI MEGBETEGEDÉSEK ESETÉN HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK 

A rákbetegség előfordulása és gyógyulási aránya világszerte növekvő tendenciát mutat. A 

mellrákból való felépülés öt éves túlélési ideje sok országban elérte már a 80–95%-ot (Zainal, 

Booth, és Huppert, 2013). A túlélési ráta növekedésével egy időben megszaporodtak a 

betegség és a kezelés okán kialakuló pszichés problémák, amelyek hosszú távon 

befolyásolják a túlélők életminőségét és mentális egészségét. Mellrákból gyógyult nőknél 

például rendkívül gyakoriak a stresszhez kapcsolódó betörő gondolatok, a major depresszió 

és a szorongásos zavarok (Vickberg, Bovbjerg, DuHamel, Currie, Redd, 2000; Hegel és mtsai 
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2006; Lueboonthavatchai, 2007; Chen és mtsai, 2009; Popoola és Adewuya, 2011; Qiu és 

mtsai, 2011 idézi Zainal és mtsai, 2013). 

A rákbetegség diagnózisához kapcsolódó distressz a rák megannyi fajtájánál szükségessé 

teszi stresszkezelő technikák alkalmazását. A rákos megbetegedések esetében vitális 

jelentőségű a pszichés támogatás és a stresszcsökkentő módszerek alkalmazása, tanítása. 

Ezek olyan alacsony költségű, ám nagy haszonnal járó beavatkozások, mint például a 

zenehallgatás, amely jótékony hatását Zhang és munkatársai 2012-es tanulmányukban 

bizonyították rákbeteg populáción. 

Az egyik leggyakrabban alkalmazott stresszcsökkentő technika a Mindfulness-alapú 

stresszcsökkentő program, amely bizonyítottan hatékony eljárásnak bizonyult a rákos 

betegek észlelt stressz-szintjének csökkentésében, a depresszió és a szorongás tüneteinek 

mérséklésében (Smith, Richardson, Hoffman és Pilkington, 2005; Cramer, Lauche, Paul és 

Dobos, 2012; Zainal és mtsai, 2013; Rush és Sharma, 2017). 

További hatékony beavatkozás a kezeléssel kapcsolatos szorongás és stressz csökkentésében 

a hipnózis (Chen, Liu és Chen, 2017). Cramer és munkatársai (2015) vizsgálatában a 

preoperatív hipnózis mérsékelte a mellbiopszia alkalmával megélt fájdalmat és distresszt, 

csökkentette a szorongást, a kimerültséget és a hányingert a mellrákműtét után, továbbá 

enyhítette a hőhullámok okozta diszkomfortot. A hipnózis, így hatékony eljárás lehet olyan 

nőknél, akiknél a mellrák áttétet ad, illetve élettörténetükben volt mellrák, és változó korban 

hőhullámokat tapasztalnak. 

A módosult tudatállapotokat alkalmazó intervenciók mellett hatékony módszereknek 

bizonyultak a kognitív viselkedésterápiás és a fizikai aktivitást megcélzó intervenciók is. A 

kognitív viselkedésterápia (Zhang, Huang, Feng, Shao és Chen, 2017), az edukációs 

programok, a tanácsadás és a szociális támogatás hatékony módszerek rákos betegek 

esetében a stresszel való megküzdésben, a kimerültség, depresszió és szorongás 

csökkentésében (Duijts, Faber, Oldenburg, van Beurden és Aaronson, 2011). A kifejezetten 

viselkedésterápiás és fizikai aktivitást célzó programok további pozitív hatással vannak a 

testképre és az életminőségre, csökkentik a szorongást, a kimerültséget és a depressziót 

(Duijts és mtsai 2011). 
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VI. TTT-n alapuló stresszkezelő és/vagy 
              kiégésmegelőző megoldások 

6.1 TTT (TRAIN THE TRAINER, „KÉPZŐK KÉPZÉSE”) FOGALOM 
MEGHATÁROZÁSA 

A Train the Trainer módszer széles körben alkalmazott, a népegészségügyben is elfogadott 

oktatási modell (Orfaly és mtsai, 2005). A módszer lényege, hogy egy tapasztalt oktató 

megtanítja, kiképzi a kevésbé tapasztalt személyt (akiből az oktatás után szintén képző válik), 

egy bizonyos témáról szóló további képzések, workshopok, vagy szemináriumok 

megtartására. Az így kiképzett tréner a képzés során minden szükséges képességet, 

készséget és tudásanyagot megszerez, kompetenciája növekszik az adott témában, melyek 

birtokában képessé válik a tudásanyag továbbadására (OKI, 2017). 

A Train the Trainer modell segíti a résztvevők erőforrásainak maximális kihasználását, 

biztosítva ezzel az adott cél hosszú távú fenntarthatóságát, mivel kevés energiabefektetéssel 

a résztvevők nagy számát éri el. Az együttműködések fejlesztésével érzékenyebbé teszi a 

közösségek tagjait annak érdekében, hogy az egészség elsődleges értékké és meghatározó 

szemponttá váljon (OSPI Europe, 2014). 

6.2 HAZÁNKBAN MEGVALÓSULÓ, BIZONYÍTOTTAN HATÉKONY TTT 
MÓDSZEREN ALAPULÓ STRESSZKEZELŐ PROGRAMOK 
BEMUTATÁSA 

A bizonyítottan hatékony stresszkezelő tréningek közösségi és egyéni szintű 

beavatkozásokon alapulnak, célzottak, intenzívek és hatásukat rövid távon fejtik ki. 

Alapvetően az egyéni megküzdési képességet javítják (Stauder, Balog, Kovács és Susánszky, 

2016). 

WILLIAMS ÉLETKÉSZSÉGEK® PROGRAM BEMUTATÁSA 

A Williams ÉletKészségek® Program (WÉK) bizonyítottan hatékony, komplex, multimoduláris 

stresszkezelő program, amely kognitív viselkedésterápiás elemekre épül (Albus és mtsai, 

2009; Stauderés mtsai, 2016). 

A WÉK programot 1991 óta alkalmazzák az USA-ban és Kanadában, kidolgozói Virginia 

Williams és Redford Williams, a Duke Egyetem (Durham, NC, USA) munkatársai. A program 
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egy strukturált magatartásorvosláson alapuló beavatkozás, amelyet korábbi kutatási 

eredmények és klinikai tapasztalatok alapján állítottak össze. 

A program fő célkitűzése, hogy a résztvevők egyszerű, a mindennapokban is hatékonyan 

alkalmazható technikákat sajátítsanak el, melyek alapvető fontosságúak a stresszforrások, 

stresszhelyzetek kezelésében (mindennapi konfliktusok, társas problémák, feszültségek). 

Legfőbb célja, hogy az egészségi állapotra és az életminőségre hatással lévő pszichoszociális 

faktorokat pozitív irányba befolyásolja (ellenségesség, társas támogatás hiánya, 

pesszimizmus, tartós feszültség és maladaptív megküzdési módok). 

Magyarországon kizárólag Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási 

Társaság (Selye Magatartástudományi Társaság), illetve a Semmelweis Egyetem 

Magatartástudományi Intézete jogosult a képzésre. 

A WÉK TTT képzéseinek menete során a WÉK trénerek kiképzik az okleveles WÉK 

facilitátorokat, majd kizárólag az ily módon képzett facilitátorok tarthatnak az érdeklődők 

számára WÉK csoportot. A képzések 16–20 órában és kiscsoportos formában (8–12 fő) 

valósulnak meg. A kis csoportlétszám révén minden résztvevő hatékonyan el tudja sajátítani 

a készségeket, a csoportvezető, facilitátor pedig minden csoporttag számára biztosítani tudja 

a személyes figyelmet (Stauder, Balog, Kovács és Susánszky, 2016). 

A program tematikája tudományosan strukturált, megalapozott, standardizált módszer. Négy 

fő témakört, problémakört tartalmaz, melyeknél fő cél az alapvető megküzdési készségek 

fejlesztése: 

1. Önismeret, tudatos döntéshozatal, stresszhelyzetek felismerése: „Napló-jegyzet” 

technika segítségével megtanulják azonosítani a saját kognitív, viselkedéses és 

érzelmi reakciójukat; „FILÉ négy kérdés technika®” a tudatos döntéshozatalban nyújt 

támogatást. A módszerek segítik az adott helyzetnek megfelelő, optimális viselkedés 

kiválasztását. 

2. Érzelemorientált megküzdési stratégiák („Feszültséglevezető készségek”): 

gondolatstop, mely segít leállítani a ruminációt, rágódást; adaptív figyelemelterelési 

stratégia; kognitív torzítások felismerése; negatív gondolatok átkeretezése, melyek 

kognitív terápiában alkalmazott módszerek; valamint rövid relaxációs és meditációs 

technikák. 

3. Problémaorientált megküzdési stratégiák („Akció készségek”): hatékony 

problémamegoldás, asszertív kommunikáció (nemet mondás gyakorlása, kérések 

megfogalmazása, én-közlések). 

4. Támogatáskereső megküzdési stratégiák („Kapcsolatépítő készségek”): figyelmes 

hallgatás elsajátítása; hatékony beszédkommunikációs technikák gyakorlása; saját és 
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mások érzelmeinek felismerése; motivációinak megértése (empátia, érzelmi 

intelligencia fejlesztése); kapcsolatok javítása érdekében a pozitív megnyilvánulások 

gyakorlása. 

A program tematikája kötött, mégis egyénre szabott, mivel a résztvevők saját 

élethelyzetükből hoznak példát a készségek elsajátítása során. „Itt és most” hangsúlyú, 

alapvetően nem foglalkozik a múlt problémáinak megoldásával, de a tartósan fennálló, 

visszatérő nehézségek esetében is törekszik a segítségnyújtásra. 

A program alapvető eleme a pszichoedukáció. Fontos, hogy a résztvevők megértsék a 

stresszhelyzetre adott reakciójukat, valamint a viselkedésük, a tüneteik és a stresszforrás 

közötti összefüggést. A csoportvezető modellként szolgál, aktív tagja a csoportnak. A 

résztvevők minden alkalommal házi feladatot kapnak, amely a tréningen elsajátított készség 

otthoni gyakorlásáról szól, biztosítva ezzel a technikák beépülését a mindennapi életvitelbe. 

Kognitív terápiás módszerek segítik az érzések, gondolatok és viselkedés közötti összefüggés 

megértését, valamint a negatív automatikus gondolatok azonosítását és átstrukturálását. A 

viselkedésterápiás elemek a kommunikációs készségek fejlesztését szolgálják, illetve 

szituációs gyakorlatok formájában jelennek meg a programban (Stauder, Balog, Kovács és 

Susánszky, 2016). 

A magyar adaptáció alapját a Virginia Williams által tartott angol nyelvű WÉK alaptréning, 

majd facilitátor képzés adta. Az alapképzésen részt vevők ezt követően megalapították a 

magyar WÉK munkacsoportot, amely rendszeresen találkozott a magyar képzés 

kialakulásáig. 

A WÉK tízéves tapasztalata során igény merült fel a program speciális célcsoportokra történő 

igazítására, mely révén megalakult a diákoknak szóló DIÁK-WÉK, a pedagógusokra formált 

PED-WÉK és a testsúlyproblémával küzdők számára a DUCI-WÉK. 

2004 óta 200 fő végezte el a facilitátor képzést és 3922 ember vett részt a csoportokon 

(Stauder és mtsai, 2016). 

A program hasznosnak bizonyult a stresszhatással összefüggésbe hozható fokozott testi 

tünetek esetén; krónikus betegek és hozzátartozóik számára; pszichoszomatikus betegeknél; 

munkahelyi stressz tüneteinek csökkentésében; középvezetőknél és diákoknál. Különösen 

hatékonynak mutatkozott egészségügyi dolgozók, tanárok és menedzserek körében. A WÉK 

magyarországi sikerességét alátámasztja a résztvevők szubjektív elégedettségi kérdőíve 

(Stauder, 2008). 
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A tréning hatékonyságát kérdőíven alapuló tudományos vizsgálat is igazolta, mely szerint a 

program elvégzése után négy területen csökkentek az értékek: az észlelt stressz, a 

szomatikus tünetek megítélése, szorongásos és depresszív tünetek. Pozitív változás történt a 

mentális egészségmutatók esetében, mint pl. a szubjektív jóllét és élettel való elégedettség. 

A megküzdés hatékonyságának javulása, és a stresszel összefüggésben lévő pszichés, illetve 

szomatikus tünetek csökkenése hat hónappal a tréning után is fennmaradt. Stauder és 

munkatársai (2010) ajánlása szerint érdemes a kognitív és viselkedésterápiás elven alapuló 

WÉK módszert a kockázati csoportokhoz is eljuttatni, pl. az egészségügyi és a szociális 

ellátásban dolgozók számára. 

Az EFOP-3.1.5-16 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” 

című projekt a fenti eredményesség miatt alkalmazni fogja a WÉK, pedagógusok részére 

kibővített és akkreditált 30 órás változatát, a PED-WÉK-et. 

A NORVÉG LELKI EGÉSZSÉG PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULT STRESSZKEZELÉST CÉLZÓ 

TTT PROGRAM BEMUTATÁSA 

Az EFI-LEK feladata a mentális egészség, mint értékszemlélet elterjesztése, a mentális 

betegségekkel kapcsolatos stigmatizáció csökkentésének előmozdítása közösségi szinten, 

amelyhez elengedhetetlen a lakosság megfelelő, hiteles, szakmai forrásból történő 

tájékoztatása a stressz és kiégés témakörében egyaránt. A TTT modell jelentős és hatékony 

segítséget nyújthat, hogy az adott járás minden lakosához eljusson a megfelelő információ a 

stresszről, következményeiről, valamint a kiégésről, annak jeleiről, a megelőzési és 

megoldási lehetőségekről. 

A tudásátadás a Norvég Projektben négy kiemelt témában történt, amelyek egyike a stressz 

volt. Az egymásra épülő TTT oktatási modulok első eleme az elméleti oktatás, ezt követte a 

gyakorlati témafeldolgozás és sajátélmény. A trénerképzést a Módszertani Központ 

szakemberei biztosították az EFI-LEK munkatársainak. Cél a lelki betegségekkel kapcsolatos 

empátiaszint növelése, a stigmatizáció mértékének csökkentése, és az esetleges frusztráció, 

előítélet, félelmek feldolgozása volt. A trénerek a járásban élő érdekhordozók 

(stakeholderek) számára adták tovább a megszerzett tudást. 

A tudásátadás módszertani anyagának összeállításánál fontos szempont volt, hogy elméleti 

szinten tisztában legyenek a leendő képzők a téma alapfogalmaival, különböző releváns 

elméletekkel, modellekkel és technikai elemekkel, amelyek hatékonyak a stresszkezelés 

során. 
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A képzés ismereteket nyújtott a külföldi, bizonyítottan hatékony TTT módszeren alapuló 

stresszkezelő beavatkozásokhoz hasonlóan konkrét kognitív viselkedésterápiás technikákról, 

amelyek evidenciaalapúan hatékonyak a stressz tüneteinek csökkentésében, illetve a 

stresszbetegségek kialakulásának megelőzésében (pl. relaxáció, meditáció, 

problémamegoldás, helyzet, érzés, gondolat és viselkedés közötti összefüggés megismerése, 

gondolatok átkeretezése, asszertivitás). 

Sajátélmény-modul tartalma: 

• Stressz témájával kapcsolatos személyes élmények ventilálása és feldolgozása. 

• Stressz-zavarral érintett, vagy hozzátartozó tapasztalati szakértő sajátélmény 

megosztása. 

• A nap folyamán befogadott érzések, ismeretek integrálása. 

• Az ismeretek továbbadásának módszertana. 

A TTT képzés az adott járásban dolgozó, egészségügyi ellátórendszerben foglalkoztatott 

szakembereknek szólt, akik a mentális problémákkal érintett személyekkel a mindennapi 

munkájuk során potenciálisan kapcsolatba kerülnek, illetve ők maguk is kitettek a 

nagymértékű stressznek. A képzésben az érdekhordozók közül az alábbi kompetenciák 

képviselői vehettek részt: egészségügyi ellátórendszerben, szociális szférában, ifjúsági 

szférában dolgozók, egyenruhások, katasztrófavédelemben dolgozók, lelkészek, civil és 

önkéntes szervezetek képviselői. 

Az elméleti képzéseken a 6 járásban összesen 100 fő vett részt. A kitöltött kérdőívek 4,59 

pontos elégedettséget mutattak az ötfokú Likert-skálán, míg az érzékenyítő tréningen 

résztvevő összesen 80 fő 4,78 pontot adott átlagosan (OKI, 2017). A képzésen részt vevők 

55%-a jelezte, hogy az oktatásokon megszerzett tudást valamilyen fórumon továbbadná, 

többségében saját szakterületükön hasznosítaná a megszerezett ismereteket. A Norvég 

Program során az utánkövetésre már nem volt lehetőség. 

6.3 TRAIN THE TRAINER STRESSZKEZELÉSBEN BIZONYÍTOTTAN 
HATÉKONY MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK EREDMÉNYEI A 
KÜLFÖLDI SZAKIRODALOM ALAPJÁN 

TTT MÓDSZEREN ALAPULÓ WILLIAMS ÉLETKÉSZSÉG PROGRAM ALKALMAZÁSA A 

STRESSZKEZELÉSBEN 

A WÉK program az erre irányuló kutatások eredményei alapján hatékony kardiovaszkuláris 

problémával küzdő betegcsoportoknál. A vizsgálatok eredménye szerint a miokardiális 



 
 

125 

infarktuson átesett, WÉK tréningen részt vett betegek körében az ellenségesség és a 

vérnyomás is szignifikánsan csökkent, szemben a kontrollcsoporttal, akik nem végezték el a 

WÉK programot (Gidron, Davidson és Bata, 1999). A koronária bypass műtétet követően a 

WÉK csoportban részt vett betegeknél szintén csökkent a depresszió, ellenségesség és a 

szorongás, javult a társas támogatottság és az élettel való elégedettség, hosszú távon pedig 

szignifikánsan csökkent a nyugalmi vérnyomás és pulzus száma, míg a hagyományos 

ellátásban részesülőknél javulás helyett romlottak a fenti paraméterek (Bishop és mtsai, 

2005). A program eredményes volt magas kockázatú munkavállalók körében is (Williams, 

Brenner, Helms és Williams, 2009). Az önsegítő videó hatékonyságát bizonyították 

pszichoszociális distresszről beszámoló dolgozókból (Kirby, Williams, Hocking, Lane és 

Williams, 2006), valamint Alzheimer-kóros betegek gondozóiból álló csoportokban is 

(Williams és mtsai, 2010). 

Williams, Brenner, Helm és Williams (2009) 110 munkavállalónál vizsgálta a megküzdési 

stratégiák hatását a betegségek pszichológiai kockázati tényezőinek csökkenésében 

közvetlenül a WÉK után és 6 hónap elteltével. Az összes pszichoszociális rizikófaktor 

csökkent a tréning elvégzését követően. A depresszió esetében 30%-os, az ellenségességnél 

20%-os, a vonásszorongásnál 12%-os, míg az állapotszorongásnál 10%-os csökkenést 

tapasztaltak a program után. A szorongásban, depresszióban és szociális támogatásban 

bekövetkezett változás hasonló volt mind nemek, mind etnikai csoportok tekintetében. 

A WÉK hatékonyságát klinikai mintán is bizonyították az Egyesült Államokban és Kanadában. 

A pszichoszociális rizikófaktorok csökkentek a program elvégzése után. Alzheimer-betegeket 

ápoló hozzátartozók, valamint sürgősségi koronária bypass műtéten átesettek esetében a 

csoportok után klinikailag szignifikáns vérnyomás csökkenést figyeltek meg, tehát a WÉK 

technikák hozzájárultak a kardiovaszkuláris stresszmutatók csökkenéséhez (Williams és 

Williams, 2011). 

TTT MÓDSZER ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFAVÉDELEMBEN DOLGOZÓK KÖRÉBEN 

A katasztrófavédelemben dolgozók körében igény merült fel a mentális egészség 

népszerűsítésére, hatékony stresszkezelési technikák elsajátítására. Létrehozták a „REACT” 

(felismerés, értékelés, támogatás, koordinálás és útvonal) programot a stressz káros 

hatásainak kivédésére az elsődleges prevenció szintjén, amely egy TTT elven alapuló négy 

modulból álló egész napos tréning (Marks és mtsai, 2017). Minden egyes modulhoz tartozik 
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instrukció és gyakorlat is. A vizsgálatban hat biztonsági szolgálat vett részt (76,9% tűzoltó, 

23,1% két sürgősségi kommunikációs központból). Az elsődleges kimenet a tudáshoz és 

tréninghez kapcsolódó énhatékonyság, másodlagos kimenet az általános énhatékonyság, 

reziliencia, a pozitív irányba módosult attitűdök és elvárások. A vizsgálat alapján a szakértők 

által támogatott TTT módszeren alapuló modell ígéretes keretet biztosít a mentális egészség 

fontosságának szemléletbeli népszerűsítésére (Marks és mtsai, 2017). 

TTT MÓDSZEREN ALAPULÓ STRESSZKEZELŐ PROGRAM ALKALMAZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN 

Bickel és munkatársai 2016-ban végeztek kutatást egy négy modulból álló TTT módszerre 

épülő program hatékonyságával kapcsolatban. Az első modul 6 darab, egyenként 90 perces 

ülést tartalmazott, amelyeken gyakorlati tudásátadás történt (információ a stresszről, a 

stressz mechanizmusáról, a stresszel való megküzdésről), valamint megismerhettek 

különböző relaxációs, imaginációs és Mindfulness-technikákat. A tréningen házi feladatokkal 

segítették a megszerzett készségek mindennapi életbe illesztését. 

A második, egyenként 4 darab 60 perces ülést tartalmazó modul célja az első modul 

ismereteinek mélyítése volt. A résztvevők elsajátíthatták a készségek átadásának módját, 

megszerzett tudásukat 4–7 fős, kis létszámú csoportokban közvetíthették az érdeklődő, 

alacsonyabb évfolyamba járó tanulók számára. A projekt szakmai stábja szupervízióval 

támogatta a folyamatot. 

A harmadik szupervíziót tartalmazó modul 4 darab, egyenként 45 perces ülésből állt. Ebben a 

fázisban az első modul tudásanyagát és a második modul során elsajátított készségeket 

gyakorlatban is alkalmazhatták kis létszámú betegcsoportok vezetésével. 

A 2014-ben zajlott vizsgálat résztvevői a heidelbergi egészségügyi főiskola fizioterapeuta és 

szülésznő szakos hallgatói voltak. A kontrollcsoportot ugyanezen szakos hallgatók alkották 

Mannheimben, a teljes minta 60 főből állt. A heidelbergi fizioterapeuta képzésben 

résztvevőknél mind a három modul megvalósult heti rendszerességgel. A harmadik 

modulban rehabilitációval foglalkozók és pszichiátriai betegek csoportjai vettek részt. A 

kontroll csoportok kizárólag elméleti képzésben részesültek. Az eredmények szerint a 

leghatékonyabb stresszkezelő technikák a sport, a Mindfulness-meditáció és a jóga voltak. A 

stresszről való tudásban nem történt szignifikáns változás, azonban a magasan motivált 

fizioterapeuta kísérleti csoportban mégis tapasztalható volt a stresszről és stresszkezelésről 

való tudás szintjének emelkedése az első modult követően. Mindkét fizioterapeuta 
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csoportban szignifikáns pozitív hatással volt a program az általános jóllétre, a depresszió 

szintjének csökkenésére és az általános énhatékonyságra (Bickel, Gusset-Baehrer, Stein, 

Schnell és Herpertz, 2016). 

6.4 KÖVETKEZTETÉSEK 

Az ismertetett külföldi és hazai kutatások eredményei alapján egy a stressz és kiégés 

témájában összeállított TTT (Train the Trainer) tudásátadás bizonyítottan hatékony eszköz 

lehet egy adott szakmacsoport és/vagy térség lakosságának hatékonyabb stressz- és 

kiégéskezelésében. Az EFI-LEK munkatársak képzése által lehetőség nyílik a területen 

dolgozó érdekhordozók (stakeholderek) számára komplex információ-, tudás- és 

készséghalmaz átadására. A TTT módszernek köszönhetően a már képzővé vált 

érdekhordozók képessé válnak a saját közegükben, szakmai körükben olyan hatékony 

technikák átadására, amelyek segítik a stressz és kiégés megelőzését, valamint a már 

kialakult tünetek csökkentését. A módszer segítségével a lakosság széles köréhez juthatnak 

el a bizonyítottan hatékony eszközök. 
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VII. A stresszkezelést és kiégésmegelőzést 
             célzó TTT alapú képzés kidolgozásának 
             és hazai adaptációjának szempontjai 

A képzés célja, hogy a lelki egészség funkcióval bővített EFI-ben dolgozó mentális 

egészséggel foglalkozó szakemberek korszerű ismeretekre, releváns sajátélményre és 

adaptívabb megküzdési stratégiákra tegyenek szert a stressz és kiégés témakörében. A TTT 

modell alapján az EFI szakemberek a tudást továbbadják a hálózati tagoknak, akik között a 

stressz és kiégés szempontjából kiemelten érintett szakmák képviselői, döntéshozók és a 

közösségben kiemelt szerepeket betöltő személyek, stakeholderek vannak. Mindezzel 

biztosítják a tudásátadást, az értékközvetítést, a nagyfokú stressz és kiégés szempontjából 

veszélyeztetett személyek korai felismerését, azonnali támogatáshoz és hatékony 

beavatkozáshoz jutását. Mindez annak érdekében történik, hogy még időben megelőzhetővé 

váljon a stresszhez köthető, súlyos mentális és/vagy fizikai egészségkárosodás (mint például 

a depresszió, szorongásos zavarok, pszichózis, szerhasználat-zavarok, magas vérnyomás, 

szívinfarktus, hirtelen szívhalál, diabétesz stb.). 

A tudásátadás fontos eleme a stressz és kiégés fogalmának tisztázása, tüneteinek és 

törvényszerűségeinek leírása, a mentális és testi egészségre vonatkozó negatív 

hatásmechanizmusának bemutatása, és az ahhoz kapcsolódó gazdasági költségek, mind a 

forprofit, mind a nonprofit és a nemzetgazdaság szintjén. Ezen kívül az adaptív megküzdési 

módok, valamint a szisztematikus szakirodalom kutatási eredményei szerint bizonyítottan 

hatékony intervenciók és módszerek is bemutatásra kerülnek. A képzés elméleti része tehát 

szolgálja egyrészt az egészségműveltség növelését (mint az egészségmagatartás előfeltétele) 

és az egészségmagatartáshoz szükséges szándék kialakítását az észlelt kockázat és a 

lehetséges nyereségek bemutatásán keresztül. 

A képzés szűkös időkerete és az egyes módszerek jelen magyarországi elterjedtsége, 

helyzete miatt a bizonyítottan hatékony módszerek csak korlátozott számban kerülhettek 

beválasztásra. Ennek érdekében a vizsgált célcsoportok közül kiválasztásra került az, amelyik 

a legközelebb áll az EFI-ben dolgozó mentális egészséggel foglalkozó szakemberekhez a 

munkakör sajátosságai alapján. További szempont volt az evidencia szintjére vonatkozó 

információ átadása is. Ennek megfelelően az egészségügyi dolgozók csoportjára vonatkozó 
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beavatkozásokat vizsgáltuk meg, amely alapján beválasztásra kerültek a Mindfulness-alapú 

beavatkozások (MBCT és MBSR egyes technikái), a kognitív és viselkedésterápia (CBT főleg 

kognitív technikái) és a relaxációs módszerek csoportja. A Mindfulness-alapú programok 

elsősorban magas evidenciaszintjük miatt kerültek az általunk kidolgozott képzés 

sajátélmény részébe. A módszer Magyarországon elérhető, azonban jelenleg csak 

korlátozottan hozzáférhető. Várakozásaink szerint ez az elkövetkező években pozitív 

változást fog mutatni, hiszen a módszer rendkívül népszerű a lakosság körében is, és a tanári 

cím megszerzése egyéb (nem humán) diplomával is elsajátítható. Így mentálisan egészséges 

emberek körében stresszkezelés és kiégésmegelőzési célzattal, egyéb diplomával szerzett 

MBCT vagy MBSR tanári címmel is lehetséges. A kognitív viselkedésterápia ugyan alacsony 

evidenciával rendelkezik a stresszkezelés és kiégésmegelőzés szempontjából, azonban így is 

a Mindfulness-alapú programok után a legerősebb bizonyítékkal rendelkező módszer az 

adott célcsoportban. Hatásmechanizmusát tekintve eltér mind a Mindfulness-alapú, mind a 

relaxációs módszerektől, illetve kifejezetten a kognitív értékelésre fókuszáló technikája 

került a képzésbe. A módszer Magyarországon viszonylag széles körben elérhető, CBT 

konzultáns képzés elvégzésével segítő szakmabeliek alkalmazhatják mentálisan egészségesek 

körében prevenciós célzattal. Mindezek miatt a képzésbe beemelésre került. A relaxációs 

módszerek a stresszkezelésben szintén alacsony evidenciával rendelkeznek, azonban pozitív 

hatásuk szűkebb körű kutatási eredményekkel alátámasztott. Kifejezett előnyük, hogy 

Magyarországon széles körben hozzáférhetők, hiszen humán diplomával megszerezhető a 

relaxációs gyakorlatvezető végzettség és az ország több nagyvárosában (pl. Debrecen, 

Szeged, Sopron, Pécs stb.) is van lehetőség a képződésre. Hatásmechanizmusát tekintve eltér 

mind a CBT, mind a Mindfulness-alapú beavatkozásoktól. 

A relaxációs módszerre vonatkozó képzési blokk kidolgozásakor szempont volt, hogy a 

stressz okozta magas feszültségszint esetén az AT gyakorlása gyakran akadályba ütközik 

(ellazulásra való képtelenség). Ilyen helyzetekben azonban a progresszív relaxáció módszere 

kifejezetten ajánlott, mivel a stressz okozta feszített izomtónust akaratlagos izomfeszítéssel 

tovább növeljük. Azonban élettani sajátosságok miatt ez a feszülés korlátozott mértékig 

lehetséges, így az izmok automatikusan ellazulnak az akaratlagos izomfeszítést követően. 

Mivel a gyakorlás csoportban történik, így a módszerdemonstráció során abból a 

feltételezésből indulunk, hogy a csoportban a legmagasabb izomfeszültségi állapottal 

rendelkező egyén számára is kellemes ellazultságot eredményezzen a módszerdemonstráció. 
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Mindezek miatt a relaxációs blokk a progresszív relaxációval indít, majd áthangolódást 

követően az AT módszerével folytatódik. Az AT során az idői korlátok és a csoportban 

történő demonstráció miatt egy rövidített változatot használunk, amellyel elkerülhetők 

bizonyos komplikációk. A klinikai tapasztalatok alapján a nehezedés és melegedés 

gyakorlatok – mivel szorosan vezetik a képzetáramlást – jelentősen kisebb eséllyel 

provokálnak meg olyan pszichés tartalmakat, amelyek a relaxációt kellemetlenné tehetik. 

Mivel a csoporttagokról nem áll módunkban olyan szintű információkra szert tenni, amelyek 

alapján el tudnánk dönteni, hogy melyik változat garantálja a módszer biztonságos 

használatát, ezért a minimális, de még hatékony beavatkozási szintre szorítkozunk. Ezt a 

döntést a rendelkezésre álló időkeret lehetőségei is megerősítik. (Természetesen 

amennyiben mégis szükséges lenne valamely csoporttag számára a szakszerű beavatkozás, 

akkor azt a helyszínen tudjuk biztosítani.) 

A kognitív viselkedésterápia (CBT) azon pszichoterápiák közé tartozik, amely a mentális 

betegségek kialakulásáról saját elmélettel, gyógyításukkal kapcsolatban pedig 

módszertanilag gazdag eszköztárral rendelkezik. A blokk tervezésénél fontos szempont volt, 

hogy ezt az összetett, sok technikai elemből álló pszichoterápiát rövid idő alatt 

megismertessük a tréning résztvevőivel. Ezt a célt egy komplex, saját élményen alapuló 

feladat szolgálja leginkább, amely magában foglalja a CBT néhány alapfogalmának 

megismerését, mint pl. a negatív automatikus gondolatok, kognitív torzítások. A saját 

élményen keresztül megszerzett tapasztalatok mélyítését pedig az öt oszlopos technika 

szolgálja, ahol a résztvevők strukturálhatják, rendszerezhetik tapasztalataikat. A rugalmas 

gondolkodás készségének, valamint a negatív gondolatok átstrukturálásának elsajátítása a 

CBT megismerését tökéletesen segíti. Mind a két módszer alkalmas hosszú távú pozitív 

változást előidézni a gondolkodásban, ezáltal növelik az önismeretet és hozzájárulnak a 

hatékony stresszkezeléshez. 

A Mindfulness, a tudatos jelenlét gyakorlatai. A stresszkezelés és kiégésmegelőzés tréning 

során felhasznált Mindfulness-gyakorlatok az MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) és 

az MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) programok részeit képezik. Ezek a 

programok a stressz csökkentésében hatékonynak bizonyultak különböző klinikai és nem 

klinikai csoportokban is. Az MBSR/MBCT olyan kognitív komponenseket tartalmaznak, mint a 

figyelem szelekciója, irányítása, fenntartása. A stresszkezelés és kiégésmegelőzés tréning 

Mindfulness-műhely gyakorlatai között szerepel az evőmeditáció, amely különböző 
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érzékleteken keresztül (látás, tapintás, ízlelés) ad a tudatos jelenlét gyakorlására 

lehetőséget. A mozgásos gyakorlatok, a sétálómeditáció a testérzékletek tudatosítását 

fejlesztik. A gyakorlatsorban szereplő ülőmeditáció során a gondolatok kerülnek a figyelem 

középpontjába, és a metakognitív tudatállapot megtapasztalását segíti elő. A metakogníció a 

rumináció felismerését és annak negatív hatásainak csökkentését segíti. A Mindfulness-

meditációk specifikussága az a stresszcsökkentésben, hogy a betörő, automatikus 

gondolatok és a rumináció csökkentésén keresztül hatnak a distresszre. Az otthoni gyakorlás 

és a gyakorlást segítő anyagok a MBSR/MBCT tanfolyamok szerves részét képezik. A 

Mindfulness-műhelyen részt vevők javaslatokat kapnak az otthoni gyakorlásra, illetve a 

hallgatói munkafüzetben a gyakorlatok szövegei is a rendelkezésükre állnak. 

A képzési anyag összeállításakor az egyénfókuszú beavatkozások kerültek előtérbe annak 

érdekében, hogy a magasabb befolyásolhatóság miatt magasabb hatékonyságot tudjunk 

elérni. A szervezeti fókuszú módszerek ugyanakkor az egyénfókuszú intervenciók mellé 

kifejezetten javasoltak. Így érdemes az EFI-knek saját hatáskörükben szupervíziót biztosítani 

az ott dolgozók számára, alkalmazni a pozitív pszichológiai megközelítést (mint a humor, a 

hála, a fejlődési potenciálok megvalósításának és a kreativitás bátorításának technikáit) és 

támogató, biztonságos munkahelyi légkört kialakítani és fenntartani.  
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VIII. A stresszkezelést és kiégésmegelőzést 
             célzó TTT alapú képzés eljárásrendje 

8.1 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁKBAN DOLGOZÓK KÜLÖNÖSEN 
NAGY STRESSZNEK KITETT CSOPORTJAINAK SZEMÉLYES 
HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ, A KIÉGÉS MEGELŐZÉSÉT ÉS KORAI 
FELISMERÉSÉT CÉLZÓ TTT (TRAIN THE TRAINER) FEJLESZTÉSI 
STRESSZKEZELŐ TRÉNING ELJÁRÁSRENDJE 

AZ ELJÁRÁSREND CÉLJA 

A jelen eljárásrend elkészítésének és alkalmazásának célja, hogy módszertani és lebonyolítási 

segédletként szolgáljon a lelki egészségfunkcióval bíró Egészségfejlesztési Irodák (EFI) 

szakemberei részére összeállított, a személyes hatékonyságot növelő, a kiégés megelőzését 

és korai felismerését célzó stresszkezelő tréning témakörű tudásátadás folyamatához. Az 

eljárásrend rögzíti a tudásátadás célját, lebonyolításának folyamatát, keretrendszerét, 

tartalmának lényegi elemeit, valamint a tudásátadás által elvárt eredményeket. Ily módon az 

eljárásrend célja, hogy olyan módszertani összefoglalást adjon, amely elősegíti a 

tudásátadást végző szakemberek tevékenységének megalapozottságát, hatékonyságát és 

átláthatóbb végrehajtását. 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

Attitűd: Attitűdnek nevezzük az attitűd tárgyával kapcsolatos értékelést, véleményt, 

viszonyulást, amelyet az attitűdtárggyal kapcsolatos kognitív reprezentációnk alapján 

alakítunk ki. Az attitűd tárgyát képezhetik más személyek, önmagunk vagy csoportok, 

tárgyak, cselekedetek, de akár események is. Az attitűdtárgyat értékelhetjük semlegesnek, 

kedvezőnek vagy kedvezőtlennek, ebből kifolyólag az attitűdök lehetnek pozitívak, negatívak 

vagy semlegesek. Az attitűdök különbözhetnek intenzitásukban is egymástól, amely attól 

függ, hogy az értékelés erős vagy gyenge (Smith & Mackie, 2004). 

 

CBT (Cognitive Behaviour Therapy): A kognitív viselkedésterápia alapelvét Aaron Beck 

dolgozta ki az 1960-as években. Alapfeltevése, hogy az emberek hiedelmei meghatározzák a 

világhoz való hozzáállásukat, viselkedésüket és érzelmi megnyilvánulásaikat. A kognitív 
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viselkedésterápia ötvözi a kognitív és a viselkedésterápia technikáit. Segíti az embereket a 

hibás, torz gondolkodási folyamatok (kognitív torzítások, negatív automatikus gondolatok) 

felismerésében és megváltoztatásában. 

A kognitív viselkedésterápia a bizonyítottan hatékony módszerek közé tartozik. Rövid 

terápia, tünetektől függően 10-20 ülés szükséges a javuláshoz. Különösen hatékonynak 

bizonyult szorongásos zavarok, depresszió, valamint evészavarok kezelésében. 

 

Érzékenyítés: jelen eljárásrend értelmezésében a társadalmi tudatosság növelése – a 

figyelem felhívása, az ismeretek átadása és/vagy előítéletek csökkentése által – mentális 

betegségek, krízisállapot témával kapcsolatban (OKI, 2017a). 

 

Kapuőrök: olyan stakeholderek, akik eltérő szakmai csoportok képviselői, munkájuk során 

pedig ún. „kapuőrként” látnak el fontos feladatot a stresszkezelés, a kiégésmegelőzés 

területén, és motiváltak az elsajátított ismeretek alkalmazására. Munkakörök szerint 

lehetnek: pedagógusok, védőnők, szociális szférában dolgozók, háziorvosok, szakorvosok, 

asszisztensek, pszichológusok, lelkészek, a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem 

munkatársai, rendőrök, büntetésvégrehajtás-személyzet tagjai, polgárőrök, „egyenruhások” 

(Hegerl, U., 2008. OSPI-Európa Kézikönyv). Nem minden stakeholder kapuőr, de minden 

kapuőr stakeholder. 

 

Kiégés: A kiégés a fizikai, érzelmi és mentális kimerültség állapota, amely a krónikus 

emocionális megterhelések, stresszhatások következtében alakul ki. A kiégés állapotában 

jellemző a kilátástalanság, a reménytelenség, az inkompetencia érzése, valamint a saját 

magára, a munkára és a másokra vonatkozó negatív attitűd (Freudenberger, 1980). A kiégés 

tulajdonképpen a stresszfolyamat része, amely során az egyén fizikai, kognitív és érzelmi 

energiája jelentősen csökken. 

A kiégés fogalma elsősorban munkahelyi kontextusban használatos, azonban felmerül a 

definíciója alapján is, hogy nemcsak a munkahelyi, hanem az egyéni élet egyéb területén is 

megjelenő, azonos jelenség megnevezésére is alkalmas (Kristensen és mtsai, 2005). 

 

Kulcsszereplő/érdekhordozó (stakeholder): „Az érdekhordozók mindazok a személyek, akik 

érdekeltek (részesek) egy adott kérdésben vagy rendszerben. Az érdekhordozók lehetnek 
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emberek csoportjai, szervezetek, intézmények, de időnként akár egyének is.” (Freeman, 

1984) Jelen projekt értelmezésében az együttműködő partnerek azon csoportját tekintjük 

stakeholdernek, akik önmagukban reprezentálnak egy-egy szakmát, teljes szakmai 

tevékenységi kört vagy szolgáltatási csomagot (OKI, 2017a). 

 

Lelki egészségfejlesztési funkcióval bővített EFI: olyan Egészségfejlesztési Iroda (EFI), amely 

az egészségfejlesztési tevékenysége keretében, egységes szakmai és módszertani szemlélet 

megvalósításával koordinálja a járási szinten megvalósuló lelki egészségfejlesztő 

tevékenységeket is. Működési területe a közigazgatási területi egység, a járás, 

beavatkozásainak célcsoportja pedig az adott járás lakossága. A mentális egészségfejlesztés 

funkcióval bővített EFI feladatai a következők: primer prevenció (információnyújtás, 

tájékoztatás, figyelemfelhívás); hálózatépítés és kapcsolattartás a helyi lelki 

egészségfejlesztési hálózat potenciális kulcsszereplőivel és együttműködő partnereivel; 

csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel (önsegítő és 

szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, stresszkezelő és kiégésprevenciós tréning); a 

depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása együttműködésben 

a releváns helyi szervezetekkel (Tóth, 2018). 

 

Mindfulness: A Mindfulness angol szót magyarra általában tudatos jelenlétként fordítjuk, 

eredetileg azonban mindössze annyit jelent: „tudatosság”, „figyelem”. Alapvetően arra a 

folyamatra utal, amikor figyelmünket szándékosan és ítélkezésmentesen a jelen pillanat 

tapasztalatai felé fordítjuk és a pillanatnyilag észlelhető belső és külső tapasztalatokat 

tudatosítjuk. A Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Mindfulness-alapú 

stresszcsökkentés-tanfolyamának formátumát Jon Kabat-Zinn és munkatársai dolgozták ki a 

Masseschusets-i Egyetemen 1979-ben. 

 

Relaxáció: Adott képzés keretében a progresszív relaxáció módszerét ismertetjük. A 

progresszív relaxáció az aktív (muszkuláris) relaxációhoz tartozik, amelynek célja a testi 

állapot tudatosítása, a felesleges izomfeszülések kikapcsolása, rendszeres tónusszabályozás 

által. A módszer Edmund Jacobson nevéhez fűződik. Az egyes testtájak regionális lazítása 

segíti a feszültség és ellazulás közti különbség tudatosítását az izmok mély ellazításának 

köszönhetően (Bagdy, 1993). A módszer azon a tényen alapszik, hogy a test izmai 
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szorongást, feszültséget kiváltó helyzetekben automatikusan megfeszülnek. Az izmok 

további feszítése azok elernyedéséhez fog vezetni, mely az ellazultság kellemes érzésével 

párosul (Davis, Eshelman és McKay, 2013). 

 

Stigmatizáció: Rejtett vagy nyilvánvaló megbélyegzést jelent, amelynek alapja az adott 

célpont leértékelése. A megbélyegzés tárgyát képező csoport vagy személy szégyenként éli 

meg (Sztancsik, Máth, Pék, 2017). A stigma az előítéletből ered, amely egy társadalmi 

csoport tagjainak értékelését jelenti (Smith & Mackie, 2004). Negatív jelzés, amely többféle 

állapotra, tulajdonságra utalhat, melyek közös jellemzője, hogy a társadalom vagy a 

társadalom egy csoportja deviánsnak ítéli (Jones et al., 1984). 

 

Stressz: „A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre. A stressz-

előidéző hatás, vagy stresszor-aktivitás szempontjából mindegy, hogy az a dolog vagy 

helyzet, amellyel szemben állunk, kellemes-e vagy kellemetlen; csupán az számít, hogy 

milyen mértékű az újraalkalmazkodás iránti szükséglet.” (Selye, 1976, p. 24–25). A stressz 

több pszichofiziológiai reakcióból álló összetett folyamat, amely az egyén különböző 

helyzetekhez való alkalmazkodását, a testi-lelki egyensúly helyreállítását segíti (Ursin és 

Eriksen, 2004). 

 

TTT (Train the Trainer): A Train the Trainer (Képzők képzése) módszer széles körben 

alkalmazott, a népegészségügyben is elfogadott oktatási modell. A módszer lényege, hogy 

egy tapasztalt oktató megtanítja, kiképzi a kevésbé tapasztalt személyt (aki az oktatás után 

szintén képzővé válik) egy bizonyos témáról szóló további képzések, workshopok, vagy 

szemináriumok megtartására. Az így kiképzett tréner a képzés során minden szükséges 

képességet, készséget és tudásanyagot megszerez, kompetenciája növekszik az adott 

témában, amelyek birtokában képessé válik a tudásanyag továbbadására (OKI, 2017b). 
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AZ ELJÁRÁSREND LEÍRÁSA 

1. BEVEZETŐ 

Az EFI munkatársak fontos feladata a lakosság és az együttműködő partnerek lelki 

egészséggel kapcsolatos tudásának folyamatos fejlesztése. A mentális egészséggel 

kapcsolatos tudás, ismeretek bővülése növeli az egészségtudatosságot az EFI-k által lefedett 

térségekben élő szakemberek és laikusok körében. 

Az EFI munkatársai által végzendő tudásátadás a TTT (Train the Trainer) képzési folyamat 

keretében és tréning alapon történik. A képzések során lelki egészséggel kapcsolatban 

széleskörű, célcsoportokra adaptált tudásbázis átadása, érzékenyítés és készségfejlesztés 

történik, valamint az oktatásban résztvevők tudatosságformálása, kompetenciahatáraik 

tisztázása a lelki egészséget érintő kérdésekkel kapcsolatban. Cél, hogy az EFI munkatársak 

által képzett szakemberek, hálózati szereplők saját (szakmai) köreikben, illetve a lakosság 

felé továbbadják a megszerzett ismereteket. Így a TTT képzések során elérhetjük azt, hogy a 

helyi közösség tagjai jobban megismerjék a lelki egészség elérésének és fenntartásának 

útjait, valamint felismerjék a mentális betegségek jeleit, a megelőzés, a támogatás és a 

segítségkérés fontosságát és lehetőségeit. A jelen projektben kiemelt cél, hogy a mentális 

betegséggel kapcsolatban hiteles információkkal és gyakorlati tudással rendelkezzenek, 

amely által javulni kezd a mentális egészségtudatosság az adott területen. Ez a képzési 

folyamat biztosítja az információk és az ismeretek folyamatos áramlását a járásban élő 

szakemberek és a lakosság körében. 

2. AZ ELJÁRÁSREND TÁRGYA 

Az eljárásrend a stresszkezelés és a kiégésmegelőzés elméleti és gyakorlati alapjait 

bemutató, lelki egészség funkcióval bíró EFI szakemberek részére nyújtott TTT (Train the 

Trainer) típusú képzés, valamint a felkészített EFI szakemberek által a kapuőrök számára 

összeállított képzés folyamatát és feltételeit rögzíti. 

3. A TUDÁSÁTADÁS CÉLJA 

A tudásátadás fő célja, hogy az EFI munkatársak projekt oktatási moduljai során megszerzett 

elméleti ismereteiket és az ehhez szükséges gyakorlati készségeket regionális szinten 

továbbadják a helyi kapuőrök számára (folyamatábra, lásd: 1. melléklet). 

Ezáltal elérhetjük, hogy a helyi közösség minél több képviselője hiteles információkkal és 

gyakorlati tudással rendelkezzen a stresszkezeléssel és a kiégés megelőzéssel kapcsolatban. 
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A képzők képzése során a kiképzett tréner minden szükséges képességet, készséget és 

tudásanyagot megszerez, kompetenciája növekszik a stresszkezelés és a kiégésmegelőzés 

témában, amelyek birtokában képessé válik a tudásanyag továbbadására (OKI, 2017b). 

4. A TUDÁSÁTADÁS CÉLCSOPORTJAI 

• A lelki egészség funkcióval bíró EFI-kben dolgozó szakemberek az EFOP-1.8.20-17 

pályázat alapján: klinikai szakpszichológus, egészségpszichológus, egészségfejlesztő 

szakpszichológus pszichológus, mentálhigiénikus, addiktológiai konzultáns, szociális 

munkás. 

• Az ún. kapuőrök, akik kiterjedt helyi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek: 

pedagógusok, védőnők, szociális szférában dolgozók, háziorvosok, szakorvosok, 

asszisztensek, pszichológusok, lelkészek, „egyenruhások”. 

5. A TUDÁSÁTADÁS SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A TUDÁSÁTADÁS CÉLCSOPORTJÁNAK KIVÁLASZTÁSA: 

Jelen projektben a hálózatépítés alapjaiban a Norvég Lelki Egészségprojekt Hálózatépítési 

eljárásrendjére épül. Az abban leírt folyamat alapján a lelki egészségfejlesztés funkcióval 

bővített EFI-ben dolgozó szakemberek kiválasztanak olyan hálózati tagokat, akik kellően 

motiváltak és helyi szinten kiterjedt (szakmai és egyéb) kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. 

Ajánlott létszám: 12–16 fő. (A helyi lelki egészségfejlesztési hálózat potenciális 

kulcsszereplőit és együttműködő partnereit bővebben lásd: 2. melléklet!) (OKI, 2018) 

AZ EGYNAPOS TUDÁSÁTADÁS TECHNIKAI MEGSZERVEZÉSE: 

Az EFI munkatársa 

• találjon az összes szereplőnek megfelelő időpontot (pl. ne szabadságolási 

időszakban), 

• segítsen a megfelelő helyszín kijelölésében, 

• segítsen a vendéglátás megszervezésében. 

6. A TUDÁSÁTADÁS MÓDSZERE 

A tudásátadás és érzékenyítés TTT (Train the Trainer) módszerrel történik, amely során az 

ismereteket képzett oktatók adják át a lelki egészségfejlesztés funkcióval bővített EFI-ben 

dolgozó szakembereknek, akik a tréninget követően képessé válnak arra, hogy a megszerzett 

tudást továbbadják a helyi, illetve regionális szintű „kapuőröknek”. 

A TTT képzéseken belül a hatékonyság növelését egyéni, páros, kis-, valamint 

nagycsoportban végrehajtott feladatokat egyaránt segítik. A használt technikák előmozdítják 

az önismeret növekedését, amely elengedhetetlen a stresszkezelés és kiégésmegelőzés 

módszereinek eredményes alkalmazásához. 
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Az elméleti képzés frontális oktatás formájában történik interaktív elemekkel. Az ismeretek 

mélyítését saját élményű gyakorlatokkal, verbális és nonverbális feladatokkal kívánjuk elérni. 

A gyakorlati ismeretátadás során további cél azoknak a speciális kommunikációs 

készségeknek a fejlesztése, amelyeket a stresszkezelés és a kiégésmegelőzés módszereinek 

ismertetésekor hatékonyan alkalmazunk. 

A módszer kiemelt eleme az érzékenyítés, amely segítségével a képzésben részt vevők saját 

élményen alapuló feladatok és a közvetlen megtapasztalás révén nyitottabbá válnak az új 

ismeretek integrálására. 

7. A TUDÁSÁTADÁS FŐBB TARTALMI ELEMEI 

A tudásátadás során alkalmazott TTT képzés tartalma az alábbi főbb modulok szerint került 

kialakításra. Az egyes modulok a képzés során egymást követik és tartalmuk szerint az 

előzőekre épülnek, ily módon tükrözik a képzések felépítésének időrendi logikáját is: 

1. Bemutatkozás, programismertetés, a képzési módszertan és a keretek tisztázása, 

csoportvezetők bemutatása 

2. Egymásra hangolódás 

3. Elméleti képzés: Stresszelmélet ppt 

4. Csoportbontásban – Stresszkezelő módszerek – 1. blokk 

5. Csoportbontásban – Stresszkezelő módszerek – 2. blokk 

6. Csoportbontásban – Stresszkezelő módszerek – 3. blokk 

7. Közös kicsoportos feldolgozás a három módszerről 

8. Kiscsoportok és csoportvezetők visszajelzése nagycsoportban 

9. Elsajátított ismeretanyag alkalmazhatóságának keretei 

10. Teszt megírása 

11. Kapuőrök képzése 

12. Utánkövetés 

8. A TUDÁSÁTADÁS IDŐBELI ÉS FORMAI KERETEI 

TTT képzés: 3 napos (összesen 20 óra) workshop keretében 

Összlétszám max. kb. 60 fő, csoportonként 18–20 fő. 

1 nap (8 óra): Bemutatkozás, módszertan ismertetése 

Egymásra hangolódás 

Elméleti képzés: stresszkezelés és kiégésmegelőzés 

Csoportbontásban – Stresszkezelő módszerek – 1. blokk 

Csoportbontásban – Stresszkezelő módszerek – 2. blokk 

 

2. nap (6 óra):  Csoportbontásban – Stresszkezelő módszerek – 3. blokk 
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Közös kiscsoportos feldolgozás a három módszerről 

Kiscsoportok és csoportvezetők visszajelzése nagycsoportban 

Elsajátított ismeretanyag alkalmazhatóságának keretei 

Teszt megírása 

 

3. nap (6 óra): Utánkövetés – a tapasztalatok feldolgozása, szupervízió 

(maximum a 2. napot követő 2 hónapon belül, azt feltételezve, hogy az 1. és 2. napon 

szerzett ismeretek alkalmazásáról a képzett személy gyakorlati tapasztalatokat 

szerez, amelyről be tud számolni) 

 

Kapuőrök képzése: 

1 napos helyi képzés (1x4 óra). 

A csoportlétszám minimuma: 12 fő. 

A csoportlétszám maximuma: 16 fő. 

Téma: A stresszkezelés és a kiégésmegelőzés témakörben elsajátított elméleti ismeretanyag 

átadása. 

9. A TUDÁSÁTADÁS ELVÁRT EREDMÉNYEI, OUTPUTOK 

A TTT képzésen való részvétel által a résztvevők az alábbi területeken növelhetik 

ismereteiket és kompetenciájukat: 

1. A STRESSZKEZELÉSHEZ ÉS KIÉGÉSMEGELŐZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYI TUDÁS 

Az alábbi témákkal kapcsolatos ismereteik bővülnek: 

• kiégés elméleti háttere és mérése, 

• stressz és kiégés következményei, 

• stresszcsökkentő életmód, 

• a stresszkezelés és kiégés megelőzés szakirodalomban előforduló módszerei, 

• CBT, Mindfulness, Relaxáció – módszerspecifikus ismeretek. 

 

2. KÉSZSÉGEK, TUDATOSSÁGUK, MOTIVÁLTSÁGUK NÖVEKEDÉSE 

• önismeretük és így a felelősségtudatuk is fejlődik, tudatosabbá válnak saját 

stresszhelyzeteik kezelésében és a saját kiégésük megelőzésében, 

• a segítő, támogató kapcsolataikban reálisabban képesek lesznek stresszhelyzeteket, 

ill. kiégésmegelőzést igénylő helyzeteket észlelni és értelmezni, 

• motiváltabbak, magabiztosabbak és kompetensebbek lesznek a stresszkezelést és a 

kiégésmegelőzést igénylő helyzetekben. 

 

3. AZ ELSAJÁTÍTOTT, MEGTANULT ISMERETEK ÁTADÁSÁNAK MÓDJA 
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• képessé válnak a képzésen elsajátított szemlélet és alapelvek közvetítésére, az 

ismeretek továbbadására, 

• szükség esetén szakmai, módszertani háttértámogatást nyújtanak a partnerek, 

„kapuőrök” számára annak érdekében, hogy folyamatosan felkészültek legyenek az 

ismeretek továbbadásában. 

 

4. KOMMUNIKÁCIÓS, PREZENTÁCIÓS KÉSZSÉGEK JAVULÁSA 

• hatékony kommunikációs, prezentációs és egyéb tudásátadó technikák tanulása, 

alkalmazása, 

• hitelességérzetük növekszik, ezáltal magabiztosabb előadóvá, trénerré válnak. 

 

10. KAPUŐRÖK KÉPZÉSÉT VÉGZŐ SZAKEMBEREKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT 

KÖVETELMÉNYEK 

• Iskolai végzettség: egyetem. 

• Szakképzettség: pszichológus, mentálhigiénés szakember, szociális munkás, 

szociálpedagógus, addiktológiai konzultáns. 

• Szakterület: a szakmai tevékenysége kapcsolódik a stresszkezeléshez és a 

kiégésmegelőzéshez. 

• Szakmai tapasztalat: legalább 1 év, közvetlenül kliensekkel végzett terápiás vagy 

segítői, tanácsadói tevékenység. 

• Egyéb elvárások: tapasztalattal rendelkezik az előadói, csoportvezetői, tréneri 

kompetenciák terén. 

11. VISSZAJELZÉSEK, A KÉPZÉSEK ÉRTÉKELÉSE 

A képzésen részt vevők az oktatás végén, az elégedettség mérésére, névtelenül egy rövid 

értékelő, visszajelző kérdőívet töltenek ki az alábbiakra vonatkozóan: 

• képzés szakmai tartalma, 

• a témák relevanciája, gyakorlati haszna, 

• a képzők szakmai, módszertani felkészültsége, 

• az előadás érthetősége, 

• a képzés szervezettsége, tárgyi feltételek megítélése, az esetleg felmerült 

hiányosságok. 

12. AZ ELMÉLETI KÉPZÉSEN ELSAJÁTÍTOTTAK ZÁRÓ ELLENŐRZÉSI MÓDJÁNAK MEGNEVEZÉSE, 

LEÍRÁSA, ÉS AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

A képzés szakmai tartalma alapján egy 10 kérdésből álló tesztet kell kitölteniük, amely az 

elméleti képzés során elhangzott tudásanyagot kéri számon. 

Értékelési szempont: ha a helyes válaszok aránya eléri az 51%-ot, akkor a vizsga sikeresnek 

minősül. Az értékelés kétfokozatú minősítéssel történik: nem felelt meg/megfelelt. 
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13. A TOVÁBBKÉPZÉS TELJESÍTÉSÉNEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

Minimum részvétel a továbbképzés teljes óraszámának 80%-án. 

14. A TELJES PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TÁRGYI FELTÉTELEK 

MEGNEVEZÉSE 

1. A képzések helyszíne 

A képzés egy könnyen megközelíthető helyen kell, hogy legyen, lehetőleg parkolóhely 

közelében, mivel adott esetben több helyszínről érkeznek a résztvevők. 

 

2. A továbbképzés helyszínének jellemzői, alapfelszereltsége 

Központi TTT-képzéshez (2 egymást követő napon Budapesten): minimum 60 fő 

befogadására alkalmas terem mobil bútorzattal (székek, asztalok), további 2 terem, 

egyenként 20 fő befogadására a csoportbontáshoz. 

Kapuőrök képzéséhez: az adott járási helyszíneken legalább 20 fős befogadó terem. 

Jól szellőző, ablakkal rendelkező termek, ahol a fenti létszámú résztvevők 

kényelmesen elférnek. Minden helyszínen szükséges 1 darab flipchart tábla és 

flipchart papírok. A jegyzetek és a tesztek kitöltése miatt fontosak az asztalok is. 

3. Az informatikai alapfeltételek jellemzése 

TTT-képzéshez: 

• 3 db számítógép USB bemenettel és internet hozzáféréssel, 

• 3 db projektor a vetítéshez, 

• 3 db vetítő vászon, vagy fehér falfelület. 

Kapuőrök képzéséhez, helyszínenként: 

• 1 db számítógép USB bemenettel és internet hozzáféréssel, 

• 1 db projektor a vetítéshez, 

• 1 db vetítő vászon, vagy fehér falfelület. 

4. Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, 

amelyeket a szervező biztosít a résztvevők számára 

TTT-képzéshez: 

• Résztvevői munkafüzet. A részletes képzési anyagokat handout formájában 

valamennyi résztvevő megkapja. 

• Pendrive adathordozók a prezentációk és a szakmai háttéranyagok 

továbbadásához. 

• Felírótáblák, színes A/4-es papírok, filctollak, tollak, ragasztó, olló stb.  
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IX. Mellékletek 

1. Stresszkezelés és kiégésmegelőzés tudásátadás folyamatábrája 

2. A helyi lelkiegészségfejlesztési hálózat potenciális kulcsszereplői és 

együttműködő partnerei 

3. TTT-képzés forgatókönyve 

4. Kapuőrképzés forgatókönyve  
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Központi TTT képzés az EFI-ben 
dolgozó lelki egészségfejlesztést 

végző szakemberek számára 

kapuőr csoport kapuőr csoport kapuőr csoport 

2. ütem EFI-alapú 
képzések 

1. SZ. MELLÉKLET 
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2. SZ. MELLÉKLET 

A helyi lelki egészségfejlesztési hálózat potenciális kulcsszereplői és együttműködő 

partnerei 

Jelen projekt hálózatépítése során az alábbi potenciális kulcsszereplők és partnerek 

nevezhetők meg, szolgáltatásonként csoportosítva: 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER: 

• Fekvő- és járóbeteg-szakellátás (szakorvos, ápoló, szakápoló, dietetikus, 

gyógytornász, fizioterápiás szakember, pszichológus, klinikai szakpszichológus, 

mentálhigiénés szakember, addiktológiai konzultáns); 

• Alapellátás (háziorvosi praxisok: háziorvos, házi gyermekorvos, asszisztens; 

üzemorvosok, foglalkozás-egészségügyi szakemberek; védőnők); 

• Magánrendelések; 

• Gyógyszerészek; 

• Otthoni/házi szakápolók. 

SZOCIÁLIS SZFÉRA: 

Alapszolgáltatások 

• Szociális szolgáltatások (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; Szenvedélybetegek 

közösségi ellátása; Közösségi pszichiátriai ellátás; Szenvedélybetegek részére nyújtott 

alacsonyküszöbű ellátás; Házi segítségnyújtás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 

Utcai szociális munka; Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás). 

• Nappali ellátások (idősek, fogyatékos, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek 

nappali ellátása). 

Szakosított ellátások 

• Ápoló–gondozó otthonok (idősek, fogyatékos, pszichiátriai betegek, 

szenvedélybetegek, hajléktalanok otthona); 

• Rehabilitációs intézmények (fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, 

hajléktalanok rehabilitációs intézménye); 

• Lakóotthonok (fogyatékosok ápoló–gondozó célú lakóotthona, fogyatékosok, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona); 

• Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (időskorúak, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti 

szállása, éjjeli menedékhely, támogatott lakhatás). 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZIGAZGATÁS: 

• Fővárosi, megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai (tisztiorvos, 

egészségfejlesztő, közegészségügyi–járványügyi felügyelő); 

• Járási hivatalok népegészségügyi osztályai (tisztiorvos, egészségfejlesztő, 

közegészségügyi–járványügyi felügyelő); 

• Egészségügyi finanszírozó. 

IFJÚSÁGI CSOPORT: 

• Pedagógusok, kollégiumi nevelőtanárok; 
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• Iskolai védőnő; 

• Iskolapszichológusok; 

• Nevelési tanácsadók; 

• Gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők; 

• Kortárs és sorstárs segítők; 

• Szülők; 

• Sportegyesületek; 

• Alapítványi ellátások, alacsony küszöbű szolgáltatások, amelyek szűrést, megelőzést, 

lelkiegészség-promóciót végeznek. 

EGYENRUHÁSOK: 

• Rendőrség, rendőrök; 

• Tűzoltók, katasztrófavédelem területén szolgálatot teljesítők; 

• Mentők, mentőtisztek és ápolók; 

• Büntetés-végrehajtási intézményeknél szolgálatot teljesítők; 

• Polgárőrök. 

LELKÉSZEK: 

• Helyi szinten tevékenykedő egyházi és vallási közösségek. 

CIVIL ÉS ÖNKÉNTES SZERVEZETEK: 

• Helyi Lelki elsősegély telefonszolgálat munkatársai; 

• Önsegítő csoportok és az azt vezető tapasztalati szakértők; 

• Karitatív szervezetek; 

• Kisközösségek a kultúra, sport stb. területén; 

• Érdeklődő magánszemélyek (pl. kiserő szakértő/hozzátartozó, piaci kofa, fodrász, 

kozmetikus, csapos, taxisofőr, boltos, könyvtáros stb.). 

ÖNKORMÁNYZATOK (MEGYEI ÉS HELYI): 

• Önkormányzati fenntartású intézmények (Művelődési Ház, Faluház, Könyvtár stb.). 

• Helyi média. 

Érdekhordozók csoportosítása: 

A helyi érdekhordozókat érdemes csoportosítani aszerint, hogy melyek találkoznak, 

foglalkoznak elsődlegesen mentális problémával élőkkel vagy hozzátartozókkal és melyek 

áttételesen, másodlagosan. A csoportosítás segíti a potenciális érdekhordozók igényeinek és 

motivációjának felmérését a hálózat működtetése érdekében, a hálózatépítés 

indokoltságának alátámasztását és a hálózat működtetését. 

ELSŐDLEGES ÉRDEKHORDOZÓK: AZOK A KULCSSZEREPLŐK, AKIK MENTÁLIS PROBLÉMÁVAL ÉLŐKKEL ÉS/VAGY 

ROKONAIKKAL FOGLALKOZNAK: 

• Fekvő- és járóbeteg pszichiátriai szakellátás (szakorvos, ápoló, szakápoló, dietetikus, 

gyógytornász, fizioterápiás szakember, pszichológus, klinikai szakpszichológus, 

mentálhigiénés szakember, addiktológiai konzulens); 

• Otthoni/házi szakápolók; 
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• Szociális szolgáltatások (Szenvedélybetegek közösségi ellátása, Közösségi pszichiátriai 

ellátás, Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás); 

• Nappali ellátások (idősek, fogyatékos, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek 

nappali ellátása); 

• Szakosított ellátások; 

• Ápoló-gondozó otthonok (idősek, fogyatékos, pszichiátriai betegek, 

szenvedélybetegek, hajléktalanok otthona); 

• Rehabilitációs intézmények (fogyatékos, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, 

hajléktalanok rehabilitációs intézménye); 

• Lakóotthonok (fogyatékosok ápoló–gondozó célú lakóotthona, fogyatékosok, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona); 

• Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (időskorúak, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti 

szállása, éjjeli menedékhely, támogatott lakhatás); 

• Iskolapszichológusok; 

• Nevelési tanácsadók; 

• Kortárs és sorstárs segítők; 

• Helyi Lelki elsősegély telefonszolgálat munkatársai; 

• Önsegítő csoportok és az azt vezető tapasztalati szakértők. 

MÁSODLAGOS ÉRDEKHORDOZÓK, AKIK CÉLCSOPORTJAI NEM KIFEJEZETTEN A MENTÁLIS BETEGSÉGBEN ÉRINTETT 

SZEMÉLYEK, DE RENDSZERESEN KAPCSOLATBA KERÜLHETNEK VELÜK: 

• Fekvő- és járóbeteg nem pszichiátriai szakellátás (szakorvos, ápoló, szakápoló, 

dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás szakember, pszichológus, klinikai 

szakpszichológus, mentálhigiénés szakember, addiktológiai konzulens); 

• Alapellátás (háziorvosi praxisok: háziorvos, házi gyermekorvos, asszisztens; 

üzemorvosok, foglalkozás-egészségügyi szakemberek; védőnők); 

• Magánrendelések (nem pszichiátriai, pszichológiai); 

• Gyógyszerészek; 

• Otthoni/házi szakápoló; 

• Alapszolgáltatások; 

• Szociális szolgáltatások (Család és gyermekjóléti szolgálat, Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, Utcai szociális munka, Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás); 

• Pedagógusok, kollégiumi nevelőtanárok; 

• Iskolai védőnő; 

• Gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők; 

• Alapítványi ellátások, alacsony küszöbű szolgáltatások, amelyek szűrést, megelőzést, 

lelkiegészség-promóciót végeznek; 

• Tűzoltók, katasztrófavédelem területen szolgálatot teljesítők; 

• Mentők, mentőtisztek és ápolók; 

• Büntetés-végrehajtási intézményeknél szolgálatot teljesítők; 

• Polgárőrök; 
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• Lelkészek; 

• Karitatív szervezetek. 

HARMADLAGOS ÉRDEKHORDOZÓK, AKIK KIZÁRÓLAG (SZAKMA, HIVATÁS SZEMPONTJÁBÓL) ÁTTÉTELESEN 

TALÁLKOZNAK MENTÁLIS PROBLÉMÁVAL ÉLŐKKEL, VALAMINT A SZAKMAPOLITIKA RESZTVEVŐI: 

• Fővárosi, megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai (tisztiorvos, 

egészségfejlesztő, közegészségügyi-járványügyi felügyelő); 

• Járási hivatalok népegészségügyi osztályai (tisztiorvos, egészségfejlesztő, 

közegészségügyi járványügyi felügyelő); 

• Egészségügyi finanszírozó; 

• Szülők; 

• Sportegyesületek; 

• Érdeklődő magánszemélyek (pl. kisérő szakértő/hozzátartozó, piaci kofa, fodrász, 

kozmetikus, csapos, taxisofőr, boltos, könyvtáros stb.); 

• Önkormányzatok (megyei és helyi); 

• Önkormányzati fenntartású intézmények (Művelődési Ház, Faluház, Könyvtár stb.); 

• Helyi média (OKI, 2018). 
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3. SZ. MELLÉKLET 

TTT képzés forgatókönyve 

1. NAP 

I. Megnyitó 

Idő: 15 perc 

II. Köszöntő 

III. Programismertetés, csoportvezetők bemutatása, keretek 

ismertetése 

• CBT 

• Mindfulness 

• Relaxáció 

IV. Egymásra és a témára hangolódás 
Idő: 35 perc 

Tréneri instrukció  

Szociometria 
A résztvevők álljanak fel a térben annak megfelelően, hogy: 
– kik jöttek egy intézményből, szervezettől (térkép), 
– ki milyen végzettséggel rendelkezik, 

– ki milyen motivációval érkezett. 
Témára hangolódás 
A résztvevők asszociáljanak egy konkrét stresszhelyzetre, 
amit az utóbbi egy hétben éltek át (páros megosztás). 
4 csoportban folytatjuk a munkát. 
A csoportok az alábbi témákat fogalmazzák meg, majd 
prezentálnak belőle: 
Kiscsoportok témái 
1. Mi a stressz definíciója? 
2.Milyen érzéseket és viselkedést tapasztalhatunk 
stresszhelyzetben? 
3. Mi a kiégés definíciója? 
4. Milyen érzések és viselkedés tapasztalható a kiégés 
fázisaiban? 

Eszközigény – 

10:50 – 11:10 SZÜNET 

KÉRDŐÍV KITÖLTÉS – MOLBI, PSS 

I. Elméleti képzés: Stresszkezelés és kiégés megelőzés Idő: 90 perc 

Tréneri instrukció 

Előre összeállított Stressz elmélet ppt előadása 
Az előadás témái: 

• Kiégés elméleti háttere és mérése 

• Stressz és kiégés következményei 

• Stresszcsökkentő életmód 

• A stresszkezelés és kiégésmegelőzés 

szakirodalomban előforduló módszerei 

Eszközigény projektor, ppt 
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12:.40 – 13:40 EBÉDSZÜNET 

CSOPORTBONTÁS: CBT, Mindfulness, Relaxáció – Módszerismertetés, 
demonstráció három csoportban párhuzamosan 

II. Stresszkezelő módszerek – 1. blokk Idő: 110 perc 

Tréneri instrukció 

A három kiemelt stresszkezelő módszerhez – CBT, 
Mindfulness, Relaxáció – kapcsolódó tréneri instrukció és 
háttéranyagok a forgatókönyv mellékletében találhatók 
meg az alábbiak szerint: 
A. CBT-hez tartozó instrukciók 
B. Mindfulness módszerhez tartozó instrukciók 
C. Relaxáció módszerhez tartozó instrukciók 

Eszközigény Az egyes módszerek leírásánál. 

15:30 – 15:50 SZÜNET 

III. Stresszkezelő módszerek – 2. blokk Idő: 110 perc 

Tréneri instrukció 

A három kiemelt stresszkezelő módszerhez – CBT, 
Mindfulness, Relaxáció – kapcsolódó tréneri instrukció és 
háttéranyagok a forgatókönyv mellékletében találhatók 
meg az alábbiak szerint: 

A. CBT-hez tartozó instrukciók 
B. Mindfulness módszerhez tartozó instrukciók 
C. Relaxáció módszerhez tartozó instrukciók 

Instrukció: A stressz és kiégés kérdőívben kapott 
eredményeiről a munkafüzetben tájékozódhat. 

Eszközigény Az egyes módszerek leírásánál. 

IV. Zárás Idő: 20 perc 

Tréneri instrukció 

A kiscsoportok lezárását követően a résztvevők 
megérkeznek a nagycsoportos záráshoz. 
Mindenki választ magának egy számára kevésbé ismert 
kollégát, akivel alkalma lesz a napi élményeit kölcsönösen 
megosztani. (5 perc) 
A résztvevők két sorba, egymással szemben megállnak, 
karnyújtásnyi távolságra, ők játsszák az autómosó 
tisztítófejét. Mindenki választ magának gondolatban egy 
autómárkát, ami őt képviseli. A résztvevők a sor végéről 
indulva mennek végig az autómosón. Ezáltal szimbolikusan 
megtisztulnak. 

Eszközigény – 
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2. NAP 

I. Közös napindítás Idő: 30 perc 

Tréneri instrukció 

Megérkezés, aktuális érzések megosztása párban (3 
személlyel való találkozás). 
Aktuális energiaszint felmérése térben: a résztvevők 4 
kategória szerint (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) álljanak be az 
aktuális energiaszintjüknek megfelelően. 
Az egyes kategóriák beszéljék meg, hogy miért ezt 
választották, egy-egy szóvivő adjon visszajelzést a 
megbeszéltekről. 
Energetizáló mozgásos gyakorlatok. 

Eszközigény – 

9:30 – 9:40 

CSOPORTBONTÁS, a csoporttermek elfoglalása – A kiscsoportok összetétele az 
előző napi összeállításhoz képest változatlan 

II. Stresszkezelő módszerek – 3. blokk Idő: 110 perc 

Tréneri instrukció 

A három kiemelt stresszkezelő módszerhez – CBT, 
Mindfulness, Relaxáció – kapcsolódó tréneri instrukció és 
háttéranyagok a forgatókönyv mellékletében találhatók 
meg az alábbiak szerint: 

A. CBT-hez tartozó instrukciók 
B. Mindfulness módszerhez tartozó instrukciók 
C. Relaxáció módszerhez tartozó instrukciók 

Eszközigény Az egyes módszerek leírásánál. 

11:30 – 12:15 EBÉDSZÜNET 

III. Közös kiscsoportos feldolgozás a módszerekről Idő: 60 perc 

Tréneri instrukció 

A kiscsoportok az eredeti csoportbontásban, új 
csoportvezetővel dolgoznak. 
A résztvevők egyénileg, majd csoport szinten 
megfogalmazzák a módszerek során átélt saját élményeiket, 
érzéseiket és egy általuk választott művészetterápiás 
módszer (ének, vers, dramatikus jelenet, tánc, kollázs, 
montázs stb.) segítségével prezentálnak a nagycsoporton. 

Eszközigény Karton, színes kivágó papírok, filcek, ragasztó stb. 

13:15 – 13:25 SZÜNET 

IV. Kiscsoportok és csoportvezetők visszajelzése 

nagycsoportban 
Idő: 35 perc 

Tréneri instrukció 
Kiscsoportos feldolgozás ismertetése, bemutatása 
nagycsoportban – csoportok és csoportvezetők. 

Visszajelzés egyénileg – Akvárium gyakorlat (15 perc). 

Eszközigény – 
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V. Zárás, teszt megírása Idő: 60 perc 

Tréneri instrukció 
Az elsajátított ismeretanyag alkalmazhatóságának keretei. 
Teszt megírása. 

Zárás. 

3. NAP 

Kapuőr képzés megvalósulásának tapasztalatai I. Idő: 150 perc 

Tréneri instrukció 

Nagycsoportos megnyitó, ráhangolódó gyakorlat. 
Szükségletfeltárás és igényfelmérés, kérdések, elvárások. 

Kapuőrképzés tapasztalatainak megosztása 3 kiscsoportban I. – 
esetek feldolgozása, szupervíziós szakmai támogatás, ismeretek 
kiegészítése igény szerint. 

12:30 – 12:30 EBÉDSZÜNET 

Kapuőr képzés megvalósulásának tapasztalatai II. Idő: 150 perc 

Tréneri instrukció 

Kapuőr képzés tapasztalatainak megosztása 3 kiscsoportban II. 
– esetek feldolgozása, szupervíziós szakmai támogatás, 
ismeretek kiegészítése igény szerint. 
Nagycsoportos visszajelzések, összegzés, értékelés, zárás. 
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4. SZ. MELLÉKLET 

A kapuőrképzés forgatókönyve 

I. Bemutatkozás Idő: 15 perc 

Tréneri instrukció 

A vezetők bemutatkozása. 

Képzés céljának meghatározása. 

A résztvevők bemutatkozása (név, foglalkozás, honnan 
érkezett). 
Keretek megfogalmazása. 

Névtűzés. 

Eszközigény Papír, kitűző, toll. 

II. Aktuális érzések megfogalmazása Idő: 20 perc 

Tréneri instrukció 

Milyen érzéssel érkezett a képzésre? 
Mit gondol, hol fogja tudni hasznosítania képzésen 
tanultakat? 
Nagycsoportos megosztás. 

Eszközigény Nincs. 

III. Definíció, tapasztalati élmények megosztása Idő: 40 perc 

Tréneri instrukció 

Két csoportban fogalmazzák meg közösen a meglévő 
ismereteik alapján, hogy mit tudnak a stresszről, ill. a 
kiégésről. Nagycsoportos megbeszélés: 
Elevenítsenek fel helyzeteket, tapasztalatokat, példákat a 
saját munkavégzésük során, amelyek összekapcsolhatók 
stresszhelyzetekkel, ill. a kiégés kockázati tényezőivel. 

Eszközigény – 

IV. Képzés: stresszkezelés és kiégés megelőzés elméleti és 

gyakorlati háttere 
Idő: 150 perc 

Tréneri instrukció 

Elméleti anyag prezentálása. 
Interaktív közös feldolgozás. 
Stresszkezelés és kiégésmegelőzés során alkalmazandó 
speciális kommunikációs eszközök és módszerek 
ismertetése. 
Az ismeretek továbbadásának lehetőségei a képzésen 
ismertetett és elsajátított szempontok alapján. 

Eszközigény Projektor, vetítővászon, ppt előadás 

V. Zárás Idő: 15 perc 

Tréneri instrukció Visszajelzés a tanultakról. 
Érzések, gondolatok megfogalmazása. 

Eszközigény – 
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X. HALLGATÓI MUNKAFÜZET 
             STRESSZ TTT 

10.1 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁKBAN DOLGOZÓK KÜLÖNÖSEN 
NAGY STRESSZNEK KITETT CSOPORTJAINAK SZEMÉLYES 
HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ, A KIÉGÉS MEGELŐZÉSÉT ÉS KORAI 
FELISMERÉSÉT CÉLZÓ TTT FEJLESZTÉSI STRESSZKEZELŐ 
TRÉNING 

A STRESSZKEZELŐ TTT KÉPZÉS IDŐBEOSZTÁSA 

1. NAP 

10:00–17:00 

Regisztráció, kicsoportok összeállítása. 

Megnyitó – dr. Sümegi András. 

Köszöntő – Nagy Beáta, dr. Tóth Mónika. 

Programismertetés, keretek, csoportvezetők. 

bemutatása – dr. Kállainé Harangi Rita. 

Egymásra hangolódás. 

Elméleti képzés: Stressz elmélet – dr. Salavecz Gyöngyvér, Dr. 
Purebl György. 

Csoportbontásban – Stresszkezelő módszerek – 1. blokk – dr. 
Purebl György, Pálinkás-Holovits Zsuzsanna. 

Csoportbontásban – Stresszkezelő módszerek – 2. blokk – dr. 
Salavecz Gyöngyvér, Godó János. 

Zárás. 

2. NAP 

10:00–16:00 

Közös napindítás. 

Csoportbontásban – Stresszkezelő módszerek – 3. blokk – Szabó 
Gabriella, Handa Orsolya. 

Közös kicsoportos feldolgozás a három módszerről – dr. Kállainé 
Harangi Rita, Nagy Beáta, dr. Tóth Mónika. 

Kiscsoportok és csoportvezetők visszajelzése nagycsoportban – 
dr. Kállainé Harangi Rita. 

Elsajátított ismeretanyag alkalmazhatóságának kereti – dr. Tóth 
Mónika. 

Teszt megírása – Nagy Beáta. 

Zárás – dr. Sümegi András. 

  



 
 

156 

STRESSZKEZELŐ TTT KÉPZÉS – 1. NAP 

I. Megnyitó 

II. Köszöntő 

III. Programismertetés, bemutatkozás 

SZERZŐDÉSKÖTÉS: 

Az együttműködés ajánlott keretei: 

• Az „itt és most” elve alapján dolgozunk! 

• A csoport személyes vonatkozású eseményeiről csak a csoporton belül beszélünk! 

• Kerüljük mások értékelését, minősítését és bírálatát! 

• Érzésekkel, érzelmekkel nem vitatkozunk! 

• Előnyben részesítjük az „énes” beszédet, elemzünk, de nem értelmezünk! 

• A megbeszélt időpontokat betartjuk (pl. kezdés, szünetek)! 

• Mindenki annyit visz el, amennyit beletesz. 

• Passz lehetősége. 

KIEGÉSZÍTŐ CSOPORTSZABÁLYOK: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

IV. Egymásra és a témára hangolódás 

ÉRZÉSEK, GONDOLATOK, REFLEXIÓK A FELADAT KAPCSÁN: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

V. Stresszkezelés és kiégésmegelőzés 

ARRA KÉRÜNK, HOGY AZ ALÁBBI KÉRDŐÍVEKET TÖLTSD KI MÉG AZ ELMÉLETI KÉPZÉST MEGELŐZŐ SZÜNETBEN! 

V.1. Kérdőív – MOLBI: 

A alábbi állításokra vonatkozóan válaszolj a válaszhoz tartozó számok bejelölésével, úgy 

ahogyan azt magadra a leginkább érvényesnek érzed (1 – teljesen egyetértek, 4 – egyáltalán 

nem értek egyet)! 

 Kérdés Teljesen 

egyetértek 

Egyetértek Nem értek 

egyet 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

1 Mindig találok új és 
érdekes dolgokat a 
munkámban. 

1 2 3 4 

2 Vannak napok, amikor úgy 
érzem, már azelőtt fáradt 

1 2 3 4 



 
 

157 

 Kérdés Teljesen 

egyetértek 

Egyetértek Nem értek 

egyet 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

vagyok, mielőtt 
elmegyekdolgozni. 

3 Egyre gyakrabban 
előfordul, hogy 
rosszallóan beszélek a 
munkámról.  

1 2 3 4 

4 Mostanában a munka 
után több idő kell ahhoz, 
hogy ellazuljak és újra fitt 
legyek, mint korábban. 

1 2 3 4 

5 A munkám során rám 
nehezedő nyomást 
nagyon jól bírom. 

1 2 3 4 

6 Mostanában egyre 
kevesebbet gondolkodom 
munkám során, és csak 
mechanikusan hajtom 
végre a feladatokat. 

1 2 3 4 

7 Az idővel az ember 
elveszíti kötődését a 
munkájához. 

1 2 3 4 

8 Munka után általában úgy 
érzem, hogy teljesen 
készen állok a szabadidős 
tevékenységekre. 

1 2 3 4 

9 Munka után általában úgy 
érzem, hogy 
elhasználódtam és fáradt 
vagyok. 

1 2 3 4 

10 Egyre jobban belevonódok 
a munkámba. 

1 2 3 4 

 

V.2. Kérdőív – PSS 

AZ ALÁBBI KÉRDÉSEK AZOKRA AZ ÉRZÉSEKRE ÉS GONDOLATOKRA VONATKOZNAK, AMELYEK JELLEMZŐK VOLTAK 

RÁD AZ ELMÚLT HÓNAP SORÁN. KÉRJÜK, HOGY MINDEN EGYES KÉRDÉSNÉL ÍRD BE, HOGY AZ ELMÚLT HÓNAP 

SORÁN MILYEN GYAKRAN VOLT JELLEMZŐ RÁD AZ ADOTT ÉRZÉS VAGY GONDOLAT! 

NÉHÁNY KÉRDÉS UGYAN HASONLÓNAK TŰNIK, DE VALÓJÁBAN KÜLÖNBÖZŐEK. A LEGJOBB, HA MINDEN KÉRDÉSRE 

GYORSAN VÁLASZOLSZ. 

 AZ ELMÚLT HÓNAP SORÁN MILYEN 

GYAKRAN… 

soha szinte 

soha 

néha elég 

gyakran 

nagyon 

gyakran 

1. …érezted úgy, hogy képtelen vagy 
kézben tartani azokat a dolgokat, 

0 1 2 3 4 
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 AZ ELMÚLT HÓNAP SORÁN MILYEN 

GYAKRAN… 

soha szinte 

soha 

néha elég 

gyakran 

nagyon 

gyakran 

amelyek fontosak az életedben? 

2. ...bíztál magadban, hogy képes vagy 
megoldani személyes problémáidat? 

4 3 2 1 0 

3. ...érezted úgy, hogy a dolgok a 
kedved szerint alakulnak? 

4 3 2 1 0 

4. ...érezted úgy, hogy a nehézségek 
úgy felhalmozódtak, hogy már nem 
tudsz úrrá lenni rajtuk? 

0 1 2 3 4 

V.3. Elméleti képzés: Stressz és kiégésmegelőzés 

MEGFOGALMAZÓDOTT KÉRDÉSEK, ARRA KAPOTT VÁLASZOK, TOVÁBBI GONDOLATOK, ÉRZÉSEK A TÉMÁVAL 

KAPCSOLATBAN: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VI. Stresszkezelő módszerek – 1. blokk 

Kognitív viselkedésterápia (CBT) módszertani rész 

VI. 1. Megérkezés, bemutatkozás 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VI. 2. Elméleti képzés: Kognitív viselkedésterápia (CBT) és Williams Életkészségek (WÉK) 

elmélet 
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MEGFOGALMAZÓDOTT KÉRDÉSEK, ARRA KAPOTT VÁLASZOK, TOVÁBBI GONDOLATOK, ÉRZÉSEK A TÉMÁVAL 

KAPCSOLATBAN: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VI. 3. Rugalmas gondolkodás készségei: 

JEGYEZD LE AZ ELSŐ GONDOLATOT, AMI AZ ALÁBBI HELYZETEKRE VONATKOZÓAN ESZEDBE JUT: 

1. A gyerekének már 11-re haza kellett volna érnie, de még éjfélkor sincs itt, és nem veszi fel 

a telefont. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. A főnöke köszönés helyett komoran néz rá, és elrohan mellette a folyosón. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

3. Amikor megtudja, hogy egy szigorú vizsgáztatót kap a vizsgán. 



 
 

160 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

A CSOPORTVEZETŐ ÁLTAL VISSZAJELZETT NEGATÍV AUTOMATIKUS GONDOLATOKKAL KAPCSOLATOS ÖNREFLEXIÓK: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

A RUGALMAS GONDOLKODÁS KÉSZSÉGEINEK KIALAKÍTÁSA 

(Forrás: Purebl György-Székely Eszter: Életrevaló útravaló. Útmutató az egészséges 

életmódhoz. DIMENZIÓ 2008. A szerzők engedélyével) 

A minket érő stressz nagymértékben csökkenthető, ha a stresszekkel kapcsolatos 

gondolkodásunkat igyekszünk tudatosan irányítani. A gondolatok nehéz helyzetekben 

legtöbbször automatikusan jelentkeznek. Egyes típusú gondolatok, bizonyos 

gondolkodásmódok fokozzák a stresszt, más típusúak segítenek megoldani. Ha nem hagyjuk, 

hogy az automatikus gondolatok határozzák meg a stresszhez való viszonyunkat, hanem 

igyekszünk ezeket befolyásolni, akkor kisebb stresszt élünk át, és a megoldásokat is 

hatékonyabban mozgósíthatjuk. 

Milyen gyakoriak automatikus gondolataink? 

Az automatikus gondolatok stresszhelyzetben sokszor torzítva mutatják a valóságot. Ezek a 

torzítások tudatos gondolkodásunktól teljesen függetlenül jönnek létre, mi csak utólag 

tudjuk őket befolyásolni. A torzítások olyannyira természetes részei az emberi 

gondolkodásnak, hogy kultúrától, nyelvtől, országtól nemzeti hovatartozástól, képzettségtől, 

társadalmi helyzettől függetlenül „ugyanarra a rugóra járnak”, vagyis jellegzetes – mindenhol 

és mindenkinél nagyon hasonló – formákat mutatnak. 

Nézzük meg ezek közül a legjellegzetesebbeket, mellyel nap mint nap találkozhatunk saját és 

ismerőseink gondolkodásában: 

1. Minden vagy semmi (fekete/fehér típusú) gondolkodás 
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Lényege az, hogyha valamivel nem vagyunk teljesen elégedettek, akkor azokat a dolgokat is 

figyelmen kívül hagyjuk, amikkel egyébként elégedett lennénk. 

„Már megint kudarcot vallottam, mert nem sikerült tökéletesen megcsinálni, amit akartam.” 

„Ha most nem fog eljönni, akkor nem jön soha.” 

Reálisabban gondolva: „80%-ban sikeres voltam, 20%-ban nem.” „Ha ma nem jön el, akkor 

talán majd eljön legközelebb.” 

2.A jövő vagy egy jövőbeli esemény lehető legnegatívabb előrejelzése, a reálisabb, nagyobb 

valószínűséggel bekövetkező lehetőségek átgondolása nélkül (szaknyelven: 

katasztrofizálás). 

„Biztos, hogy ma megbukom a vizsgán.” „Biztos, hogy engem fognak elküldeni a leépítésnél.” 

Reálisabban gondolva: „Tanultam, nagyjából tudom az anyagot, így legalább 85% a 

valószínűsége, hogy átmegyek a vizsgán.” „A legtöbbször elégedettek a munkámmal és 

megbecsülnek, ez csökkeneti a kirúgási esélyeimet.” 

3. A pozitívumok lekicsinylése, leértékelése 

Annak hangsúlyozása saját magunk számára, hogy sikereink, erényeink és jó tulajdonságaink 

nem számítanak. 

„Igen, idáig mindig kiváló minősítést kaptam, de ez nem jelent semmit, mert...” „Igen tudom, 

hogy könnyen tanulok, jó munkaerőnek tartanak, eredményes vagyok a sportban..., de ebben 

nincsen semmi rendkívüli, mert...” 

Reálisabban gondolva: „Eddig mindig kiváló minősítést kaptam, ez eléggé sokat nyomhat a 

latban.” „Igen, tudom, hogy könnyen tanulok, jó munkaerőnek tartanak, eredményes vagyok 

a sportban..., ez valószínűleg azzal jár, hogy jól vizsgázom, elégedettek velem a 

munkahelyemen, szívesen vesznek be a csapatba... stb.” 

4. Érzelmi alapon történő érvelés 

Azt gondoljuk, hogy valaminek igaznak kell lenni csak azért, mert egyszerűen úgy érezzük, 

hogy igaz, és nem vesszük figyelembe a logikus érveket. Az érzések azonban a legkevésbé 

sem megbízható tanácsadók. 

„Tudom, hogy megfelelően elvégzem a feladataimat, mégis úgy érzem, hogy valóságos 

csődtömeg vagyok.” „Tudom, hogy a férfiak folyton engem bámulnak, és folyton közeledni 

próbálnak, mégis úgy érzem, csúnya vagyok.” 
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Reálisabban gondolva: „Tudom, hogy megfelelően elvégzem a feladataimat, ezért nem kéne 

azt éreznem, hogy valóságos csődtömeg vagyok.” „Tudom, hogy a férfiak folyton engem 

bámulnak, úgyhogy nem értem, miért nem találom magam elég vonzónak.” 

5. Címkézés 

Beskatulyázzunk magunkat vagy helyzetünket egy (legtöbbször negatív) véleménybe, és nem 

gondoljuk át a tények alapján, hogy ez megfelel-e a valóságnak vagy sem. A reálisabb 

magyarázatok ebben a helyzetben arra irányulnak, hogy ne általában saját magamat, hanem 

csak pillanatnyi állapotomat vagy helyzetemet ítéljem meg negatívam. 

„Én egy örök vesztes vagyok.” „A helyzetem teljesen reménytelen.” 

Reálisabban gondolva: „Most, ebben a helyzetben vesztesnek érzem magam.” „Jelen 

pillanatban reménytelennek látom a helyzetemet.” 

6. A helyzetben csak a negatív dolgokat vesszük figyelembe ahelyett, hogy együtt 

gondolnánk át a negatívumokat és pozitívumokat is, mintha egy mindent negatívan látó 

szemüvegen keresztül néznénk a világot („negatív szűrő”). 

„Az, hogy holnap nem kell munkába mennem, csak arra jó, hogy itthon látástól vakulásig 

robotoljak, takarítsak, mossak, főzzek, mosogassak.” „Lehet, hogy a vezetőség pozitívan 

fogadta a hozzászólásomat, de az, hogy háromszor is megakadtam beszéd közben, nagyon 

súlyos hiba volt.” 

Reálisabban gondolva: „Érdemes végig gondolnom, mivel töltöm majd a holnapi 

munkaszüneti napot.” „Az akadozásaim ellenére pozitívan fogadták a hozzászólásomat.” 

7. Gondolatolvasás 

Gondolatolvasás, mint stresszhelyzetben észlelhető sajátság során azt hisszük, tudjuk, mi jár 

a másik fejében. 

„Most biztos arra gondol, hogy én milyen buta vagyok.” „Most biztosan arra gondol, hogy 

lusta vagyok, mert tegnap elkéstem.” 

Reálisabban gondolva: „Jó volna megtudni, mire most gondol.” „Kíváncsi vagyok, hogyan 

veszi a tegnapi késésemet.” 

8. Túlzó általánosítás 

Ilyenkor egyetlen élmény vagy tapasztalat alapján általánosítunk, és nem vesszük figyelembe 

más, korábbi, esetleg ezzel ellentétes tapasztalatainkat. 

„Nem nekem való ez a bulizás. A múltkor sem éreztem jól magam.” „Nem vagyok képes 

elvégezni az egyetemet. A múltkori vizsgám sem sikerült.” 
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Reálisabban gondolva: „Múltkor nem éreztem jól magam egy bulin.” „Múltkor egy vizsgám 

nem sikerült.” 

9. A mások viselkedését kizárólag a saját hibánknak tulajdonítjuk (internalizáció, 

személyesítés). 

„Azért nem sikerült jól a vizsgája, mert tegnap nem voltam hozzá elég kedves, és emiatt 

rosszkedvű lett.” „Biztos azért ingerült a főnököm, mert valamit elrontottam.” 

Reálisabban gondolva: „Tegnap nem voltam hozzá elég kedves, kíváncsi vagyok, lehetett-e 

ennek szerepe abban, hogy nem sikerült jól a vizsgája.” „A főnököm ingerült. Vajon mi lehet 

az oka?” 

Hogyan kezeljük tudatosabban automatikus gondolatainkat? 

A rugalmas, tudatos gondolkodás első eleme az, hogy automatikus gondolatainkat 

felismerjük. Stresszhelyzetben tehát nemcsak a velünk megtörtént eseményt érdemes 

végiggondolni, hanem azt is, milyen gondolatokkal reagáltunk rá. 

Amennyiben sikerült visszaidézni a helyzethez kapcsolható legfontosabb gondolatainkat, a 

következő lépés az lehet, hogy megvizsgáljuk, mennyire reálisan írják le ezek az automatikus 

gondolatok helyzetünket, vagyis érvényességvizsgálatnak vetjük alá őket. 

Ennek a tudatos megvalósításához nincs szükség másra, mint hogy minden nyugtalanító, 

stresszt okozó gondolattal kapcsolatban egymás után feltegyük magunknak az alábbi 

kérdéseket. 

1. Milyen bizonyítékom van arra, hogy amit gondolok igaz, és mik szólnak az ellen, 

hogy igaz lenne? 

2. Hogyan lehet a helyzetet másképp nézni? 

3. Mi a legrosszabb, ami történhet? Túl fogom élni? Mi a legjobb, ami történhet? 

Ha reálisan nézem a dolgokat, valószínűleg mi fog történni? 

4. Hogyan hat rám az, ha hiszek ebben az automatikus gondolatban? 

5. Hogyan hatna rám az, ha megváltoztatnám a gondolkodásomat? 

6. Mit tehetek ennek a problémának a megoldására? 

7. Mit mondanék ...............-nak (barát, ismerős, házastárs), ha ő volna ebben a 

helyzetben? 

Ha a fenti kérdéseket sorban feltesszük magunknak, akkor el tudjuk érni, hogy a kezdetben 

nagyon valóságosnak vagy nagyon valószínűnek tűnő gondolatok valóságtartalmunknak vagy 

esélyüknek megfelelő mértékben (és ne erősebben) hassanak érzelmi életünkre. Az aggasztó 

gondolatokkal való megbirkózás hatásfokát nagyon megnöveli, ha leírjuk őket, és írásban 

kérdőjelezzük meg.  
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INSTRUKCIÓ: 

Az öt oszlop módszer abban segít, hogy a veled megtörtént helyzeteket több szempontból, 

és ne csak az első gondolatod alapján tudd értékelni. Érdemes minden téged zavaró, vagy 

feszültséget okozó helyzetet feldolgozni az öt oszlop módszer segítségével. 

Gyűjts össze minél több helyzetet, melyeket az alábbi szempontok szerint elemezz. Cél a 

személyre jellemző gondolati (kognitív) torzítás felismerése és a reálisabb, a valóságot 

jobban leíró gondolat megfogalmazásának gyakorlása, amely segíti a stresszhelyzetben való 

megküzdést. 

Helyzet 

Mi történt? 

Érzés 

Intenzitása (%) 

Negatív 

automatikus 

gondolat 

Mi futott át a 
fejemen? És 

még mi jutott 
eszembe? 

Torzítás típusa 

Lásd „A 
rugalmas 

gondolkodás 
készségei” 

Reálisabb 

gondolat 

Válasz az 
automatikus 
gondolatra. 
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VI.4. A kognitív viselkedésterápiás rész zárása 

KISCSOPORTOS MUNKA SORÁN MEGFOGALMAZÓDOTT KÉRDÉSEK: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS CSOPORTMUNKA HOZADÉKA SZÁMOMRA: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VII. Stresszkezelő módszerek – 2. blokk 

Mindfulness-módszertani rész 

VII. 1. Megérkezés, bemutatkozás 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VII. 2. Elméleti képzés: Mindfulness-elmélet 

MEGFOGALMAZÓDOTT KÉRDÉSEK, ARRA KAPOTT VÁLASZOK, TOVÁBBI GONDOLATOK, ÉRZÉSEK A TÉMÁVAL 

KAPCSOLATBAN: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VII. 3. Kétféle megismerés 

Mit vettem észre, miközben a lábfejemre gondoltam? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Mi mindent vettem észre, amikor közvetlenül a lábfejemben tapasztalható érzetekre 

fordítottam a figyelmemet? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Mi volt a leglátványosabb különbség a gondolati és a tapasztalati megközelítés között? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VII.4. Evőmeditáció 

Az evőmeditáció gyakorlat tapasztalatai: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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VII. 5. Ülőmeditáció – Légzés tudatosítása 

Mit tettem, amikor észrevettem, hogy elkalandoztak a gondolatam? Mennyire tudtam 

elfogadó lenni magammal, amikor elkalandoztak a gondolataim? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VII. 6. Mozgásos gyakorlatok: nyújtógyakorlatok, sétálómeditáció 

A MOZGÁS SORÁN KELETKEZETT TESTI ÉRZETEIM TUDATOSÍTÁSA 

1. Álló helyzetben végzett gyakorlatok: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. Sétálómeditáció: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VII. 7. Javaslatok otthoni gyakorlásra 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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A cselekvő és a létező működésmód összehasonlítása és tudatosítása: 

MIUTÁN ÁTGONDOLTAD, HOGY MIKÉNT TELNEK A SAJÁT HÉTKÖZNAPJAID, JELÖLD, HOGY MELYIK OLDAL VAN 

TÚLSÚLYBAN, VAGY MELYEKNÉL TAPASZTALSZ EGYENSÚLYT A KETTŐ KÖZÖTT! 

TÚ
LS

Ú
LY

 

CSELEKVŐ ÜZEMMÓD 

EG
Y

EN
SÚ

LY
 

LÉTEZŐ ÜZEMMÓD 

TÚ
LS

Ú
LY

 

 A hétköznapjaimban gyakran 
azt tapasztalom, hogy szinte 
automatikusan végzek el 
egyes tevékenységeket és 
ugyanígy reagálok bizonyos 
dolgokra. 

 Igyekszem tudatosan élni az 
életem és döntéseket hozok 
azzal kapcsolatban, hogy mikor, 
mit csináljak. 

 

 Sokat gondolkodom az 
életről, többször, több 
szempontból átgondolok 
mindent. 

 Szeretem az élet dolgait 
közvetlenül megtapasztalni, 
megismerni, kipróbálni 
mindent, amit lehet. 

 

 A gondolataimban gyakran 
foglalkozom a múlttal és a 
jövővel. 

 Azzal törődök, hogy minél 
jobban átéljem a jelen 
pillanatot. 

 

 Sokat foglalkoztat, hogy 
miként tudom elkerülni a 
kellemetlen élményeket és 
érzéseket, néha harcolok a 
negatív élmények ellen. 

 Elfogadok mindent, ami velem 
történik, mert ez az életem 
része, igyekszem és megélni az 
érzéseket. 

 

 Szeretem alakítani, 
megváltoztatni a dolgokat, 
engem a cselekvés éltet. 

 Figyelek arra, hogy önmagamat 
olyannak fogadjam el, amilyen 
vagyok és másokat, a dolgokat 
is elfogadom olyannak, 
amilyenek. 

 

 Sokszor érzem, hogy a 
gondolataim beszippantanak, 
csapdába zárnak. 

 Képes vagyok arra, hogy 
megvizsgáljam a gondolataimat 
és ha szükséges, akkor 
átértékelem ezeket. 

 

 Hajlamos vagyok a kelleténél 
jobban „rágörcsölni” egyes 
dolgokra és előfordul, hogy 
túlhajszolom magam. 

 Törődöm azzal, hogy az 
életemben egyensúlyban 
legyen a teljesítmény, illetve a 
pihenés és a feltöltődés. 

 

VII.8. Mindfulness-módszertani rész zárása 

„Amikor egyik barátomnak mesélek erről a foglalkozásról, akkor azt mondom, hogy a 

Mindfulness…” 

 ......................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

VIII. A nap zárása 

A MAI NAP SORÁN TAPASZTALT ÉRZÉSEK ÉS ZÁRÓGONDOLATOK: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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STRESSZKEZELŐ TTT KÉPZÉS – 2. NAP 

I. Közös napindítás 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

II. Stresszkezelő módszerek – 3. blokk 

Relaxáció módszertani rész 

II.1. Megérkezés–bemutatkozás 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

II. 2. Progresszív relaxáció gyakorlat 

Mit tapasztaltam a gyakorlás során? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Mi volt a legmarkánsabb különbség a feszítés és ellazítás között? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

II.3. Elméleti képzés: Progresszív relaxáció elmélet 

MEGFOGALMAZÓDOTT KÉRDÉSEK, ARRA KAPOTT VÁLASZOK, TOVÁBBI GONDOLATOK, ÉRZÉSEK A TÉMÁVAL 

KAPCSOLATBAN: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

II.4. Autogén tréning gyakorlat 

Mit tapasztaltam a gyakorlás során? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

A gyakorlat melyik része jelentett kihívást számomra? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

A gyakorlat melyik része keltette bennem a legkellemesebb érzet(ek)et? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

II. 5. Elméleti képzés: Autogén tréning elmélet 

MEGFOGALMAZÓDOTT KÉRDÉSEK, ARRA KAPOTT VÁLASZOK, TOVÁBBI GONDOLATOK, ÉRZÉSEK A TÉMÁVAL 

KAPCSOLATBAN: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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II. 6. Relaxáció módszertani rész zárás 

Hogyan tudom elképzelni a gyakorlatok mindennapjaimban történő alkalmazását? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

A RELAXÁCIÓ MÓDSZERTANI RÉSZ LEGFONTOSABB TAPASZTALAT SZÁMOMRA: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

III. A tréning tapasztalatainak összefoglalása 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

IV. Ismeretek alkalmazhatósága, képzés zárása 

A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTOTT ISMERETEK ALKALMAZHATÓSÁGA SZÁMOMRA: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   
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A STRESSZKEZELŐ KÉPZÉS HÁTTÉRANYAGAI TOVÁBBI 
TUDÁSÁTADÁSRA 

A. A TRÉNING SORÁN ALKALMAZOTT KÉRDŐÍVEK 

A.1. MOLBI - MINI-OLDENBURG KIÉGÉS KÉRDŐÍV (MINI OLDENBURG BURNOUT INVENTIORY) 

A alábbi állításokra vonatkozóan tegyél X-et annak a válasznak az oszlopába, amit magadra 

nézve leginkább érvényesnek érzel! 

  Kérdés 
Teljesen 

egyetértek 
Egyetértek 

Nem értek 

egyet 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

1 
Mindig találok új és érdekes 
dolgokat a munkámban. 

1 2 3 4 

2 

Vannak napok, amikor úgy 
érzem, már azelőtt fáradt 
vagyok, mielőtt elmegyek 
dolgozni. 

1 2 3 4 

3 
Egyre gyakrabban előfordul, 
hogy rosszallóan beszélek a 
munkámról.  

1 2 3 4 

4 

Mostanában a munka után 
több idő kell ahhoz, hogy 
ellazuljak és újra fitt legyek, 
mint korábban. 

1 2 3 4 

5 
A munkám során rám 
nehezedő nyomást nagyon jól 
bírom. 

1 2 3 4 

6 

Mostanában egyre 
kevesebbet gondolkodom 
munkám során és csak 
mechanikusan hajtom végre a 
feladatokat. 

1 2 3 4 

7 
Az idővel az ember elveszíti 
kötődését a munkájához. 

1 2 3 4 

8 

Munka után általában úgy 
érzem, hogy teljesen készen 
állok a szabadidős 
tevékenységekre. 

1 2 3 4 

9 
Munka után általában úgy 
érzem, hogy elhasználódtam 
és fáradt vagyok. 

1 2 3 4 

10 
Egyre jobban belevonódok a 
munkámba. 

1 2 3 4 
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A.2. MOLBI KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE 

Az előzőekben kitöltött kérdőív alapján keresd ki a válaszodhoz tartozó pontszámot és írd be 

az utolsó két oszlop fehéren hagyott helyeire! Az utolsó két oszlopba írt pontszámok 

átlagolásával (összpontszám/5) megkapod a Kiábrándultság és Kimerülés skálákon kapott 

pontszámaidat. 

Kérdés Kérdéshez tartozó pontszám 

Kiábrándultság 

pontszámai 

Kimerülés 

pontszámai 

 

Te
lje

se
n

 

eg
ye

té
rt

ek
 

Eg
ye

té
rt

ek
 

N
em

 é
rt

ek
 

eg
ye

t 

Eg
yá

lt
al

án
 

n
em

 é
rt

ek
 

eg
ye

t 

1. 1 2 3 4   

2. 4 3 2 1   

3. 4 3 2 1   

4. 4 3 2 1   

5. 1 2 3 4   

6. 4 3 2 1   

7. 4 3 2 1   

8. 1 2 3 4   

9. 4 3 2 1   

10. 1 2 3 4   

Összesen   

 

Mindkét skálán az átlagpontszám 1–4 között változik. A magasabb pontszám magasabb 

mértékű kiégést jelez. A kiábrándultság skálán 2,1, a kimerültség skála esetén 2,25 pontszám 

felett nagy eséllyel jelent már meg a kiégés. A folyamat megállítása, romlása elkerülése 

érdekében mindenképp érdemes szupervízióra, vagy esetmegbeszélő csoportra 

jelentkezned. Emellett sokat segíthet a tréningen tanult technikák rendszeres alkalmazása is. 

A rendszeres testmozgás, és az örömnapló vezetése is hatásos lehet, ahogy a támogató 

szakmai és társas kapcsolatok is.  



 
 

175 

A.3. PSS – ÉSZLELT STRESSZ KÉRDŐÍV (PERCEIVED STRESS SCALE) 

Az alábbi kérdések azokra az érzésekre és gondolatokra vonatkoznak, melyek jellemzők 

voltak rád AZ ELMÚLT HÓNAP SORÁN. Kérjük, hogy minden egyes kérdésnél írd be, hogy az 

elmúlt hónap során MILYEN GYAKRAN volt jellemző rád az adott érzés vagy gondolat! 

Néhány kérdés ugyan hasonlónak tűnik, de valójában különbözőek. A legjobb, ha minden 

kérdésre gyorsan válaszolsz. 

Kérdés Soha Szinte 

soha 

Néha Elég 

gyakran 

Nagyon 

gyakran 

1. Az elmúlt hónap során 
milyen gyakran érezte 
úgy, hogy képtelen 
kézben tartani azokat a 
dolgokat, amelyek 
fontosak az életében? 

0 1 2 3 4 

2. Az elmúlt hónap során 
milyen gyakran bízott 
magában, hogy képes 
megoldani személyes 
problémáit? 

0 1 2 3 4 

3. Az elmúlt hónap során 
milyen gyakran érezte 
úgy, hogy a dolgok az Ön 
kedve szerint alakulnak? 

0 1 2 3 4 

4. Az elmúlt hónap során 
milyen gyakran érezte 
úgy, hogy a nehézségek 
úgy felhalmozódtak, hogy 
már nem tud úrrá lenni 
rajtuk? 

0 1 2 3 4 

A.4. PSS KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE: 

Kérdés Soha Szinte 

soha 

Néha Elég 

gyakran 

Nagyon 

gyakran 

Pontszámom 

1. 0 1 2 3 4  

2. 4 3 2 1 0  

3. 4 3 2 1 0  

4. 0 1 2 3 4  

Összesen  

A kérdőív azokra a gondolatokra és érzésekre kérdez rá, amelyek az adott személy 

stresszészlelését jellemzik: az elmúlt hónapban szubjektíven mennyi stresszhelyzetet élt át, 

mennyire tartja kiszámíthatatlannak, befolyásolhatatlannak, túlterheltnek a mindennapjait. 



 
 

176 

A kérdőív eredménye a kapott összpontszám alapján: 

 0–5 pont: alacsony stressz-szint, 

 6–9 pont: közepes stressz-szint, 

 10–6 pont: magas stressz-szint. 

Magas: 

Úgy tűnik az utóbbi időszakban gyakran szembesülsz nehézségekkel. Valószínűleg nem érzed 

túl jól magad a bőrödben, mivel nem úgy alakulnak a dolgaid, ahogy azt szeretnéd. Ha ez az 

időszak elhúzódik a hangulatod borongósabbá válhat és az egészségedet is kockáztathatod. 

Ne ess kétségbe, sokat javíthatsz a helyzeten, ha tudatosan oldod a feszültséget. Ehhez jól 

jön, ha ismered milyen erőforrásaid vannak, illetve a képzés során elsajátított stresszkezelő 

technikákat is fontos volna napi rendszerességgel alkalmaznod. Ha van rá lehetőséged, oszd 

meg problémáidat olyannal, aki láthatólag jól kezeli a nehéz helyzeteket és akár kérhetsz tőle 

is tanácsot. Nagyon magas pontszám esetén érdemes pszichológustól segítséget kérned, 

hogy a testi betegségek kialakulását megelőzd. 

Közepes: 

A teszt alapján közepes mértékű a feszültségi állapotod. Valószínűleg jól kezeled a feszültebb 

helyzeteket, de előfordulhat, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogyan azt szeretnéd. 

Ne ess kétségbe ilyenkor sem! A képzés során több olyan stresszkezelő technikát ismerhetsz 

meg, amivel csökkentheted az esélyét, hogy a fejedre nőjenek a problémák. Próbáld meg 

ezeket minél gyakrabban beiktatni a hétköznapjaidba! 

Alacsony: 

Gratulálunk! Úgy tűnik, jól kezeled a feszült helyzeteket, amivel az egészségedet is óvod 

hosszú távon. Fontos az is, hogy bízol abban, hogy képes vagy a problémákat kezelni, ami 

segít abban, hogy kiegyensúlyozottabb és boldogabb mindennapjaid legyenek. Valószínűleg 

vannak bevált technikáid a stressz kezelésére, ezt megoszthatnád a körülötted élőkkel, akik 

kevésbé viselik jól a feszültséget. Ráadásul, ha másoknak segítesz, még a mostaninál is 

jobban érezheted magad.  
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B. A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS MÓDSZERTANI RÉSZHEZ KAPCSOLÓDÓ SEGÉDANYAGOK 

B.1. A RUGALMAS GONDOLKODÁS KÉSZSÉGEI 

(Forrás: Purebl György-Székely Eszter: Életrevaló útravaló. Útmutató az egészséges 

életmódhoz. DIMENZIÓ 2008. A szerzők engedélyével) 

A minket érő stressz nagymértékben csökkenthető, ha a stresszekkel kapcsolatos 

gondolkodásunkat igyekszünk tudatosan irányítani. A gondolatok nehéz helyzetekben 

legtöbbször automatikusan jelentkeznek. Egyes típusú gondolatok, bizonyos 

gondolkodásmódok fokozzák a stresszt, más típusúak segítenek megoldani. Ha nem hagyjuk, 

hogy az automatikus gondolatok határozzák meg a stresszhez való viszonyunkat, hanem 

igyekszünk ezeket befolyásolni, akkor kisebb stresszt élünk át, és a megoldásokat is 

hatékonyabban mozgósíthatjuk. 

Milyen gyakoriak automatikus gondolataink? 

Az automatikus gondolatok stresszhelyzetben sokszor torzítva mutatják a valóságot. Ezek a 

torzítások tudatos gondolkodásunktól teljesen függetlenül jönnek létre, mi csak utólag 

tudjuk őket befolyásolni. A torzítások olyannyira természetes részei az emberi 

gondolkodásnak, hogy kultúrától, nyelvtől, országtól nemzeti hovatartozástól, képzettségtől, 

társadalmi helyzettől függetlenül „ugyanarra a rugóra járnak”, vagyis jellegzetes – mindenhol 

és mindenkinél nagyon hasonló – formákat mutatnak. 

Nézzük meg ezek közül a legjellegzetesebbeket, melyekkel nap mint nap találkozhatunk saját 

és ismerőseink gondolkodásában! 

1. Minden vagy semmi (fekete/fehér típusú) gondolkodás 

Lényege az, hogyha valamivel nem vagyunk teljesen elégedettek, akkor azokat a dolgokat is 

figyelmen kívül hagyjuk, amikkel egyébként elégedett lennénk. 

„Már megint kudarcot vallottam, mert nem sikerült tökéletesen megcsinálni, amit akartam.” 

„Ha most nem fog eljönni, akkor nem jön soha.” 

Reálisabban gondolva: „80%-ban sikeres voltam, 20%-ban nem.” „Ha ma nem jön el, akkor 

talán majd eljön legközelebb.” 

2. A jövő vagy egy jövőbeli esemény lehető legnegatívabb előrejelzése, a reálisabb, 

nagyobb valószínűséggel bekövetkező lehetőségek átgondolása nélkül (szaknyelven: 

katasztrofizálás). 

„Biztos, hogy ma megbukom a vizsgán.” „Biztos, hogy engem fognak elküldeni el 

leépítésnél.” 



 
 

178 

Reálisabban gondolva: „Tanultam, nagyjából tudom az anyagot, így legalább 85% a 

valószínűsége, hogy átmegyek a vizsgán.” „A legtöbbször elégedettek a munkámmal és 

megbecsülnek, ez csökkeneti a kirúgási esélyeimet.” 

3. A pozitívumok lekicsinylése, leértékelése 

Annak hangsúlyozása saját magunk számára, hogy sikereink, erényeink és jó tulajdonságaink 

nem számítanak. 

„Igen, idáig mindig kiváló minősítést kaptam, de ez nem jelent semmit, mert...” „Igen tudom, 

hogy könnyen tanulok, jó munkaerőnek tartanak, eredményes vagyok a sportban..., de ebben 

nincsen semmi rendkívüli, mert...” 

Reálisabban gondolva: „Eddig mindig kiváló minősítést kaptam, ez eléggé sokat nyomhat a 

latban.” „Igen, tudom, hogy könnyen tanulok, jó munkaerőnek tartanak, eredményes vagyok 

a sportban..., ez valószínűleg azzal jár, hogy jól vizsgázom, elégedettek velem a 

munkahelyemen, szívesen vesznek be a csapatba... stb.” 

4. Érzelmi alapon történő érvelés 

Azt gondoljuk, hogy valaminek igaznak kell lenni csak azért, mert egyszerűen úgy érezzük, 

hogy igaz, és nem vesszük figyelembe a logikus érveket. Az érzések azonban a legkevésbé 

sem megbízható tanácsadók. 

„Tudom, hogy megfelelően elvégzem a feladataimat, mégis úgy érzem, hogy valóságos 

csődtömeg vagyok.” „Tudom, hogy a férfiak folyton engem bámulnak, és folyton közeledni 

próbálnak, mégis úgy érzem, csúnya vagyok.” 

Reálisabban gondolva: „Tudom, hogy megfelelően elvégzem a feladataimat, ezért nem kéne 

azt éreznem, hogy valóságos csődtömeg vagyok.” „Tudom, hogy a férfiak folyton engem 

bámulnak, úgyhogy nem értem, miért nem találom magam elég vonzónak.” 

5. Címkézés 

Beskatulyázzunk magunkat vagy helyzetünket egy (legtöbbször negatív) véleménybe, és nem 

gondoljuk át a tények alapján, hogy ez megfelel-e a valóságnak vagy sem. A reálisabb 

magyarázatok ebben a helyzetben arra irányulnak, hogy ne általában saját magamat, hanem 

csak pillanatnyi állapotomat vagy helyzetemet ítéljem meg negatívan. 

„Én egy örök vesztes vagyok.” „A helyzetem teljesen reménytelen.” 

Reálisabban gondolva: „Most, ebben a helyzetben vesztesnek érzem magam.” „Jelen 

pillanatban reménytelennek látom a helyzetemet.” 
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6. A helyzetben csak a negatív dolgokat vesszük figyelembe ahelyett, hogy együtt 

gondolnánk át a negatívumokat és pozitívumokat is, mintha egy mindent negatívan látó 

szemüvegen keresztül néznénk a világot („negatív szűrő”). 

„Az, hogy holnap nem kell munkába mennem, csak arra jó, hogy itthon látástól vakulásig 

robotoljak, takarítsak, mossak, főzzek, mosogassak.” „Lehet, hogy a vezetőség pozitívan 

fogadta a hozzászólásomat, de az, hogy háromszor is megakadtam beszéd közben, nagyon 

súlyos hiba volt.” 

Reálisabban gondolva: „Érdemes végig gondolnom, mivel töltöm majd a holnapi 

munkaszüneti napot.” „Az akadozásaim ellenére pozitívan fogadták a hozzászólásomat.” 

7. Gondolatolvasás 

A gondolatolvasás mint stresszhelyzetben észlelhető sajátság során azt hisszük, tudjuk, mi 

jár a másik fejében. 

„Most biztosan arra gondol, hogy én milyen buta vagyok.” „Most biztosan arra gondol, hogy 

lusta vagyok, mert tegnap elkéstem.” 

Reálisabban gondolva: „Jó volna megtudni, mire most gondol.” „Kíváncsi vagyok, hogyan 

veszi a tegnapi késésemet.” 

8. Túlzó általánosítás 

Ilyenkor egyetlen élmény vagy tapasztalat alapján általánosítunk, és nem vesszük figyelembe 

más, korábbi, esetleg ezzel ellentétes tapasztalatainkat. 

„Nem nekem való ez a bulizás. A múltkor sem éreztem jól magam.” „Nem vagyok képes 

elvégezni az egyetemet. A múltkori vizsgám sem sikerült.” 

Reálisabban gondolva: „Múltkor nem éreztem jól magam egy bulin.” „Múltkor egy vizsgám 

nem sikerült.” 

9. A mások viselkedését kizárólag a saját hibánknak tulajdonítjuk (internalizáció, 

személyesítés). 

„Azért nem sikerült jól a vizsgája, mert tegnap nem voltam hozzá elég kedves, és emiatt 

rosszkedvű lett.” „Biztos azért ingerült a főnököm, mert valamit elrontottam.” 

Reálisabban gondolva: „Tegnap nem voltam hozzá elég kedves, kíváncsi vagyok, lehetett-e 

ennek szerepe abban, hogy nem sikerült jól a vizsgája.” „A főnököm ingerült. Vajon mi lehet 

az oka?” 

Hogyan kezeljük tudatosabban automatikus gondolatainkat? 
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A rugalmas, tudatos gondolkodás első eleme az, hogy automatikus gondolatainkat 

felismerjük. Stresszhelyzetben tehát nemcsak a velünk megtörtént eseményt érdemes 

végiggondolni, hanem azt is, milyen gondolatokkal reagáltunk rá. 

Amennyiben sikerült visszaidézni a helyzethez kapcsolható legfontosabb gondolatainkat, a 

következő lépés az lehet, hogy megvizsgáljuk, mennyire reálisan írják-e le ezek az 

automatikus gondolatok helyzetünket, vagyis érvényességvizsgálatnak vetjük alá őket. 

Ennek a tudatos megvalósításához nincs szükség másra, mint hogy minden nyugtalanító, 

stresszt okozó gondolattal kapcsolatban egymás után feltegyük magunknak az alábbi 

kérdéseket. 

1. Milyen bizonyítékom van arra, hogy amit gondolok igaz, és mik szólnak az ellen, 

hogy igaz lenne? 

2. Hogyan lehet a helyzetet másképp nézni? 

3. Mi a legrosszabb, ami történhet? Túl fogom élni? Mi a legjobb, ami történhet? 

Ha reálisan nézem a dolgokat, valószínűleg mi fog történni? 

4. Hogyan hat rám az, ha hiszek ebben az automatikus gondolatban? 

5. Hogyan hatna rám az, ha megváltoztatnám a gondolkodásomat? 

6. Mit tehetek ennek a problémának a megoldására? 

7. Mit mondanék ...............-nak (barát, ismerős, házastárs), ha ő volna ebben a 

helyzetben? 

Ha a fenti kérdéseket sorban feltesszük magunknak, akkor el tudjuk érni, hogy a kezdetben 

nagyon valóságosnak vagy nagyon valószínűnek tűnő gondolatok valóságtartalmunknak vagy 

esélyüknek megfelelő mértékben (és ne erősebben) hassanak érzelmi életünkre. Az aggasztó 

gondolatokkal való megbirkózás hatásfokát nagyon megnöveli, ha leírjuk őket, és írásban 

kérdőjelezzük meg.  
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INSTRUKCIÓ: 

Az öt oszlop módszer abban segít, hogy a veled megtörtént helyzeteket több szempontból, 

és ne csak az első gondolatod alapján tudd értékelni. Érdemes minden téged zavaró vagy 

feszültséget okozó helyzetet feldolgozni az öt oszlop módszer segítségével. 

Gyűjts össze minél több helyzetet, melyeket az alábbi szempontok szerint elemezz! Cél a 

személyre jellemző gondolati (kognitív) torzítás felismerése és a reálisabb, a valóságot 

jobban leíró gondolat megfogalmazásának gyakorlása, amely segíti a stresszhelyzetben való 

megküzdést. 

Helyzet 

Mi történt? 

Érzés 

Intenzitása (%) 

Negatív 

automatikus 

gondolat 

Mi futott át a 
fejemen? És 

még mi jutott 
eszembe? 

Torzítás típusa 

Lásd „A 
rugalmas 

gondolkodás 
készségei” 

Reálisabb 

gondolat 

Válasz az 
automatikus 
gondolatra. 
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C. MINDFULNESS-MÓDSZERTANI RÉSZHEZ KAPCSOLÓDÓ SEGÉDANYAGOK 

C.1. EVŐMEDITÁCIÓ 

Az alábbi gyakorlat célja, hogy az evésen keresztül megízlelhessük az éber tudatosságot és 

kóstolót kaphassunk a tudatos jelenlét megtapasztalásából. 

INSTRUKCIÓK: 

1. Vegyél a kezedbe egy szem mazsolát! Képzeld azt, mintha az életedben először 

látnál ilyet! 

2. Vedd alaposan szemügyre! Tartsd a tenyereden és figyelj meg rajta minden apró, 

látható részletet! 

3. Tapogasd meg! Finoman görgesd a hüvelyk- és a mutatóujjad között! Mit érzel? 

Mihez hasonlít a mazsola tapintása? Megpróbálhatod behunyt szemmel is 

tapogatni. 

4. Szagold meg! Milyen illatokat érzel? Milyen gondolatokat, érzéseket indít el 

benned a mazsola illata? 

5. Lassan tedd a nyelvedre! Kövesd figyelemmel a karod és a kezed mozgását, ahogy 

pontosan tudják a dolgukat ahhoz, hogy a mazsola a szádba kerüljön! 

6. Figyeld meg, hogy milyen érzés a szádban tartani! Anélkül, hogy bármit is 

csinálnál vele, csak szánj egy kis időt arra, hogy csak megtapasztald, érezd a 

mazsolát! 

7. Lassan kezdd el rágni! Milyen mozgást végeznek a fogaid és a nyelved a rágáshoz? 

A rágás által hogyan lesz íze a mazsolának? Érezd az ízeket! Miket juttatnak az 

eszedbe? 

8. Amikor eljön az ideje nyeld le! Figyeld meg, mikor döntöd el, hogy le akarod 

nyelni! Meddig tudod még követni a mazsola útját? Mit érzel a mazsola lenyelése 

után a szádban? Mire gondolsz? 

C.2. ÜLŐMEDITÁCIÓ – LÉGZÉS TUDATOSÍTÁSA 

TANÁCSOK ÜLŐMEDITÁCIÓHOZ: 

Érdemes megtalálni a számunkra a legkényelmesebb ülőpozíciót a gyakorláshoz. A cél, hogy 

kényelmesen, egyenes, de nem merev háttal üljünk. Ha széken ülünk próbáljuk a szék 

támláját ne használni, hogy a gerincünknek magának kelljen egyenesen tartania magát. 
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Otthoni gyakorlás során ülhetünk a padlón is egy 15-20 cm vastag párnát használva, vagy 

ferde ülőlapú meditálósámlit. Az a fontos, hogy csípőnk magasabban legyen, mint a térdünk. 

 

1 2 3 

 

1. lehetőség: párnán ülünk félig törökülésben. 

2. lehetőség: egy ülőpárnával a két lábunk között térdelünk. 

3. lehetőség: ferde ülőlapú meditálósámlit használunk. 

 

FELMERÜLŐ GONDOLATOKHOZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS A LÉGZÉS TUDATOSÍTÁSA SORÁN: 

Előbb vagy utóbb gondolataink el fognak kalandozni az alhasi érzetekről a tervezgetés, 

emlékezés, ábrándozás irányába. Az elkalandozás se nem kudarc, se nem hiba – az elme így 

működik. A feladatnak nem az a célja, hogy megakadályozzuk gondolataink vándorlását, 

hanem az, hogy amikor ezt észrevesszük a következőket gyakoroljuk: 
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1. Ismerjük fel, ami történt, de ne ítéljük el magunkat miatta! 

2. Adjunk időt magunknak arra, hogy megfigyeljük, hova is kalandoztunk el! 

3. Elengedjük azt, ami a fejünkben jár! 

4. Szelíden tereljük vissza a figyelmünket a légzésünkre! 

 

Ez a gyakorlat újabb és újabb lehetőséget kínál arra, hogy kiszálljunk a mentális időutazásból 

és ebben a pillanatban legyünk a légzésünk figyelésével. 

 

TUDATOS LÉGZÉS GYAKORLAT INSTRUKCIÓI: 

1. Üljünk le egyenes háttal, de nem mereven! A széken ülve mindkét lábunk legyen stabilan 

a padlón. Ha jól esik, hunyjuk be a szemünket vagy hagyjuk félig nyitva és egy pontot 

nézzünk lazán kb. fél méterre előttünk! 

2. Irányítsuk figyelmünket a testünkre, tudatosítsuk azokat a tapintási és nyomásingereket, 

amelyek a padlóval és a székkel érintkezve keletkeznek! 

3. Most irányítsuk a figyelmünket a testi érzetek változására az alhasi tájékon, ahogy a be- és 

kilégzés során mozog a levegő a testünkben! Érdemes egyik tenyerünket a hasunkra 

helyezni, hogy megérezzük a változást. Amikor ráhangolódtunk a testi érzetekre, elvehetjük 

a kezünket. 

4.  Összpontosítsuk a figyelmünket az izmok enyhe feszülésére, ahogy belégzéskor a hasfal 

kissé megemelkedik, és az elernyedésre, amikor a légzéssel besüpped. Amennyire csak 

tudjuk, kövessük figyelmünkkel a testi érzetek változásait az alhasi tájékon az egész légzés 

során – például észrevehetjük az apró szüneteket a belégzés és kilégzés között. 

5. Nem szükséges a légzésünket kontrollálni, hagyjuk, hogy megtörténjen a maga 

természetes módján. Nincs semmiféle kívánatos, elérendő állapot, nem cél, hogy másmilyen 

legyen, mint amilyen. 

6. Ha gondolataink elkalandoztak az alhasi érzetekről, ez teljesen rendben van. Ez se nem 

hiba, se nem kudarc. Ha észrevesszük az elkalandozást, dicsérjük meg magunkat, amiért 

észrevettük. Tudatosítsuk magunkban mi történt (pl. „ez gondolkodás”), utána pedig szelíden 

vezessük vissza figyelmünket az alhas változó testi érzeteihez és koncentráljunk újra a 

légzésünkre! 

7. Akárhányszor tapasztaljuk az elkalandozást, újra és újra dicsérjük meg magunkat, amiért 

észrevettük, és tereljük vissza újra figyelmünket a légzésünkre! A légzést horgonyként 
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használva, finoman húzzuk vissza magunkat az itt és mostba, valahányszor azt vesszük észre, 

hogy gondolataink elkalandoztak. 10 percig folytassuk a gyakorlást. 

C3. MOZGÁSOS GYAKORLATOK: NYÚJTÓGYAKORLATOK, SÉTÁLÓMEDITÁCIÓ 

Az alábbi gyakorlatok célja a mozgás által keletkező testi érzetek tudatosítása. 

1. ÁLLÓ HELYZETBEN VÉGZETT GYAKORLATOK 

Csak akkor végezd el az adott gyakorlatot, ha biztos vagy benne, hogy a fizikai állapotod ezt 

megengedi! Ha valami túlságosan nehéz, akkor azt kihagyhatod. Nincs jól és rosszul 

megcsinált gyakorlat, a fókuszt a testi érzetek tudatosítására helyezzük. Minden gyakorlatot 

teljes odafigyeléssel végezz, a cél a testi érzetek megtapasztalása, az, hogy minden 

pillanatban érezzük, hogy mi történik a testünkben. Milyen izmok, ízületek dolgoznak éppen 

és ezek milyen testi érzeteket eredményeznek, és az egyes mozgásoknak milyen utóhatásai 

vannak. 

• Kiindulás: álló helyzet, lábak kisterpeszben, egyenes tartásban figyelmünket a 

testünkre irányítjuk, az egyes testrészeinket pásztázzuk, egyenként érezzük ezeket, 

majd a légzésünkre figyelünk, belégzés–kilégzés, ezekhez társuló testi érzetek 

megfigyelése. 

• Teljes test: karok lassan emelkednek magastartásba, érzetek változásának 

megfigyelése, majd váltakozó oldalakon lassú nyújtózkodás („almaszedés”), karok 

lassú leengedése, mozgás utóhatásainak tudatosítása. 

• Fej–nyak: kisterpesz, kezek a csípőn, a fej lassú döntése előbb bal váll felé, majd 

vissza középre, azután a jobb váll felé, majd vissza középre; a fej lassú fordítása balra, 

majd vissza középre, azután jobbra, majd vissza középre; lassú fejkörzés egyik, majd 

másik irányba; mindhárom mozgássornál a nyakizom munkájának és az érzetek 

változásának megfigyelése. 

• Vállak–karok: szélesebb terpesz, bal kéz lassan magastartásba emelkedik, majd lassú 

körzés előre a karokkal, majd ugyanez hátra; karok oldalt lazán lógnak, most csak a 

vállainkkal körzünk előre, majd hátra; kezeinket a vállainkhoz emeljük, majd kifelé 

fordított tenyérrel oldalra kitoljuk, amennyire csak bírjuk, majd visszahúzzuk 

ugyanezen az úton; minden mozgásnál az izmok feszülésének–elengedésének és a 

testi érzeteknek a megfigyelése. 

• Törzs–hát–csípő: széles terpeszben, kezek a csípőn, törzsfordítás balra, majd vissza 

középre, jobbra, majd vissza középre; bal kar magastartásban, jobb kéz a csípőn, 

törzsdöntés jobbra, majd vissza középre, jobb kar magastartásban, bal kéz a csípőn, 

törzsdöntés balra, majd vissza középre; lassú törzskörzés csípőre tett kézzel előbb 

balra, majd jobbra; érezzük az izmok feszülését és azt, ahogy visszahúzzák a testünket 

a kiinduló helyzetbe. 

• Csípő–lábak: kisterpesz, kezek csípőn, bal combunkat felemeljük és kis köröket írunk 

le vele, előbb befelé, majd kifelé, ugyanezt elvégezzük a jobb combunkkal is; bal 
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térdünket lassan felemeljük, a két kezünkkel átfogjuk és lassan a mellkasunk felé 

húzzuk, amíg még nem kellemetlen a feszülés, ugyanezt elvégezzük a jobb térdünkkel 

is; az egyensúly megteremtéséhez és fenntartásához szükséges finom és összetett 

mozgások megfigyelése. 

• Zárásként újra álló helyzet, lábak kisterpeszben, egyenes tartásban figyelmünket a 

testünkre irányítjuk, az egyes testrészeinket pásztázzuk, egyenként érezzük ezeket, 

majd a légzésünkre figyelünk, belégzés–kilégzés, ezekhez társuló testi érzetek, 

energiák, utóhatások érzése, megfigyelése. 

SÉTÁLÁS: 

A figyelem a mozgásra és a mozgást végrehajtó testrészekre irányul. Lassan haladva 

megfigyeljük a járás élményét. 

Kezdetként a ránk jellemző természetes testtartásban állunk és a figyelmünkkel végig 

pásztázzuk a testünket a fejünk tetejétől a talpunkig. Egyenesen, stabilan, de mégis laza 

tartásban állunk. Érezzük, ahogy a lábaink biztonságosan megtartják a testünket. 

Majd az egyik lábunkkal lassan előrelépünk és közben megfigyeljük azokat a finom 

mozgásokat, amik járás közben egyébként automatikusan működnek. Érezzük a csípőnkben 

az ízület, a combunkban az izmok feszülését, ahogy a lábunkat mozgatják és közben a másik 

lábunk egyensúlyban tartja a testünket. Megtapasztaljuk a talpunkban keletkező érzeteket, 

ahogy leér a talajra, majd a súlyunk lassan ránehezedik. Most a másik lábunk követi ugyanezt 

a mozgássorozatot. Mindig csak arra a lépésre figyeljünk, amit éppen megteszünk! 

Lassan, amennyire lehetséges, egyenes vonalban sétáljunk, majd beiktathatunk 

kanyarodásokat, fordulókat is. Ezek újabb tapasztalatokkal gazdagítják a tudatos 

jelenlétünket. Ha észrevesszük, hogy a figyelmünk elkalandozik, akkor szelíden, de 

határozottan irányítsuk vissza a mozgásunkra és a testi érzetekre! 

C.4. JAVASLATOK A MINDFULNESS OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ 

HÉTKÖZNAPI CSELEKVÉSEK TUDATOSSÁ TÉTELE 

A tudatos jelenlét megvalósítása nem csak formális gyakorlással lehetséges. Minden egyes 

pillanatban megvan a lehetőségünk, hogy éberek lehessünk. Szándékosan törekedhetünk 

arra, hogy ez a tudatosság legyen az alapja a mindennapi életünknek és minden 

cselekedetünknek. A cselekedeteinken keresztül az összes megélésünkhöz viszonyulhatunk 

tudatosan: testi érzetekhez, érzelmekhez, gondolatokhoz, látványokhoz, szagokhoz, ízekhez, 

hangokhoz. 

TIPPEK: 
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Válasszunk ki egy olyan tevékenységet, amelyet nap mint nap végzünk, és határozzuk el, 

hogy belevisszük ugyanazt a pillanatról pillanatra kiterjedő tudatosságot, amit a mazsola 

esetében is tettünk. Választhatunk az alábbiak közül, vagy tetszés szerint kiegészíthetjük a 

listát: 

• ébredés, 

• zuhanyzás, 

• törölközés, 

• felöltözés, 

• kávéfőzés, 

• mosogatás, 

• szemétlevitel, 

• autóvezetés, 

• asztalterítés stb. 

A CSELEKVŐ ÉS A LÉTEZŐ MŰKÖDÉSMÓD ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS TUDATOSÍTÁSA: 

Az alábbi gyakorlat célja a cselekvő, illetve a létező üzemmód közti különbségek 

tudatosítása, továbbá annak feltárása, hogy ezek milyen arányban jellemzik a 

mindennapjainkat. 

A táblázatban felsoroltuk a kétféle működésmód néhány jellemzőjét. Miután átgondoltad, 

hogy miként telnek a saját hétköznapjaid, jelöld, hogy melyik oldal van túlsúlyban, vagy 

melyeknél tapasztalsz egyensúlyt a kettő között! 
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 A hétköznapjaimban gyakran 
azt tapasztalom, hogy szinte 
automatikusan végzek el 
egyes tevékenységeket és 
ugyanígy reagálok bizonyos 
dolgokra. 

 Igyekszem tudatosan élni az 
életem és döntéseket hozok 
azzal kapcsolatban, hogy mikor, 
mit csináljak. 

 

 Sokat gondolkodom az 
életről, többször, több 
szempontból átgondolok 
mindent. 

 Szeretem az élet dolgait 
közvetlenül megtapasztalni, 
megismerni, kipróbálni 
mindent, amit lehet. 

 

 A gondolataimban gyakran 
foglalkozom a múlttal és a 
jövővel. 

 Azzal törődöm, hogy minél 
jobban átéljem a jelen 
pillanatot. 

 

 Sokat foglalkoztat, hogy  Elfogadok mindent, ami velem  
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miként tudom elkerülni a 
kellemetlen élményeket és 
érzéseket, néha harcolok a 
negatív élmények ellen. 

történik, mert ez az életem 
része, igyekszem és megélni az 
érzéseket. 

 Szeretem alakítani, 
megváltoztatni a dolgokat, 
engem a cselekvés éltet. 

 Figyelek arra, hogy önmagamat 
olyannak fogadjam el, amilyen 
vagyok és másokat, a dolgokat 
is elfogadom olyannak, 
amilyenek. 

 

 Sokszor érzem, hogy a 
gondolataim beszippantanak, 
csapdába zárnak. 

 Képes vagyok arra, hogy 
megvizsgáljam a gondolataimat 
és ha szükséges, akkor 
átértékelem ezeket. 

 

 Hajlamos vagyok a kelleténél 
jobban „rágörcsölni” egyes 
dolgokra, és előfordul, hogy 
túlhajszolom magam. 

 Törődöm azzal, hogy az 
életemben egyensúlyban 
legyen a teljesítmény, illetve a 
pihenés és a feltöltődés. 
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D. RELAXÁCIÓ MÓDSZERTANI RÉSZHEZ KAPCSOLÓDÓ SEGÉDANYAGOK 

D.1. PROGRESSZÍV RELAXÁCIÓ BLOKK GYAKORLAT SZÖVEGE 

Helyezkedjetek el a székben kényelmesen! Keressétek meg a hátatoknak és derekatoknak, 

végtagjaitoknak is a legmegfelelőbb testhelyzetet! Csukjátok be a szemeteket, figyelmeteket 

fordítsátok most a testetekre! Fontos, hogy olyan kényelmesen és elengedetten érezzétek 

magatokat, amennyire csak lehetséges. 

Kezdjük el a gyakorlást a bal kézzel. Szorítsátok ökölbe a bal kezet jól, de ne túl erősen! 

Feszítsétek meg és most figyeljétek meg a feszítést az ujjakban, a kézfejben és az alkarban. 

Most lassan kezdjétek kiengedni a feszítést. Hagyjátok, hogy a bal kéz lassan fokozatosan 

ellazuljon. Figyeljétek meg, hogy miként zajlik az ellazulás az egyes ujjakban sorban: kisujj, 

gyűrűsujj, középsőujj, mutatóujj, hüvelykujj. Ellazul a tenyér, a csukló, az alkar. Ismét 

feszítsétek meg a bal kezet. És engedjétek el. A bal kéz kényelmesen ránehezedik a karfára, 

megpihen. Jól van. 

Szorítsátok ökölbe most a jobb kezet. Figyeljétek meg a feszülés érzését a jobb kézben, és 

most lassan kezdjétek ellazítani. Figyeljétek meg, ahogy a feszítés lassan átadja a helyét az 

ellazulásnak. Kövessétek végig a lazulás folyamatát. Lazítsátok el egyenként az ujjakat, a 

kisujjat, gyűrűsujjat, középsőujjat, mutatóujjat, hüvelykujjat. Lazítsátok el a kézfejet, a 

csuklót, az alkart. Ismét feszítsétek meg a jobb kezet. Majd hagyjátok ellazulni. Jól van. A 

jobb kéz kényelmesen megpihen, ránehezedik a karfára. 

Kérem, hogy feszítsétek meg a felkar izmait. Hajlítsátok be könyökben a bal kezet, hogy 

érezzétek amint a felkar izmai megfeszülnek. Figyeljétek meg a feszülést,és most lazítsátok 

el. Engedjétek lassan vissza a bal kart a kiinduló helyzetbe. Kövessétek a lazulás folyamatát. 

Ismét feszítsétek meg a felkart, és most engedjétek el. Hagyjátok, hogy ellazuljon. Jól van. 

Kérem, ismételjétek meg most mindezt a jobb karral is, feszítsétek meg a jobb felkar izmait. 

És ahogy kezd ellazulni, figyeljétek meg a feszítés oldódásának folyamatát. Feszítsétek meg 

még egyszer, és lazítsátok el. Jól van. 

Ismét helyezkedjetek el kényelmesen, és kérem, hogy figyelmeteket fordítsátok most az 

arcizmokra. Húzzátok fel erősen a szemöldököt, hogy ráncolódjon a homlokotok, és tartsátok 

úgy. Közben figyeljétek a feszítés érzését a homlokon. És most engedjétek el a szorítást 

hagyva, hogy a homlok kisimuljon. Figyeljétek meg, hogy a homlok ellazításával az egész 

fejtető is ellazul. Ismételjétek meg a feszítést és a lazítást. 
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Szorítsátok most jól össze a szem körüli izmokat, mintha a szemet bántaná a fény, és most 

lazítsátok ki, engedjétek, hogy a szem körüli izmok kisimuljanak. Figyeljétek meg az 

átmenetet a feszítés és lazítás között. Figyeljétek meg, hogy hogyan lazulnak el egyidejűleg a 

homlok izmai, és az orr körüli izmok is. 

Most szorítsátok jó erősen össze az állkapcsot, a fogakkal harapjatok erőteljesen 

össze...Figyeljétek meg ezt az érzést...és most lazítsátok el az állkapcsot... Hagyjátok, hogy az 

ajkak is... és az egész arc izomzata ellazuljon. Engedjétek, hogy az ajkak kicsit elnyíljanak. Jól 

van, most ismételjétek meg újra a feszítést és a lazítást. Törekedjetek arra, hogy az egész arc 

minél teljesebben ellazuljon. 

A nyakizmok ellazításával folytatjuk a gyakorlatot. Kérem, hogy feszítsétek meg a nyak izmait 

oly módon, hogy a fejet lassan fordítsátok el az egyik irányba, mintha a vállak fölött 

akarnátok átnézni, és közben figyeljétek meg, hogy hogyan feszülnek meg a nyak izmai. Most 

lassan engedjétek vissza a fejet a kiinduló helyzetbe.. Figyeljétek meg a nyakizmok lazulását. 

Ismételjétek meg ezt az ellenkező irányba is. Jó erősen feszítsétek meg a nyakizmokat, és 

most engedjétek vissza. Ahogy visszaér a fej a kiinduló helyzetbe, a nyakizmok ellazulnak. 

Lassú fejkörzéssel lazítsátok el még jobban a nyak izmait. Könnyedén a fejjel mindkét 

irányba. Engedjétek, hogy a fej irányítsa a mozgást. Jól van, most keressétek meg a fejnek a 

legkényelmesebb helyzetet, és helyezkedjetek el kényelmesen. 

Most a törzset kicsit előre döntve, a két vállat feszítsétek jó erősen hátra, mintha a 

lapockákat akarnátok összeérinteni. Majd a vállak előre- és hátramozgatásával lazítsátok ki a 

vállízületeket és a hátizmokat. Ismételjétek meg a feszítést és a lazítást. Figyeljétek meg, 

hogyan sugárzik szét az ellazulás a hátizmokban. 

Dőljetek vissza kényelmesen a karosszékbe, és húzzátok fel a két vállat. Figyeljétek meg 

eközben az izmok feszülését. Majd hagyjátok leesni a vállat. És éljétek át az ellazulás 

élményét. 

A figyelmet fordítsátok most a mellkasra. Kérem, hogy vegyetek egy mély lélegzetet, 

tartsátok benn a levegőt egy darabig, és figyeljétek meg a bordaközi izmok és a mellkas 

feszülését. Majd lassan engedjétek ki a levegőt az orron és a szájon keresztül, és figyeljétek 

meg az ellazulást. Ismét vegyetek egy mély lélegzetet, koncentráljatok az izmok feszülésére. 

És most a lassú kilégzésnél a még teljesebb ellazulásra. Folytassátok lassú, kényelmes 

ritmusban a légzést, és figyeljétek meg, hogy a mellkas izmai egyre lazábbak és lazábbak. 
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Most azt kérem, hogy jó erősen húzzátok be a hasatokat. Figyeljétek meg a létrejött feszülés 

érzését, és most engedjétek ki az izmokat, és lazuljanak el. Most dugjátok ki a hasatokat és 

engedjétek vissza. lazítsátok el az izmokat. Jól van, kérem, ismételjétek meg a hasizmok 

feszítését és lazítását. Lassan az egész törzs ellazul, engedjétek meg, hogy az egész testet 

kellemes melegség- és nehézségérzés járja át. 

Figyeljetek most a lábakra. Kérem, nyújtsátok ki egyenesen a lábaitokat, feszítsétek jól meg a 

lábfejeket visszafelé, hogy az arc felé nézzenek. Feszül a lábfej, a boka, a lábszár, a térd, a 

comb. És most lassan kezdjétek ellazítani a lábakat. Figyeljétek meg, hogyan lazulnak el 

fokozatosan az izmok, egyre jobban és jobban. Ismét feszítsétek meg a lábakat, de most a 

lábfejeket lefelé feszítve. Megfeszül a lábfej, végig az egész láb, és most engedjétek el. 

Engedjétek, hogy a lazulás szétterjedjen a lábakban, hogy szétsugározzon az egész testben. 

Lassan ellazul az egész test. 

És most gondolatban járjátok végig még egyszer az egész testet. Most már nem kell 

megfeszíteni az egyes testrészeket. Arra koncentráljatok, hogy a feszítés helyett kellemes 

melegséget és nehézséget érezzetek a tagjaitokban. Kezdjétek az ujjakkal, engedjétek, hogy 

az ujjak tovább lazuljanak. Egyre jobban ellazul a kéz is., az alkar, a felkar. Kellemes 

nehézségérzés járja át a karokat. Ellazul a váll, és a feszítés helyett mindenütt kellemes 

nehézséget éreztek, tovább lazulnak az arcizmok, a fejtető, egyre jobban és jobban. 

Ellazulnak a szem körüli izmok, az ajkak, a nyelv, az állkapocs. Egyre lazábbak a nyakizmok is, 

a mellkas is, a hát, a hasizmok és a csípőtáji izmok. Egyre lazábbak a lábizmok, a comb, a 

lábszár, a lábfej. Kellemes nehézségérzés és melegség járja át az egész testet. Jó így 

ellazultan pihenni. 

És ebben a nyugalomban lassan és óvatosan mozgassátok meg az ujjaitokat, mozgassátok 

meg az ujjaitokat jól, és szorítsátok ökölbe a kezeteket és jólesően nyújtózzatok ki, hogy 

semmi, de semmi fáradtság ne maradjon bennetek. Majd végül nyissátok ki a szemeteket. 

D.2. AUTOGÉN TRÉNING BLOKK GYAKORLAT SZÖVEGE 

RÖVIDÍTETT AUTOGÉN TRÉNING GYAKORLATSOR: 

Megnyugszom, ellazulok. 

Eltávolodik tőlem minden külső zaj és belső gond. 

Átadom magam a nyugalomnak. Átadom magam annak a vágynak, hogy testi, lelki és 

szellemi harmóniámat megvalósítsam. 

Nyugodt vagyok, ellazulok. 



 
 

192 

Ellazul a két vállam, a karom, a kezem. 

Felenged a hátam, ellazul a csípőm, ellazul a két lábam, érzem, ahogyan biztonságosan 

támaszkodik. 

Felenged a nyakam, a tarkóm, elsimul a homlokom, az arcom, résnyire kinyílik a szám. 

Az egész testem ellazultan pihen. 

 

A két karom elnehezedik. 2x 

A két karom kellemesen nehéz. 

A két lábam elnehezedik. 2x 

A két lábam kellemesen nehéz. 

Az egész testem elnehezedik. 2x 

Az egész testem kellemesen nehéz. 

 

A két karom átmelegedik. 2x 

A két karom kellemesen meleg. 

A két lábam átmelegedik. 2x 

A két lábam kellemesen meleg. 

Az egész testem átmelegedik. 2x 

Az egész testem kellemesen meleg. 

 

Az egész testem ellazultan, elnehezedetten, átmelegedetten pihen. 

 

Nyugodt vagyok. Nyugalom és béke érzése tölt el egy pár percig. 

 

Nyugodt vagyok. És ebben a nyugalomban lassan és óvatosan megmozgatom az ujjaimat, 

kezemet ökölbe zárom, és jólesően kinyújtózom, hogy semmi, de semmi fáradtság ne 

maradjon bennem, és a végén kinyitom a szemem. 
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D.3. HASZNOS ÖTLETEK A RELAXÁCIÓ OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ: 

• Az autogén tréning és/vagy progresszív relaxáció gyakorlás minimum napi szinten 

szükséges annak érdekében, hogy a kedvező hatásait a mindennapokban érezhessük 

(pl. minden nap ugyanabban az időpontban). 

• A munkafüzetben a gyakorlatokhoz tartozó kérdéseket érdemes az egyéni, otthoni 

gyakorlást követően minden alkalommal megválaszolni. 

• Segítheti a gyakorlást, ha a relaxációk szövegét okostelefonra felvéve, majd azt 

visszahallgatva követjük az instrukciókat. 

• Amikor nehézséget okoz az autogén tréning gyakorlása, abban az esetben váltsunk át 

progresszív relaxációra. 

• A rendszeres gyakorlás mellett stresszel érintett szituációkban a bemutatott 

relaxációs gyakorlatok körülményektől függetlenül is könnyedén elvégezhetők. 

• A teljes autogén trénig elsajátítható képzett relaxációs gyakorlatvezető segítségével 

(további információk: www.relaxacio.hu) 
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