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Az 1-es érték az „egyáltalán nem fontos”, míg az 5-ös érték a „nagyon fontos” 

szempontot jelöli. Ezek alapján a következő sorrendet kaptam: az első helyen szerepel a 

minőség, tehát ez az amit leginkább figyelembe vesznek üdítő vásárlás során. Közép 

mezőnyben végzett az ár és a márka. Ami a legkevésbé számít vásárlás során az pedig a 

reklám. 

Mivel a magyar vásárlók döntően árérzékenyek, így arra számítottam, hogy az ár 

szerepel majd az első helyen. A kutatás során azonban kiderült, ez így nem igaz. Vagy 

legalábbis nem ismerik el. 

A kapott eredményekből arra következtetek, hogy nem az éppen reklámozott 

terméket választják a vásárlók, hanem a minőségre helyezik inkább a hangsúlyt. Tehát 

olyan termékeket választanak, amelyeket már ismernek és megfelelnek az igényeiknek. 

 
4.ábra, Kóla márka preferencia, saját szerkesztés, n=100 

Figure 4. Cola brand preference, n=100 

Kérdőívem során feltettem a kóla választás legnagyobb kérdését. Coca vagy Pepsi? 

Döntő fölénnyel a Coca Cola nyert. Ez vélhetően azért lehetséges, mert erősebb 

reklámkampányokkal rendelkezik, mint a Pepsi. Így van ez még akkor is, ha a 

fogyasztók válaszaiból nem feltétlenül lehet következtetni a reklám üzenetek erős 

szerepére. 
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7. Milyen alkoholmentes italt fogyaszt szívesen 
szórakozóhelyen, étteremben? 

 
5. ábra, Üdítő vásárlás preferenciája, saját szerkesztés, n=100 

Figure 5, What beverage do you buy at restaurants? n=100 

 

Szórakozóhelyen, étteremben a legkedveltebb alkoholmentes ital a Cappy. Ezt a 

terméket ugyanabban a gyárban készítik, mint a Coca Cola-t. Egyébként, a lehetőségek 

közül, a TopJoy kivételével mindegyiket. 

 
6. ábra, Vásárlási gyakoriság, saját szerkesztés, n=100 

Figure 6: How often do you buy Coca Cola? n=100 

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran vásárol a Coca Cola termékek 

valamelyikéből, többségben „Ritkán” választ kaptam. Érdekes, hogy a válaszadók 5%-a 
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naponta vásárolja a Coca Cola terméket, míg 100 emberből 18-an egyáltalán nem 

vásárolnak ilyet. 

Ehhez a kérdéshez kapcsolódóan megkérdeztem, miért a Coca Cola-t vagy 

valamelyik fajtáját választja. Mint egy korábbi, hasonló kérdésre, itt is a legtöbb válasz 

az íze miatt. Vannak, akik azért, mert a munkahelyi büfében nincs Pepsi. Volt, aki 

szerint ez az egyetlen kóla, a többi csak utánzat. Az is előfordult, hogy az illető szerint 

csak a Coca Cola-nak van cukormentes változata. (Ez nem igaz, a Pepsinek is van.) 

Számomra az a válasz volt a legmeglepőbb, aki azért választja, mert „Szeretem a 

cherrys dolgokat és a Coca Cola-nak pont van ilyen ízesítésűje is.” 

A „Mely termékeket nem gyártja a Coca Cola HBC Kft?” kérdést azért tettem fel, 

mert érdekelt mennyire vannak tisztában, hogy a cég milyen termékeket gyárt a Coca 

Cola-n kívül. Válaszokból kiderült, hogy nem teljes a tájékozottság, ami a márka 

szempontjából akár előny is lehet. Választási lehetőségként a Cappy-t, a Kinley-t, a 

Schweppes-t, a Fanta-t, a Márkát és a Sprite-tot adtam meg. Első helyen a Márka 

végzett, nagyon helyesen. 78%-ban jól tudták. A második helyen a Cappy szerepel, 

tévesen. A harmadik helyet a Schweppes kapta, szintén helyesen. 

 

Következtetések 

A kutatásba 100 fogyasztó lett bevonva egy kérdőíves vizsgálat keretében, amely 

életkor tekintetében elég nagy szórást mutatott, de talán ki is lehet jelenteni, hogy a 

termék maga is rendkívül ,,kortalan” fogyasztói bázis tekintetében. A várakozásoknak 

megfelelően egy ismert gyártó, ismert termékét vizsgáltuk, ami hozta is azt az 

eredményt, ami a hétköznapi életben is érzékelhető, nevezetesen a Coca Cola valóban a 

piacvezető e terméket illetően. Talán nem ekkora aránnyal, de az eredmény így is 

meggyőző.  

Összefoglalás 

Összegezve megállapítható, hogy jól működik a Coca Cola cég marketing gépezete. A 

válaszadók ismerik és kedvelik a cég termékét és sokan tisztában is vannak vele, hogy 

melyik termék nem tartozik a cég portfóliójába. A fogyasztói döntésekben pedig 

komoly befolyásoló szerepe van a márkának és a hozzá kapcsolódó attitűdnek. 

Kulcsszavak: üdítőital, fogyasztási szokások, márkapreferencia,  
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„Taste the Feeling” – a consumer research study 

Abstract   

In this study we examine one of the most valuable brand in the world. The Coca Cola is without a doubt a 

highly popular and well knonw brand. We were curious to find out what the ,,average” consumer think about 

the brand, how well they know the brand and how this company affect their consumer behavior.  
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Bevezetés  

Minden embernek keletkeznek olyan kötelezettségeik, amelyek kiemelt helyet foglalnak 

el életükben. Ilyen például a gyermeknevelés. Az átlagos hosszúságú életpálya erre 

lehetőséget ad, azonban rengeteg veszély fenyegeti a kötelezettségek teljesítését, illetve 

az életpályát. Minden ember máshogy viszonyul a felmerülő kockázatokhoz. Vannak, 

akik tartalékot képeznek, mások próbálnak egészséges életmódot folytatni. Az 

életpálya-kockázatok enyhítésére, illetve a bekövetkezett veszélyek pénzügyi kezelésére 

kínál eszközöket a biztosításügy. Ilyen eszközök a személybiztosítások: az élet-, a 

baleset- és betegségbiztosítások. A személybiztosítások szerepe igen jelentős mind 

társadalmi, mind nemzetgazdasági szinten. Az életbiztosítások az öngondoskodás fontos 

részét képezik, illetve kiegészítik a közösségi gondoskodás rendszereit. 

Irodalmi áttekintés  

A mindennapi életben a biztosítás fogalmába a véletlenszerűen bekövetkezett, előre 

nem látható események anyagi kárai elleni védelem tartozik. A biztosítás alá vonható 

kockázatok alapkövetelménye, hogy olyan tiszta kockázat legyen, mely esetében a 

bekövetkezés egyértelműen károkozásból ered. A biztosítások többféle csoportosítása 

létezik a szakirodalomban. A leggyakrabban használt csoportosítási szempontok: 

biztosított személye, a biztosítási forma, a biztosítás tárgya (tartalma), az angol-szász 

meghatározás (EU és magyarországi besorolás) és a biztosító szolgáltatása.(Farkas, 

2007, 2013). Életbiztosítások esetén a szerződő (a biztosítást megkötő) és a biztosító 

olyan biztosítási szerződést köt, hogy a szerződő díjfizetése ellenében valamilyen, a 

biztosított életével kapcsolatos esemény bekövetkezte esetén a biztosító szolgáltatást 

(bizonyos összeget kifizet) nyújt. (Banyár, 2003). Az életbiztosítások típusai a 

következők: haláleseti (kockázati), elérési, vegyes, nyugdíjbiztosítás, járadékbiztosítás, 

kiegészítő biztosítás, továbbá a befektetési egységekhez kötött életbiztosítás. (Banyár, 

2003). 

 

Anyag és módszer  

Primer kutatási módszerként a kérdőívezést választottuk, amelynek helye a virtuális tér. 

Az online kérdőív előnye, hogy időtakarékos és a főbb elemzéseket elvégzi, viszont 

hátránya, hogy az idősebbeket kevésbé lehet ilyen módon elérni. A kérdőívvel azt 

vizsgáltuk, hogy a magyar felnőtt lakosságnak van-e életbiztosítása, mi okból. illetve 

milyen típusú életbiztosítást kötöttek. Ha esetleg nincs, akkor terveznek-e, illetve 

milyen időtávon terveznek életbiztosítást kötni? A megkérdezettek köre a 18 éven felüli 
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felnőtt lakosság. A szakirodalom tanulmányozása, valamint gyakorlati tapasztalatok 

alapján 3 hipotézist fogalmaztunk meg. 

1. hipotézis: Az egyének körében fontos szerepet tölt be az életbiztosítás, ezért nagy 

hányaduk rendelkezik is azzal. 

2. hipotézis: A megkérdezettek rendszerint elővigyázatosságból kötnek életbiztosítást. 

3. hipotézis: Az életbiztosítás megkötése szoros kapcsolatban áll az egy főre jutó havi 

nettó jövedelemmel. 

A minta bemutatása 

A kérdőív 22 kérdésből állt, amelyben ugyanennyi zárt kérdés szerepel. Négy kérdésben 

a válaszadóknak lehetőségük volt saját véleményt is megadni az egyéb kategóriában. 

Három kérdésben ötfokozatú skálát alkalmaztunk, amelynek segítségével a válaszadók 

lehetőséget kaptak önmaguk értékelésére. Három kérdés esetén több választ is meg 

lehetett jelölni. A kérdőívet összesen 180-an töltötték ki, ebből 138 nő (76,7%) és 42 

férfi (23,3%). A válaszadók 27,2%-a 18 és 24 év közötti, majd ezt követi a 30-39 év 

közötti kitöltők (24,4%). A legkevesebb kitöltés a 60 év felettiektől (8,9%) érkezett. 

A családi állapotot azért tartjuk fontos minőségi ismérvnek, mert nagyban befolyásolja 

az életbiztosítás megkötését, ha az illető egyedülálló vagy kapcsolatban él. A 

válaszadók 57,8%-a házastársi vagy élettársi kapcsolatban él, 34,4%-a pedig 

hajadon/nőtlen. Az elvált és özvegy válaszadók aránya rendkívül alacsony, mindössze 

5% és 2,8%.  

Elemeztük a válaszadók lakóhely szerinti megoszlását. Összesen 15 megyébe jutott el a 

kérdőív, továbbá 2 válasz Angliából és 1 válasz Hollandiából érkezett. A 

megkérdezettek 53,8%-a Békés megyei, 23,3%-a pedig Pest megyében lakik. 

A kitöltők településtípus szerinti megoszlása során megfigyelhető, hogy azok 37,2%-a 

városban, illetve 35,6%-a megyeszékhelyen lakik. A legtöbb kérdőív Békés megyéből 

érkezett vissza, így valószínűsíthető, hogy megyeszékhelyek közül a Békéscsabán lakók 

aránya a válaszadók között igen magas. A fővárosban él a válaszadók 20,6%-a, a 

községekben pedig a 6,7%-a.  

Megkérdeztük a legmagasabb befejezett iskolai végzettséget is, ugyanis azt 

feltételeztük, hogy az iskolai végzettség, a megszerzett tudás befolyásolja a válaszadók 

véleményét a kutatás témájával kapcsolatban. A válaszadók 51,7%-a felsőfokú 

végzettséggel, 46,7% a középfokú, 1,7%-a alapfokú végzettséggel rendelkezik (4. ábra). 

A kitöltők 66,1%-a jelenleg nem folytat iskolarendszerű tanulmányokat, ebből arra 

következtethetünk, hogy ők munkavállalók, vagy már nyugdíjasok lehetnek. 

Kérdőívemben választ kerestem arra is, hogy a válaszadók mekkora az egy főre jutó 

havi nettó jövedelemmel rendelkeznek. A kitöltők 43,3%-ának 60-120 eFt között van az 

egy főre eső havi nettó jövedelme, illetve 28,9% a 120-220 eFt közötti keresők aránya. 

Mindössze a válaszadók 16,1%-ának 220 eFt feletti az egy főre jutó havi nettó 

jövedelme. 

 

Eredmények és értékelésük  

A kérdőív alapján felmértük, hogy az embereknek van-e életbiztosításuk, illetve ha 

nincs, akkor volt-e korábban. A megkérdezettek 55%-ának jelenleg nincs saját 

életbiztosítása viszont közülük 35,3%-nak már volt korábban. 
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45%
55% Igen Nem

 
 

1. ábra. Van-e saját életbiztosítása? 

Figure 1.  Do you have a life insurance policy? 

 

35,30%

64,70% Igen Nem

 

2. ábra. Ha nincs, volt-e korábban? 

Figure 2. If you don't, did you have one before? 

Megvizsgáltuk, hogy a válaszadók tervezik-e a közeljövőben életbiztosítás megkötését. 

A válaszok értékelése során  nem várt módon a válaszadók kevesebb, mint fele kíván a 

jövőben életbiztosítást kötni. A válaszadók 51%-a úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán 

nem szeretne, míg 21,6% mondta azt, hogy több, mint 5 év múlva szeretne 

életbiztosítást kötni. 

 



A SZIE GAEK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 2016. 

 

 

 8 

21,60%

18,60%
8,80%

51%
Nem

Igen, 1 éven belül

Igen, 5 éven belül

Igen, több, mint 5 év múlva

 
3. ábra. Ha nincs, tervezi-e életbiztosítás megkötését? 

Figure 3. If you don't, are you planning to have one? 

Vizsgáltuk továbbá, hogy a megkérdezettek mennyire tartják fontosnak azt, hogy legyen 

életbiztosításuk. A válaszokat 1-től 5-ig terjedő skála segítségével értékeltük. (1 

jelentette az "egyáltalán nem fontos", és az 5 jelentette a "nagyon fontos" választ). A 

válaszok ismeretében elmondhatjuk, hogy rendkívül megoszlik az emberek véleménye. 

A megkérdezettek 53,3%-a tartja fontosnak, ebből 26,1% nagyon fontosnak, hogy 

legyen saját életbiztosítása. Ellenben 11,7% nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem 

tartja fontosnak. A legtöbb válasz a 4-es skálaértékre érkezett, 49 fő (27,2%), akik 

általánosságban fontosnak tartják, hogy legyen életbiztosításuk. Az alacsony jövedelmű 

válaszadóknál kettős tendencia figyelhető meg, egy részüknek nincs életbiztosítása, de 

fontosnak tartja, hogy legyen. Feltételezhető, hogy nekik nincs elegendő anyagi 

fedezetük rendszeres biztosításra. Más részük ugyanilyen szintű jövedelemkategóriában 

egyáltalán nem tartja fontosnak életbiztosítás megkötését. 
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4. ábra. Mennyire tartja fontosnak, hogy legyen életbiztosítása? 

Figure 4. How important is it for you to have a life insurance policy? 
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Az 1. ábrán már bemutattuk, hogy a megkérdezettek 45%-a rendelkezik 

életbiztosítással. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mióta van életbiztosításuk, illetve 

hogy mi az oka annak, hogy életbiztosítást kötöttek. Az életbiztosítással rendelkezők 

53,1%-ának több mint 5 éve van életbiztosítása, ebből arra következtethetünk, hogy ők 

már 30 év felettiek és családjuk van. A válaszadók 16,7% kötött egy éven belül 

életbiztosítást, ami azt jelentheti, hogy ők azok a 25 év felettiek, akik a családalapítás 

küszöbén állnak. Több oka is lehet annak, hogy az emberek életbiztosítást kötnek. Így 

arra is kerestük a választ, hogy mi motiválta közvetlenül őket életbiztosításuk 

megkötésében. A kitöltők 52%-a mondta azt, hogy elővigyázatosságból, óvatosságból 

kötöttek biztosítást. Ők úgy gondolják, hogy bármi megtörténhet az életben, így jobb 

előre bebiztosítani saját magukat. A válaszolók 51% gondolja úgy, hogy szeretne anyagi 

biztonságot nyújtani a családjának, ha valamilyen tragédia történne, és 19,8% úgy érzi, 

hogy az életbiztosítás kötés jó befektetésnek bizonyul. Mindössze 4,1% kötött azért 

életbiztosítást, mert a családja, illetve az ismerősei beszélték rá. 

51%

52,10%

9,40%

19,80%

3,10%

1%
8,30% Anyagi biztonságot szeretnék

nyújtani a családomnak

Elővigyázatosságból

Tragédia által

Jó befektetésnek tartom

Családom beszélt rá

Ismerőseim beszéltek rá

Egyéb

 
5. ábra. Mi az oka annak, hogy életbiztosítást kötött? 

Figure 5. What is the reason why you have decided to buy  life insurance? 

Elemeztük, hogy mely bankkal/biztosítóval kötöttek életbiztosítást a válaszadók,  és 

mennyire elégedettek azokkal? Ha nincsenek megelégedve, akkor annak mi lehet az 

oka? A választott bankok/biztosítók aránya rendkívül megoszlik, itt természetesen több 

választ is meg lehetett jelölni. A legtöbben az Aegon Biztosítót (18,8%), majd az 

Allianz Hungária Biztosítót (16,7%), a Groupama Biztosítót (13,5%) és a Generali 

Biztosítót (szintén 13,5%) választották. A válaszadók közül 10,4% választotta az OTP 

Bankot, 7,3% a K&H Bankot. Mindössze 5,2-5,2% választotta az Union és az Uniqa 

biztosítót. Egy 1-től 5-ig terjedő skála segítségével megvizsgáltuk, hogy mennyire 

elégedettek az emberek a biztosítójukkal? A válaszok egyértelműen azt tükrözik, hogy 

összességében egyaránt elégedettek mind a szolgáltatás nyújtással, mind a biztosítási 

díjakkal. A megkérdezettek 41,2%-a teljes mértékben elégedett a saját biztosítójával, 

míg mindössze 5,9% nincs egyáltalán megelégedve. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy 

milyen okok miatt nincsenek megelégedve a megkérdezettek saját biztosítójukkal. 

Meglepő módon az ügyintézők magatartása az, amely fontos a fogyasztók 
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elégedettségének szempontjából. 33,3% szerint nem tanúsítanak megfelelő magatartást 

az ügyintézők, A megkérdezettek 27,8%-a érzi úgy, hogy nagyon drágán kínálják a 

biztosítási csomagokat. A válaszadók 22,2%-a úgy gondolja, hogy nem pontosan tartják 

be a szerződésben foglalt feltételeket a biztosítók. 

33,30%
22,20%

16,70%

27,80%

Nagyon drágán kínálják a

különböző biztosítási

csomagokat

Szerintem nem pontosan tartják

be a szerződésben foglalt

feltételeket

Nem megfelelő magatartást

tanúsítanak az ügyintézők

Egyéb

 
6. ábra. Ha nincs megelégedve a biztosítójával, mi ennek az oka? 

Figure 6. Why are not you satisfied with your insurance company? 

A biztosításokat, így az életbiztosításokat bizonyos biztosítási események 

bekövetkeztére kötjük meg. Választ szerettünk volna arra kapni, hogy ha esetleg 

bekövetkezett biztosítási esemény, és a biztosítóhoz kellett emiatt fordulni, akkor meg 

voltak-e elégedve a kapott szolgáltatással. A válaszadók 39,2%-ának volt már olyan 

biztosítási esemény az életében, amely miatt igénybe kellett vennie biztosítási 

szolgáltatást. Az elégedettségi szint ebben a helyzetben igen jónak tekinthető, ugyanis a 

megkérdezettek 32,1%-a teljes mértékben elégedett volt. Szintén elégedett volt 22,6% 

és 22,6% közepesen volt megelégedve. Itt viszont lényegesen magasabb az "egyáltalán 

nem vagyok megelégedve" opció aránya, ugyanis míg a biztosítóval kapcsolatos 

elégedettséget mértük, ott 5,9% választotta ezt a lehetőséget, itt viszont a 

megkérdezettek 17%-a. Arra következtethetünk ebből, hogy amíg nem történik 

biztosítási esemény, hanem csak a biztosítási díjat fizetik a biztosítottak, jobban meg 

vannak elégedve, mint amikor már bekövetkezett a biztosítási esemény és a biztosítónak 

fizetnie kell. Ez visszavezethető arra, hogy azért nincsenek megelégedve a biztosítóval, 

mert azok nem tartják be megfelelően a szerződésben foglalt feltételeket.  
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7. ábra. Meg volt-e elégedve a kapott szolgáltatással? 

 

Figure 7. Were you satisfied with the service? 

Következtetések  

Az 1. hipotézis, miszerint a kitöltők körében fontos szerepet tölt be az életbiztosítás, 

igaznak bizonyult. Ugyanis 95 fő (52,8%) gondolja úgy, hogy az életbiztosítás megléte 

fontos. 

A 2. hipotézis, miszerint a válaszadók elővigyázatosságból kötnek életbiztosítást, 

igaznak bizonyult. A megkérdezettek közül 52,1 % választotta az elővigyázatosságot, 

ami komoly felelősségtudatra és óvatosságra utal. 

A 3. hipotézis, miszerint az életbiztosítás megkötésének fontossága összefüggésben áll 

az egy főre jutó havi nettó jövedelemmel, hamisnak bizonyult. Az alacsony jövedelmű 

válaszadók közül 45 főnek (25%) nincs életbiztosítása, de fontosnak tartja, hogy legyen. 

Valószínűsíthető, hogy nekik nincs elegendő anyagi fedezetük rendszeres biztosítási díj 

fizetésére. Ugyanilyen szintű jövedelemkategóriában 53 fő (29,4%) egyáltalán nem 

tartja fontosnak életbiztosítás megkötését. 

 

Összefoglalás  

A hipotézisek alapján megállapíthatjuk, hogy a megkérdezettek jelentős többsége - 

ahogyan a Szerzők is - fontosnak tartja az életbiztosítás megkötését. A válaszadók nagy 

hányada az életpálya-kockázatokat próbálja tudatosan kezelni, ami mindenképpen 

pozitív tény. Napjainkban egyre több veszély és kockázat fenyegeti az egyéneket és a 

családokat, amelyek negatív hatások mérséklésére esélyt nyújthat egy vagy több jól 

kiválasztott biztosítás. 

Kulcsszavak: életbiztosítás, életpálya, biztosító, kockázatok 

Irodalom  
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Analysis of the importance of life insurance 

Abstract  

Based on our hypothesis, we can say that the vast majority of respondents consider buying life insurance 

really important. A considerable percentage of them consciously  make efforts to manage life risks. This can 

be considered as a positive fact, because nowadays there is an increasing number of risks that can have a 
negative impact on  both individuals and families. A well-selected insurance policy may help decrease these 

negative impacts. 

 

Keywords: life insurance, importance, career 
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Bevezetés  

A tanulmány középpontjába a zsidó vallás áll, amely a világ egyik 

legelterjedtebb vallása. Hívei szerte az egész világon élnek, a 2010-es adatok szerint 

13,4 millió ember, melynek 42%-a Izraelben, és 39%-a az Amerikai Egyesült 

Államokban él,  a maradék 19%-a pedig az egész világon szétszórva található. A 

publikáció első részében a hét ünnep bemutatása a cél, amely szorosan kötődik Izrael 

mezőgazdasági időszakához melynek jelentősége ma is megmaradt.  

Felmérések szerint ezen időszakokban Izraelt nagyon sokan látogatják, annak 

ellenére, hogy folyamatos terrorista fenyegetettség alatt áll A vallással szorosan 

összekapcsolható a fürdőkultúra a mikve, amely sok új felismerést nyújthat mindenki 

számára. A publikáció célja, hogy a zsidóságot kultúrájának megismerésén keresztül 

mutassa be, valamint ráirányítsa a figyelmet ennek elfogadásukra országunkban is. 

 

Irodalmi áttekintés  

Isten az emberek bűne miatt özönvízzel árasztotta el a földet. Egyedül Noé családja 

menekült meg hite által, ugyanis Isten szólt Noéhoz, hogy építsen bárkát. A bárka gófer 

fából készült, amelyet bevontak szurokkal, hogy vízálló legyen. 

„Ekképpen csináld pedig azt: A bárka hossza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven 

sing, és a magassága harminc sing.”(Szent Biblia, 1999) 

Noénak helyet kellett biztosítani a fiainak, Sémnek, Kámnak, Jáfetnek, és azon 

feleségének és gyermekeiknek. Rajtuk kívül minden állatból egy hímet és egy nőstényt 

kellett felvinni a bárkára, hogy egy nap ismét birtokba vehessék a Földet és 

újjáépíthessék. 7 nap elteltével szakadni kezdett az eső, és 40 napon és 40 éjjelen át el 

sem állt.  

Az özönvíz után Noé bárkája az Ararát hegyén feneklett meg. Ezt a hegyet a mai 

Törökországban találjuk, ahol a régészek évek óta kutatnak a hajómaradványok után. 

Kelet-Törökországban találtak rá, négyezer méteres magasságban a fából készült 

szerkezet maradványára, amelynek karbon meghatározása azt bizonyította, hogy 4800 

éves. Egyes kutatók véleménye szerint, abból az időből származik, amikor a Biblia 

szerint Isten özönvízzel sújtotta a földet. (http://www.ng.hu/Fooldal). Noé három fia 

Sém Khám és Jáfet. Sém nemzetségéből származott Tháré, aki Ábrahám apja volt. A 

Tigris és az Eufrátesz mentén telepedtek le az emberek az özönvíz után. 

Úr- Kazdim városából Ábrahámot családjával Isten kihívta, és elindultak Hárán felé. 

Háránban meghalt apja Tháré és Ábrahám már Lóthhal ment tovább az ígéret földje 

http://www.ng.hu/Fooldal
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felé. Hosszú időszak elteltével Jákob fiai testvérüket, Józsefet, eladták rabszolga 

kereskedőknek, József Egyiptomba került, ahol a fáraó udvarában felemelkedett. 

Kánaán területén szárazság következett be ezért az élelemért Egyiptomba kellett 

elmenni.  József közbenjárt a fáraónál az ő családjáért, amely közel 70 fő letelepedhetett 

Egyiptomba. Közel 400 év elteltével Isten Mózesen keresztül már több milliós népet 

vezette ki Egyiptomból, az Ábrahámnak ígért földterületre. Józsué vezetésével 

megkezdődött a terület elfoglalása.  

Mint minden nemzetnek, népnek és népcsoportnak, a zsidóknak is vannak ünnepeik. A 

zsidók ünnepei azért különböznek a többi ünneptől, mert a zsidóknak csak 7 fő ünnepük 

van. Azaz Isten hét ünnepnapot vezetett be. A Mózes könyvében kronologikusan fel 

vannak ezek az ünnepek sorolva, melyek szorosan kapcsolódnak Izrael tavaszi és őszi 

mezőgazdasági időszakaihoz. Izrael elsősorban a mezőgazdasággal foglalkozott. Az 

ünnepek mezőgazdasági tartalma szokásai a mai napig megmaradtak. (Howard, 1997) 

 

Tavaszi ünnepek: 

A Páska ünnepe 

Az ünnepek közül a Páska ünnepe a legelső, ez képezi a többi hatnak az alapját. Ezért is 

bír nagy fontossággal a Páska ünnepe, amely egy napos. 

„Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedikén, estennen az Úrnak páskhája.”(Szent 

Biblia,1999) Az ünnep Izraelben a vallási év kezdetét jelenti. Az Izraeliták Egyiptomból 

történő kivonulásának az ünnepe. A 10. csapás az elsőszülöttek halálát jelentette, ez a 

csapás sújtotta Egyiptomot Mózes idején. Ezt csapást csak azok kerülhették el, akik az 

Úr rendelése szerint levágták a páskabárányt és ennek a báránynak a vérét felkenték az 

ajtófélfákra. Azokat a házakat, amelyeken a vér jele volt, azokat az öldöklő angyalok 

elkerülték.  

Ez az utolsó csapás volt az, amikor minden egyes egyiptomi otthonban meghaltak az 

elsőszülött gyerekek, ahol nem öltek meg egy bárányt és nem kenték annak vérét az 

ajtófélfára. A csapás nem kerülte el a fáraó palotáját sem, Ekkor a fáraó megtört, és 

hozzájárul ahhoz, hogy Izrael fiai elhagyják Egyiptomot és felszabaduljanak a 

rabszolgaság terhe alól és tűntek el a sivatag homokjában. Majd Mózes vezetésével, 

több mint egymillió rabszolga vonult ki. Száraz lábbal keltek át a Vörös-tengeren is, 

majd negyven éven át vándoroltak a sivatagban. Addig vándoroltak, míg Józsué 

vezetésével beléptek az Ígéret földjére. 

Az Egyiptomban feláldozott bárányok, arra az egyetlen egy igazi bárányra mutatnak, 

aki majd elveszi a világ bűneit, „a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott 

értünk”.  Ő halt meg az emberek bűneiért. 

A Kovásztalan kenyerek ünnepe 

A második ünnep, a Páska másnapján veszi kezdetét. Amit úgy hívnak, hogy a 

„kovásztalan kenyerek ünnepe”. Az ünnep hét napon át tartott. Az első két ünnep, a 

Páska és a Kovásztalan kenyerek ünnepe annyira szorosan kötődnek egymáshoz, hogy a 

zsidók egyetlen ünnepként tartják meg. Ez az ünnep az egyiptomi szabadulásra 

emlékezteti a zsidóságot. A kovásztalan kenyér, más néven a pászka volt a rabszolgák 

és szegények kenyere. Napi élelemként fogyasztották ezt.  Az egyiptomi fogságból 

kikerülő zsidóknak sem volt idejük és lehetőségük a tésztát megkeleszteni. 
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A Bibliában a kovász a bűnt és a gonoszságot jelképezi. A Messiást a Páska ünnepén 

feszítették keresztre. Ez az ünnep azt hirdeti, hogy míg megfeszítették a Messiást a 

keresztre, addig ő nem szenvedte el a halál pusztítását. 

Az Első zsengék ünnepe 

Kovásztalan kenyerek ünnepének második napján kerül sor a harmadik ünnepre, az Első 

zsengék ünnepére. A gabonafélék közül, amelyek elsőként lettek elültetve a tél során, 

kora tavaszra az Első zsengék ünnepére kezdenek termővé válni. A gabonafélék közül, 

az árpa ért be először.  Az első zsengét, amely a termés első kévéjét jelenti, azt az egy 

kévényi árpát learatták és egy szertartás keretein belül felajánlják az Úrnak a 

Templomban. Azaz egy kévényi árpa a teljes termést képviselte.   

Az Úr részéről az első zsenge elfogadása pecsétje a gazdag aratásnak, hogy majd az 

elkövetkezendő napokban a termés többi részét is épségben fogják tudni majd learatni.  

Ez az ünnep azt hirdeti, hogy Jézus feltámadott, és a halál nem tudott rajta uralmat 

venni. Az ünnep egy fajta időmutatóként szolgált Izraelben. Ez az ünnep jelezte a 

gabonaaratás kezdetét. Fontos tudni azt, hogy ekkor kezdték a visszaszámlálást a 

negyedik ünnepig, ami a Hetek ünnepe.  

A Hetek ünnepe 

A negyedik ünnep a Sávuót, azaz hetek. A Shabbathoz és sok már ünnepnaphoz 

hasonlóan a Sávuót is a szent gyülekezés napja, tehát pihenőnap volt. Ekkor nem volt 

szabad dolgozni. A hetek ünnepe onnan kapta a nevét, hogy az Első zsengék ünnepétől 

számolnak hét hetet, és az azt következő napon tartják meg a negyedik ünnepet. Ehhez 

még hozzáadunk egy napot, így pontosan 50 nappal az Első zsenge ünnepe után kerül 

megrendezésre a Hetek ünnepe. Ezt az ünnepet Pünkösdnek is szokás nevezni. A hetek 

ünnepén két kenyeret kellett a Templomba vinni. A két kenyér közül az egyik a 

zsidókat, a másik pedig a nemzeteket jelképezte, akik eggyé lettek. A kenyerekben azért 

kell, hogy ott legyen a kovász, mert a hívők még nem dicsőültek meg.  

 

Őszi ünnepek 

A Kürtzengés ünnepe: 

Az Őszi ünnepeket a Kürtzengés ünnepe nyitja meg.  Héberül Rós hasaná, ahogyan ezt 

a zsidók említik. A Rós hasaná szó jelentése „az év feje”, ez az ünnep jelzi a polgári év 

kezdetét. Ezt az elnevezést, hogy Kürtzengés ünnepe, sehol sem találjuk a Bibliában, de 

találkozunk más olyan elnevezéssel, mint például a Zikhron terúa, „a kürt fúvás 

emlékezete”  

„Szólj Izrael fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek 

legyen nektek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel.”(Szent Biblia, 1999) 

Ezért is emlegetik a Rós hasaná ünnepet úgy, hogy Kürtzengés ünnepe. Amely napon 

megfújják a kürtöket a Templomban és végig, Izrael egész földjén. Erre az ünnepre 

ősszel kerül sor, a bibliai időkben a Kürtzengés ünnepe egynapos ünnepet jelentett, 

azonban a diaszpórában sok ünnepet megtoldanak egy további ünnepnappal. Ennek oka 

a zsidó naptár bizonytalansága, ezért ezt az ünnepet két napossá vált, amit a hagyomány 

a mai napig őriz. Ilyenkor Izrael fiainak azt kellet tenniük csupán, hogy meg kellett 

fújniuk a kürtöket, a napról való megemlékezés céljából. Azután shabbati pihenőnapot 

kellett tartaniuk. Ekkor a Templomban áldozatok bemutatására került sor. Az áldozat, 

egy fiatal bikából, egy kosból és hét bárányból álló égő áldozat volt.  
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A papok a hangszerrel kürtöltek az áldozatok fölött. Salamon idejében a Templomban 

szolgáló kürtösök száma, százhúsz főnek felelt meg, amely egy zenekarrá nőtt. 

Jóm kippur –Az Engesztelés napja 

Az Engesztelés napja kilenc nappal később kerül megrendezésre a Kürtzengés ünnepe 

után. Ez az ünnep körülbelül szeptember-októbernek felel meg.  A Jóm kippur egy 

héber elnevezés, melynek pontos fordítása „az engesztelés napja”. A kippur kifejezés a 

héber kafar szóból származik, ami annyit jelent „befedezni”. Az engesztelést tehát 

befedezést jelent. Az ünnep idején az előző év bűneiért történik a befedés.  

A Jóm kippur ünnep, amely a hatodik ünnep, a legfontosabb és legünnepélyesebb 

napjaként tartják számon az ünnep közül. A zsidó vallás egyik legnagyobb ünnepe. 

Ekkor az ünnepkor az Úr elrendelt, hogy sanyargassák a testüket. Az ünnep a 

böjtöléssel függ össze. Ez a nap az elmúlt évben elkövetett bűnökből való megtérést 

jelentette. Az ünnep fő célja, hogy megtérjenek a zsidók. Tilos volt az evés és ivás, de 

ezen kívül tilos még mosakodni és házas életet élni. Ezek a szabályozások elősegítik a 

megtérést és az ünnep lényegét. Az ünnepet megelőző napon egy lakomát rendeznek, 

amikor a családfő megáldja a gyerekeit. Mint, ahogy a nép számára is fontos ünnepet 

jelentett, úgy a papság számára is rendkívül komoly ünnepet jelentett.  

A főpap csak ekkor léphetett be egész évben a Templomba, a Szentek szentéjébe. Ehhez 

persze, megfelelő szent öltözetre volt szükség, amely tiszta fehér lenvászonból készült. 

Amely nagyban eltért a szokásos viselettől, ami színes köntöst jelentett. Azt a fehér 

vászonruhát kifejezetten azon a napon viselt. Az ünnep színvonalát többek között a 

nagyobb számban elvégzett állatáldozatok jelentették.  

Szukkót - A Sátorok ünnepe: 

A Sátorok ünnepe a hetedik és egyben az utolsó ünnep is, amely hét napon át tart. Az 

ünnep legtöbbször októberre esik. Ez az ünnep Izrael legörömtelibb és leglátványosabb 

ünnepe.  A Szentírás ezt az ünnepet emlegeti a legtöbbször.  

Ilyenkor ideiglenes lakhelyeket állítanak fel, kunyhókat, bódékat, amelyeket 

gyékényből és zöld ágakból készítenek és egy héten át ezekben kell lakniuk. Az 

ideiglenes lakhelyek és sátrak egyfajta emlékeztetők, amelyben a pusztai vándorlás 

során laktak.  

A Sátorok ünnepén belül minden egyes napon rendkívül fontos eseményekre kerül sor. 

Minden nap van egy menet, amely Izrael főpapjainak vezetésével indul. A menet 

hatalmas, papokból és hívők tízezreiből áll. A menet a Templom- hegyről indul, majd a 

Siloám tavánál megpihennek. Ennél a tónál megtöltenek egy kancsót vízzel, és másik 

úton visszatérnek a Templom-hegyre. Azután, ahogy visszatérnek a hegyre, nagy 

ünneplés tör ki, mikor a főpap kitölti a vizet az oltárra. Azért is tulajdonítottak ennek 

nagy jelentőséget, mert Izrael éghajlata olyan, hogy az esőzés márciustól abba marad és 

azt követő hét hónapban is alig esik. Viszont, ha Isten nem gondoskodna az esőzésről, 

október és novemberben, akkor tavasszal nem volna termés. A ceremóniának az volt a 

célja, hogy Isten áldását adja a nemzetre és ellássa őket vízzel.  

Ehhez az ünnephez óriási nagy öröm is kapcsolódik, amely kétszeres, mert egyrészt 

megemlékeznek a múltban Isten jóságáról és gondviseléséről a pusztai vándorlás során, 

másrészt a jelenlegi gondviselésről, amely a learatott termésben nyilvánul meg.  

  Mikve 
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A mikve a zsidó vallásban egy kialakított rituális fürdőhely. A mikvét manapság csak az 

ortodox zsidók használják. Hitéletüknek egyik fő eleme, még a zsinagógánál is előbbre 

való. Négy főbb dologra használják, a konyhai eszközöknek a megtisztítására, az 

újonnan betérőknek a megtisztulása a bűneikből, a zsidó férfiak spirituális 

megtisztulására, illetve a nők a havi ciklus lejártával, a mikvében megtisztuljanak. 

Fontos tudni, hogy a mikve egy „élő” vizű fürdő, ami azt jelenti, hogy esővízből és 

fürdővízből áll. Mivel nagymértékben természetes vizet tartalmaz, ezért tölthető hozzá 

még vezetékes víz is. Rendkívül sok régészeti bizonyíték és ásatás támasztja alá a 

mikvék meglétét Jeruzsálemben és környékén a Második Templom korából. Használata 

a mindennapi élethez tartozott, ugyanis többségük nem nyilvános fürdő volt, hanem 

magánházakhoz tartoztak. A mikvében elsősorban nem a fizikai tisztaságért merítkeztek 

meg, hanem a rituális tisztaságért. Elvárás volt, hogy az alámerülést egy alapos 

tisztálkodás előzze meg. A legtöbb mikvét ezért úgy építik meg, hogy különböző olyan 

helységek legyenek benne, ahol lehetőség nyílik a hajmosásra, öltözködésre, és egyéb 

kozmetikai célra.  

Rendkívül sok tényezőre kell odafigyelni egy kóser, azaz a zsidó szabályoknak 

megfelelő mikve megépítésekor. Figyelembe kell venni azt is, hogy az esővíznek, vagy 

esetlegesen más forrásából jövő víznek teljes és kizárólag természetes úton kell eljutni a 

gyűjtőmedencébe. 

 

Anyag és módszer  

A kutató munka, kvalitatív és kvantitatív módszerre épül. A vizsgálatot elsősorban egy 

zsidó származású és vallást gyakorlószeméllyel, másodsorban pedig ismerőseim 

körében végeztem. 

A kérdőív összeállításával Gulyás Evelyn hallgató mérte fel ismerősei körében, a 

zsidósággal kapcsolatos tájékozottságukat, ismereteiket a kultúráról és vallásról az 

interneten. Így nem beszélhetünk reprezentatív felmérésről, hanem csak mintavételről. 

A kitöltők száma 60 fő volt, a vizsgálatba bevont személyek 9 zárt kérdésre válaszoltak 

2016. október 2-5. között. 

 

Eredmények és értékelésük  

A munka kvantitatív módszeren alapult, melynek célja az volt, hogy minél pontosabb 

számszerű eredményeket tudjunk elemezni. Kérdőív elkészítésének a célja az volt, hogy 

számszerű képet kapjunk arról, hogy mennyire ismert a zsidó vallás, a zsidó ünnepek és 

kultúra. 

Az összeállított kérdőív kilenc kérdést tartalmazott. A kitöltöttek 73%-a volt nő és 27%-

a volt férfi.  
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1. ábra. Életkora 

Figure 1.: The age of? 

 

Megfigyelhető, hogy 55%-a a válaszadóknak 18-25 év közötti. Másod sorban a 18 év 

alattiak töltötték ki nagy számban. 

A 3. kérdésre a válaszadók 49%-a,válaszolta azt, hogy van zsidó származású személy az 

ismerősei között. Az érték arra utal, hogy nem csak elvétve van zsidó származású ember 

a hallgató ismeretségének köreiben. 

 

2. ábra. Ha igen, akkor mernek-e nyíltan beszélni a vallásukról? 

Figure 2.: If so, you dare to talk openly about their religion? 

 

A 4. kérdés alapján elmondható, hogy zsidó származásáról, vallásáról a válaszadók 17 

%-a mer beszélni, vagyis ez még számukra inkább tabu témának számít. 

 

3. ábra. Elfogadó-e a zsidó származású emberekkel? 

Figure 3.: Accepting to people of Jewish descent? 
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A következő 5. kérdés, arra világított rá, hogy mennyire elfogadóak az emberek a zsidó 

származású emberekkel kapcsolatban. Pozitívum, hogy 82%-a a megkérdezetteknek 

elfogadó a zsidósággal szemben. 

 

4. ábra. Hallott-e már a zsidó ünnepekről? 

Figure 4.: To have heard about the Jewish holidays? 

 

A kérdőív 6. kérdése, melyre épül is a dolgozatom témája, hogy hallottak-e már a zsidó 

ünnepekről. Feltételezésem beigazolódást nyert, hiszen 79% nem ismeri ezeket az 

ünnepeket Sajnos ezzel kapcsolatban nincs is elegendő kiadvány és könyv, ami segítene 

a zsidó vallás, kultúra megismerésében.. 

A dolgozat másik fontos eleme a mikve, azaz a zsidók rituális fürdője. A 7. kérdésben a 

válaszadóknak csak 34%-a tudja, hogy mit takar a mikve kifejezés. 

 

 
 

5. ábra. Volt-e már lehetősége arra, hogy elutazzon Izraelbe? 

Figure 5.: Have you had the opportunity to travel to Israel? 
 

A 8. kérdésben kiderül, hogy,a válaszadóknak csak 3%-a volt Izraelben. A többség még 

nem választotta Izraelt úti céljának. Feltételezhetjük, hogy nem volt elegendő anyagi 

forrás, mert ez az utazás nem a legolcsóbbak közé tartozik, valamint még az ott zajló 

vallási konfliktusok miatt sokan nem tartják biztonságosnak az oda való utazást. 

              A 9. és egyben az utolsó kérdésben kíváncsi volt arra, hogy a válaszadók hány 

százaléka kapott kedvet esetleg vágyat arra, hogy elutazzon, és úti céljául válassza 

Izraelt. Az eredmény, biztató volt, hiszen többségében, azaz 77%- a megkérdezetteknek 

igennel válaszolt. 
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Következtetések   
 

A kutatás szerint a 18-25 életév közöttiek töltötték ki legnagyobb számban a kérdéseket. 

Kevés az a százalék, akiknek zsidó ismerőse van, de akiknek mégis él környezetében 

zsidó származású, azok nyíltan mernek beszélni vallásukról. Amit nagy örömmel 

tapasztaltunk az volt, hogy a megkérdezettek többsége elfogadó a zsidósággal szemben. 

Jórészük már hallott a zsidó ünnepekről, míg a rituális fürdőkről kevésbé. 

 

Összefoglalás  

A zsidó kultúra és a hit, amely alapját képezte a kereszténységnek, meghatározó értéket 

jelent ma is az egész világ számára. Ezek az értékek az ünnepeken keresztül lettek 

bemutatva, amelynek átfogó értelmezése új ismereteket adott az ember számára. 

Remélhetőleg hozzájárultunk ahhoz, hogy a falakat leromboljuk, amit ez a kultúra 

magába zárt. 

Kulcsszavak: zsidó vallás, kultúra, ünnepek 
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The Holidays of Israel and the Bathing Culture of Judaism 

 

Abstract  

Judaism, which is a worldwide religion, stands in the limelight of my paper. In the first part of my essay, I 

present the seven holidays belonging to the agriculture of Israel which still play an important role nowadays as 
well. Bath culture, the so–called mikve, is closely related to this religion which may give several findings to 

everyone. The aim of my paper is to introduce Judaism by means of its culture and promote its acceptance. 

Keywords: Jewish religion, culture, holidays 
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Bevezetés  

A hétköznapi élet során rengetegszer találkozhattunk már stresszes emberekkel, nagyon 

sokszor hallhattuk, hogy a legtöbb ember stresszes életet él, stresszes helyen dolgozik. 

Úgy gondolom, hogy napjainkban ez egy nagyon aktuális téma, ezért választottam 

dolgozatom témájául. Dolgozatom két fő részre bontható. Az első részben a stresszt, 

illetve a stresszorokat és azok hatásait szeretném ismertetni. Ezt követően bemutatom a 

stresszel való megküzdés két típusát. A második részben bővebben ki szeretném fejteni 

a munkahelyi stressz témakört, ezen belül is a munkahelyi stresszorokat. Munkám során 

két stresszorra szeretnék összpontosítani: a munkafeladattal kapcsolatos, illetve 

szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorokra. Kutatásom során három 

hipotézist szeretnék vizsgálni. Az első feltételezésem, hogy a munkavállalók stressz-

szintje magas. A második, hogy ha magas a stressz-szint, alacsony a stresszkezelő 

képesség. A harmadik, hogy a jelenleg felsőoktatásban tanulók stresszkezelő képessége 

alacsony. Ezen három hipotézist egy kérdőív segítségével vizsgálom. 

Irodalmi áttekintés  

A stressz fogalmának bevezetése Selye János nevéhez fűződik. A stressz a szervezet 

nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre (Selye, 1983). Egy inger akkor válik 

stresszorrá, ha a stresszkeltő esemény befolyásolhatatlan, bejósolhatatlan és 

képességeink határait érinti, mely negatívan formálja a magunkról kialakított képünket. 

(Juhász, 2002). Ahhoz, hogy együtt tudjunk élni a stresszel, elsősorban rá kell, hogy 

jöjjünk, mik azok az élethelyzetek, tényezők, amik előidézik a stresszt. Azt a 

folyamatot, amelynek során az adott személy megpróbál szembeszállni az őt ért 

stresszel, megküzdésnek nevezzük. A megküzdésnek két fő formája van. 

Problémaközpontú megküzdésnek nevezzük a folyamatot, amikor a személy a helyzetre 

összpontosít, megkíséreli elkerülni vagy megváltoztatni azt a jövőben. Amikor 

enyhíteni próbál a személy a stresszkeltő helyzethez kapcsolódó érzelmi reakciókon, 

akkor nevezzük a folyamatot érzelemközpontú megküzdésnek. (Atkinson,1999). 

Munkahelyi stresszorok esetében két fő stresszort különböztetünk meg. Az egyik a 

munkafeladattal kapcsolatos stresszorok, míg a másik a szervezetben betöltött szereppel 

kapcsolatos stresszorok. Munkafeladattal kapcsolatos stresszorok közé tartozik a 

mennyiségi vagy minőségi túl- vagy alulterhelés. Szervezetben betöltött szereppel 

kapcsolatos stresszorok esetén megkülönböztetünk egyéni szinten és csoport szinten 

felmerülő stresszorokat. Egyéni szinten a két leggyakoribb a szerep kétértelműség és a 

szerep konfliktus. Szerep kétértelműségről beszélünk, ha az egyén számára nem világos, 

hogy mik a munka céljai, mik a munkatársai elvárásai az ő szerepét illetően, valamint 

hogy mire terjed ki a felelőssége. Szerep konfliktusról beszélünk abban az esetben, 

amikor egy másik dolgozóval szemben véleményütközés lép fel. Csoport szinten az 

egyik leggyakoribb stresszor az összetartás hiánya. Ahhoz, hogy egy munkacsoport 
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működőképes legyen, összetartásra van szükség. Jelentősen megnehezíti a munkát, ha a 

dolgozók egymás segítése helyett, egymás ellen dolgoznak (Juhász, 2002).  

Anyag és módszer  

Kutatási módszerként a kérdőívezést választottam, melynek helye a virtuális tér. Az 

online kérdőív előnye, hogy időtakarékos és viszonylag sok személyhez eljuttatható, 

viszont hátránya, hogy bizonyos korosztályokat, különösen az idősebbeket kevésbé 

lehet ilyen módon elérni. A kérdőívre összesen 208 válasz érkezett, ezek mindegyike 

értékelhető volt. A megkérdezettek köre a munkavállalók, valamint a felsőoktatásban 

tanulók. A kérdőívvel azt vizsgáltam, hogy a munkavállalók és a hallgatók stressz 

szintje milyen magas, valamint, hogy a stressz szint mellett milyen stresszkezelő 

képességgel rendelkeznek. A kérdőív három részből állt, mely összességében 24 

kérdésből tevődött össze. Minden kérdés esetében ötfokozatú skálát használtam, 

amelynek segítségével a válaszadók lehetőséget kaptak önmaguk értékelésére. Az első 

rész kérdései a válaszadó stressz szintjére utaltak, míg a második és harmadik rész 

kérdései együttesen adták a stresszkezelő képesség szintjét. A kérdőívet összesen 208 

válaszadó töltötte ki, melyből 137 nő (65,9 %) és 71 férfi (34,1%). A megkérdezettek 

többsége (45, 2 %-a) 19 és 25 év közötti volt. A legkevesebb kitöltést (11%) az 55 év 

feletti személyektől kaptam. Kutatásom szempontjából a legfontosabb kérdés a 

foglalkozás volt, hiszen kutatásom a munkavállalók és leendő munkavállalók stressz 

szintjéhez kapcsolódik. A 208 válaszadó közül 126 személy volt munkavállaló, 

valamint 82 felsőoktatásban tanuló.  

Eredmények és értékelésük  

Stressz szintek 

Először is szerettem volna felmérni, hogy a válaszadók stressz szintje milyen magas. 

Négy kategóriába soroltam ezeket a szinteket, eszerint van alacsony, közepes, magas és 

nagyon magas stressz szint. Az értékelés a következőképpen történt: a stressz értékek 

1-től 5-ig vannak, 1: alacsony; 2: közepes/mérsékelt, 3-4: magas, 5: nagyon magas. 

Megvizsgálva a válaszokat az alábbi megállapításra jutottam. A munkavállalók 55,6%-

ának magas a stressz szintje. Emellett a 126 válaszadó közül, 46 személy esetében 

közepes stressz szint volt tapasztalható. 
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1. ábra. Stressz szintek a munkavállalók esetében 
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Figure 1. Stress levels of employees 

(1) low, (2) medium, (3) high, (4) very high 

Úgy gondolom, hogy éppen ebből az eredményből kifolyólag kellene, minél jobban 

odafigyelnie a munkáltatóknak a munkavállalókra. Úgy vélem, hogy a munkáltatók már 

nagy előrelépést tettek a munkavédelmi törvények előírásai miatt, mégis további 

tevékenységekre lenne szükség, melyeket a munkavállalók érdekei miatt tesznek. Ilyen 

tevékenység lehet például egy csapatépítő tréning, melyet már számos vállalatnál 

tapasztalhatunk. Megfigyelve egy-egy olyan munkahelyet, ahol különböző módszerek 

segítségével próbálják családiasabb légkörré tenni a környezetet, megállapítható, hogy a 

munkavállalók munkához való viszonya lényegesen pozitívabb.  

2. ábra. Stressz szintek a hallgatók esetében 
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Figure 2. Stress levels of students 

(1) low, (2) medium, (3) high 

A vizsgálat érdekessége, hogy a hallgatók körében nem volt tapasztalható nagyon 

magas stressz szint. A válaszadók több mint fele, pontosan 54,8%- a mérsékelt stressz 
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szintbe tartozik. Emellett a 82 válaszadóból 26 rendelkezik magas stressz szinttel. 

Ennek oka az is lehet, hogy a legtöbb hallgató felsőoktatási tanulmányai során már 

diákként dolgozik, így bár nem olyan mértékben, de mégis tapasztalhatja a munkahelyi 

stresszt.  

Stresszkezelő képesség 

Kutatásom másik fő szegmense a stresszkezelő képességgel kapcsolatos. Ahogyan a 

diagram is szemlélteti a munkavállalók 52,4%-ának alacsony a stresszkezelő képessége. 

Emellett 41,3% esetében közepes szint tapasztalható. Mindössze 8 személy esetében 

mondható el, hogy magas ezen képessége. 

3. ábra. Stresszkezelő képesség a munkavállalók körében 
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Figure 3. Stress control skills among employees 
(1) low, (2) medium, (3) high 

Ezekből az adatokból megállapítható, hogy amellett hogy a munkavállalók stressz 

szintje magas, tovább súlyosbítja a munkahelyi stressz tényét, hogy a stresszkezelő 

képesség alacsony szinten van. Erre a problémára megoldást jelenthetne, ha a 

munkáltatók már az adott munka megpályázásánál figyelmet fordítanának ezen 

problémára. Egy gyors teszt segítségével fel lehetne mérni, hogy az adott pályázó 

milyen stresszkezelő képességgel rendelkezik, és amennyiben az elvárásoknak 

megfelelően felvételt nyer az adott munkahelyen és a teszt alapján alacsony 

stresszkezelő képességgel rendelkezik, úgy több figyelmet kellene fordítani arra, hogy 

ezen képességét fejlesszék az adott munkahelyen. 
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4. ábra. Stresszkezelő képesség a hallgatók körében 
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Figure 4. Stress control skills among students 

(1) low, (2) medium, (3) high 

A diagram alapján megállapítható, hogy a hallgatók stresszkezelő képessége közepes 

szinten van. 28%-uk esetében magas stresszkezelő képesség állapítható meg. Ezen 

eredmények alapján a 3. hipotézisem, mely szerint a hallgatók stresszkezelő képessége 

alacsony, hamisnak bizonyult, hiszen a válaszadók több mint 60%-ának közepes a 

stresszkezelő képessége. Ennek oka az lehet, hogy bár ahogy a korábbiakban írtam a 

stressz szint kapcsán a hallgatók a diákmunka során már tapasztalnak stresszt, így 

valamilyen mértékben átalakul ezen képességük, ám összességében olyan mértékben 

nem befolyásolja még életüket, hogy teljes mértékben átváltoztassa azt.  

Összefoglalás  

A stressz napjainkban a legelterjedtebb probléma, mellyel egyre több embernek kell 

megküzdenie. Nagyon fontos, hogy időben ismerjük fel a problémát, és a megfelelő 

lépéseket tegyük meg a stressz szint csökkentése érdekében. Lehetőségünk van a 

stressztűrő képességünket fejleszteni, ami a továbbiakban kevesebb stresszes helyzetet 

eredményezhet. 

Hipotéziseimet vizsgálva a következő megállapításokra jutottam. Első hipotézisem 

szerint a munkavállalók stressz szintje magas. Ezt a kérdőívre kapott válaszok igazolták, 

hiszen a munkavállalók 55,6 %-ának magas a stressz szintje. Második feltevésem 

szerint, ha magas a stressz szint, alacsony a stresszkezelő képesség. A hipotézisem 

igaznak bizonyult, mivel ha a munkavállalók válaszait vizsgálom a magas stressz szint 

mellett a többségnek alacsony stresszkezelő képessége volt. Végül az utolsó 

feltételezésem, hogy a jelenleg felsőoktatásban tanulók stresszkezelő képessége 

alacsony. Az eredmények alapján ez a hipotézisem hamisnak bizonyult, hiszen a 

válaszadók több mint 60%-ának közepes a stresszkezelő képessége.  

Véleményem szerint a vállalatoknak kettős célt kell figyelembe venniük a 

munkahelyi stressz csökkentése kapcsán. Egyrészt a munkavállalókat ért stresszt a 

lehető legminimálisabb szinten kell tartani, másrészt ügyelniük kell a munkavállalók 

stresszkezelő képességére is. 
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Véleményem szerint az embereknek az élet minden területén meg kell tanulniuk 

együtt élni az őket ért stresszel, időben felismerni azt, és nehézség esetén segítséget 

kérni a megoldásban.  

Kulcsszavak: stressz, stresszorok, munkahelyi stressz, munkahelyi stresszorok 
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The effects of stress among employees 

Abstract   

Stress is nowadays the most common problem that more and more people have to contend with. It is 

important to recognize in time the problem and seek appropriate help. It is important to stress effect is 
dependent on how it responds to it. We have the ability to develop resistance to stress, which further results in 

a less stressful situation for the future. 

I think it is really important to the employee and the employer is aware of their responsibilities. Therefore, if a 
person must be employees of the employer, subject to and should create ideal conditions for them to work. 

The worker himself and his companions must be taken into account. In order for a company to be more 

operational stressors need to exclude. In my opinion, people from all walks of life have to learn to live with 
the stress they suffer, time to recognize it and seek help in case of difficulty in solving. 

Keywords: stress, stressors, workplace stress, work-related stressors task 
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Az Egészségtudományi Campus TDK műhelyeinek eredményessége 

 

Az intézeti TDK konferenciákon egészen az utóbbi évekig csak az ápoló szakos 

hallgatók vettek részt, azonban 2010-től az egészségturizmus szakirányon tanuló 

Egészségügyi szervező (BSc) és 2011-től a Szociális munka (BA) szakos hallgatók is 

egyre inkább képviseltették magukat. Ennek köszönhetően, a Campus évről-évre 

csökkenő hallgatói létszáma ellenére a TDK-s aktivitás növekedett. Évente jellemzően 

10-15 hallgató adott elő, legtöbben 2014-ben (24 fő mutatott be ugyanennyi 

pályamunkát). 

A bíráló bizottságok általában a helyezést elért hallgatók egy részét javasolják az 

Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. Az OTDK-n 1999-ben 

2, 2001-ben 2, 2003-ban 2, 2005-ben 2, 2007-ben 4, 2009-ben 2, 2011-ben 5, 2013-ban 

2 és 2015-ben 6 hallgatónk vett részt előadással.  

Fontosabb elért eredmények: Varjú Ágnes 1999-ben 1. helyezett lett és az Egészségügyi 

Miniszter különdíját is megkapta. Soósné Göböly Ildikó előadását a  XXX. Jubileumi 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi 

Szekciójában Jubileumi Különdíjjal ismerték el 2011-ben. Szász Nóra Tünde a 2013-

ban megrendezett XXXI. OTDK-n a Társadalomtudományi Szekció különdíját nyerte 

el. Szintén különdíjban részesült 2015-ben a XXXII. OTDK-n Kóra Szilvia a 

Közgazdaságtudományi, illetve Patakiné Márkus Ágnes az Orvos- és 

Egészségtudományi Szekcióban. 

 

A TDK előadások számának alakulása (1996-2014) 
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Az Egészségtudományi Campus hallgatói által az utolsó négy OTDK-n elért 

eredmények: 

Országos 

TDK éve 

Bemutatott 

pálya-

munkák 

száma (db) 

Részt-

vevő 

hallgatók 

száma 

(fő) 

I. 

helyezett 

pálya-

munka 

száma 

(db) 

II. 

helyezett 

pálya-

munka 

száma 

(db) 

III. 

helyezett 

pálya-

munka 

száma 

(db) 

Külön-

díjak 

száma 

(db) 

Összes 

díjazott 

pálya-

munka 

száma 

(db) 

2009 2 2 0 0 0 0 0 

2011 5 5 0 0 0 1 1 

2013 2 2 0 0 0 1 1 

2015 6 6 0 0 0 2 2 
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MUNKAHELYI STRESSZ ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A 

BÉKÉS MEGYEI  

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBEN 

Ábel Kinga Zsanett 
1
 – Sándor Zita 

2  

1 Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Gyula; SZIE GAEK egészségügyi szervező BSc hallgató, 
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Témaválasztás 

A tanulmány célja a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi 

állományának körében jelen lévő munkahelyi stressz és az intézmény által biztosított 

egészségfejlesztési lehetőségek bemutatása. A témaválasztásunk aktualitása indokolt, 

valamelyest állandónak mondható, hiszen büntetés-végrehajtási intézetek voltak, 

vannak és lesznek is, sőt, a közeljövőben újabb intézetek épülnek. A szakképzett 

személyzet megtartása érdekében kiemelkedően fontos a személyi állomány 

hangulatának, stressz-szintjének figyelemmel kísérése, továbbá annak mérséklése, a 

lehetőségekhez mérten minimálisra csökkentése.  

A vizsgálat célja a munkahelyi stressz felmérése, valamint annak vizsgálata a büntetés-

végrehajtási területen ledolgozott idő, a fogvatartottakkal való érintkezés gyakorisága és 

mértéke függvényében. Emellett kutatás kiterjed a Büntetés-végrehajtási szervezet által 

biztosított rehabilitációs lehetőségek igénybevételi arányára, valamint a hatásosságukra.  

Vizsgálatunk során a következő hipotéziseket állítottuk fel: 

I. Hipotézis: A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományának 

azon tagjai, akik minden nap fogvatartottakkal dolgoznak, magasabb intenzitású stresszt 

élnek meg, mint azon tagok, akik közvetlenül nem érintkeznek fogvatartottakkal. 

II. Hipotézis: Minél régebb óta dolgozik valaki a büntetés-végrehajtásban, annál 

magasabb intenzitású stresszt él meg. 

III. Hipotézis: Van különbség a férfiak és nők munkájának, előrejutásának 

megítélésében a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

IV: Hipotézis: A munkahelyi stressz negatív hatással van a személyi állomány egészségi 

állapotára. Megfelelő megküzdési stratégia nélkül komoly egészségügyi problémákat 

okozhat, legfőképp a tipikus menedzserbetegségek (magas vérnyomás, keringési 

zavarok, emésztőrendszeri megbetegedések, diabétesz, stb.) 

V. Hipotézis: A Büntetés-végrehajtási Szervezet rehabilitációs programjait hasznosnak 

tartják a személyi állomány tagjai, a résztvevők kiválasztása a program céljának 

megfelelően működik. 

Irodalmi áttekintés 

Munkahelyi stressz   

 

A munka által mérhető a haladás és a siker is, melynek következménye, hogy a kudarc 

lehetőségét is magában hordozza, tehát (di)stresszforrás is lehet. Az egyik legfontosabb 

kérdés a munka világában nem az, hogy dolgozunk-e, hanem hogy mennyire megfelelő 
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számunkra az általunk végzett munka (Selye J. 1976). A munkahely általánosságban 

véve is sokféle megközelítésben jelenthet stressz. A nyugati típusú társadalmak erősen 

munkaorientáltak, fontos a munkahely megléte, minősége, elismertsége, ezáltal az 

egyén értéke is meghatározhatóvá válik. A munkával együtt jár az anyagi helyzet 

megítélése is, hogy mennyire élünk jól, milyen életszínvonalat vagyunk képesek 

biztosítani magunk és családunk számára a munkánk révén - kultúránk anyagi sikereket 

követel (Bódizs B. 2000). 

A stressz az élet mozgatórugója, és bár általában negatívumként fogják fel az emberek, 

alapvetően jó hatással van ránk. Hatása akkor válik valóban negatívvá, ha túl gyakran, 

túl intenzíven és/vagy tartósan van jelen az életünkben. Függetlenül attól, hogy a 

stresszor kellemes vagy kellemetlen számunkra, a kiváltott hatás kizárólag attól függ, 

hogy mennyire veszi igébe a szervezet alkalmazkodóképességét. A stressz nem mindig 

káros, hiszen bármely hétköznapi tevékenység, akár egy jóleső ölelés is előidézhet 

stressz-választ a szervezetben (eustressz). A stresszel kapcsolatos dolgok lehetnek 

pozitívak és negatívak egyaránt, viszont a distressz szó mindig a bajra, kellemetlenségre 

utal (Selye J. 1976). 

A megélt stressz szintjét négy tényező alakítja: mennyire befolyásolható, mennyire 

bejósolható, mennyire változtatja meg az életünket, mekkora belső konfliktust 

eredményez (Atkinson R. 2005).A tartósan fennálló stressz többek között az 

úgynevezett menedzserbetegségek, valamint az azokhoz kapcsolható tünetek előidézője. 

Legjellemzőbbek a szív-és érrendszeri megbetegedések, a magas vérnyomás, az asztma, 

fejfájás, diabétesz kialakulása, egyes bőrbetegségek, álmatlanság, étvágytalanság és 

egyéb emésztőszervi változások, valamint a depresszió (Atkinson, R. 2005; Kricsfalvi 

P. 2006). 

A leggyakoribb munkahelyi stresszorok közé sorolható a túlterheltség,  a képességek 

kihasználatlansága (alulterheltség),az időhiány (rövid határidők),a félreértelmezhető 

feladat-meghatározás, az elismerés, ösztönzés hiánya, a bizonytalanság, az 

együttműködés hiánya, rossz munkakapcsolatok, túl nagy felelősség, túl sok 

követelmény, kevés döntési lehetőség, rossz munkakörülmények, környezet (Kricsfalvi 

P. 2006). Főbb stresszornak tekinthetőek a büntetés-végrehajtásban a szabályozottság, a 

túlterheltség és a zsúfoltság. 

A nők helyzete a büntetés-végrehajtás személyi állományában speciális. Az összes 

rendvédelmi szervezet alapvetően maszkulin jellegű, ahol leginkább férfias normák 

uralkodnak. Ennek ellenére a női dolgozók száma az elmúlt években egyre emelkedett a 

rendvédelmi szerveknél. A nőknek a szakmai kihívások mellett meg kell küzdeniük a 

férfi kollégáik és elöljárójuk elismeréséért, valamint azért, hogy önmaguk és mások 

számára is bizonyítsák, ugyanolyan alkalmasak a szolgálati feladatok ellátására, mint a 

férfi társaik. Emellett az egységesített hivatásos bértábla adta versenyképes fizetés, a 

munkanélküliség és a más területen dolgozó férfiak alacsony bérezése miatt a nőkre 

gyakran nagyobb felelősség hárul, hiszen a családfenntartó szerepében is helyt kell 

állniuk (Pölöskey Á. 2014). 

 

Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés a Büntetés-végrehajtási Szervezetben 

 

Az egészségmegőrzés, azaz az egészséges állapot fenntartásán túl az egészségfejlesztés, 

azaz az egyének és a közösség egészségi állapotának fokozása munkáltatói és 
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munkavállalói szempontból egyaránt fontos. (Ewless, L. 1999). A Büntetés-végrehajtási 

Szervezet központilag szabályozott módon biztosít lehetőséget az egészségfejlesztés 

keretein belül rehabilitációra a személyi állomány azon tagjai számára, akik legalább 3 

éve állnak a Szervezet alkalmazásában, a nyugállományú tagok számára, valamint a 

személyi állomány közeli hozzátartozói számára. A személyi állomány orvosa vagy 

háziorvosa is beutalhat állományi tagot turnusra, illetve lehetőség van rendkívüli 

igénybejelentésre (soron kívüli beutalás) műtét vagy baleset utáni rehabilitáció 

igénybevételére. A mozgásszervi rehabilitációra történő beutalásnál előnyben 

részesítendők az aktív, szolgálatot teljesítő állománytagok. (90/2015. (XII.31.) OP 

szakutasítás) 

Vizsgálati alanyok, módszerek 

Primer kutatásunk alanyai a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi 

állományának azon tagjai, akik a felmérések idején ténylegesen dolgoztak. Az intézet 

személyi állományának létszáma 91 fő. Gyermekükkel tartósan távol 2 nő volt a 

felmérések idején. Felmérésünk során több kutatási módszert is alkalmaztunk, mert úgy 

véltük, hogy több mérőeszköz szükséges ahhoz, hogy minden vizsgált témakört 

lefedetté váljon, és kellő mértékben elemezhető legyen. Alkalmazott módok: saját 

szerkesztésű kérdőív, Maslach Burnout Inventory (MBI) kérdőív, interjú, Individuális 

pszichoszociális kockázatbecslő kérdőív statisztikai adatai. 

A vizsgálat bemutatása: Az intézet pszichológusa általi, individuális pszichoszociális 

kockázatbecslő kérdőíves vizsgálat azonos időben került kitöltésre a Maslach Burnout 

Inventory (MBI) kérdőívvel a vizsgálati személyek közel egészénél. (Ekkor szóban 

lettek tájékoztatva a kérdőív kitöltésének opcionalitásáról és anonimitásáról.) Ezután 

rövid időt belül a szolgálatváltásoknál a szolgálatot leadó és a szolgálatba lépő, valamint 

a hivatali munkarendben dolgozók szakaszos felkeresése következett a saját 

szerkesztésű kérdőív kitöltése végett. Az interjú felvétele írásban történt. 

 

Eredmények és értékelésük 

I. Hipotézis: A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományának 

azon tagjai, akik minden nap fogvatartottakkal dolgoznak, magasabb intenzitású stresszt 

élnek meg, mint azon tagok, akik közvetlenül nem érintkeznek fogvatartottakkal. 

Azt, hogy a kérdőív kitöltője mennyire érzi magát stresszesnek, együtt vizsgáltuk azzal, 

hogy milyen mértékben és milyen sűrűn érintkezik, dolgozik együtt fogvatartottakkal. 

Az eredmények azt hivatottak mutatni, hogy milyen mértékben befolyásolja az egyének 

vélt stressz-szintjét az, hogy fogvatartottakkal dolgoznak-e vagy sem, illetve, hogy 

milyen gyakorisággal teszik azt. Stressz-szint mértékének megélését attitűdskálán 

jelölték a válaszadók. A stressz-szint jelölésének átlaga az 1-10-ig terjedő skálán 

4,4880, szórása 1,4224. A válaszok módusza 3, és egyetlen kitöltő sem jelölte a 9-10-es 

stressz-szintet. A vizsgált minta 48,81%-a (41 fő) minden nap közvetlenül 

fogvatartottakkal dolgozik, 17,86%-a (15 fő) hetente több alkalommal dolgozik 

fogvatartottakkal közvetlenül, 23,81%-a (20 fő) jellemzően nem fogvatartottakkal 

dolgozik, legfeljebb közvetve, a fogva tartásukkal vagy az egyéb, velük kapcsolatos 

ügyek intézése során érintkezik velük, és 9,52%-a (8 fő) munkájának semmi köze a 
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fogvatartottakhoz, nem érintkezik velük. A minden nap közvetlenül fogvatartottakkal 

dolgozók átlagos stressz szintje a válaszok alapján 4,2195, míg azoké, akik hetente több 

alkalommal dolgoznak közvetlenül fogvatartottakkal, 4,4. A jellemzően nem 

fogvatartottakkal dolgozók átlagos stressz-szintje 4,8, és ennél is magasabb 5,5-ös 

átlagú stressz-szintet jelöltek azok, akik munkájának semmi köze a fogvatartottakhoz. 

(1. diagram) 
1.diagram: A fogvatartottakkal való közvetlen munkavégzés gyakoriságának és a vélt stressz-szint 

átlagának összefüggései (forrás: saját szerkesztés) 

 

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományában 

eltöltött évek és az átlagos stressz-szint
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átlagos stressz-szint

Munkám során minden nap közvetlenül fogvatartottakkal dolgozom. (41 fő)

Munkám során hetente több alkalommal dolgozom fogvatartottakkal közvetlenül. (15 fő)

Jellemzően nem fogvatartottakkal dolgozom, legfeljebb közvetve, a fogva tartásukkal vagy az egyéb, velük kapcsolatos

ügyek intézése során érintkezem velük. (20 fő)
Munkámnak semmi köze a fogvatartottakhoz, nem érintkezem velük. (8 fő)

 
1. diagram: Contexts of putative stress level and frequency of direct work with detainees (source: own edited) 

 

A saját szerkesztésű kérdőívben megjelölt válaszok alapján ez a hipotézis nem 

igazolódott be. Függetlenül attól, hogy a személyi állomány tagjai közvetlenül, 

közvetetten vagy egyáltalán nem dolgoznak fogvatartottakkal, illetve, hogy milyen 

sűrűn érintkeznek velük, a vélt stressz-szintjük megállapítására vonatkozó kérdésnél 

minden kategóriából legalább egy fő jelölte a 8-as stressz-szintet; sőt, azok jelölték ezt a 

választ a legnagyobb arányban, akik munkájának semmi köze a fogvatartottakhoz, nem 

érintkeznek velük. A legmagasabb átlagos stressz-szint is az övék (5,5), ez után 

következnek azok, akik jellemzően nem fogvatartottakkal dolgoznak, legfeljebb 

közvetve, a fogva tartásukkal vagy az egyéb, velük kapcsolatos ügyek intézése során 

érintkeznek velük (4,8). 4,4 az átlagos stressz-szintje azoknak, akik hetente több 

alkalommal közvetlenül foglakoznak fogvatartottakkal, és a legkisebb átlagot (4,2195) 

azok jelöltek, akik nap mint nap közvetlenül fogvatartottakkal dolgoznak. Tehát a várt 

értékek éppen fordított sorrendben jelentek meg. Ennek magyarázata lehet az is, hogy 

minél magasabb beosztásban dolgozik valaki, annál kevesebb időt tölt fogvatartottakkal, 

ugyanakkor annál nagyobb a felelőssége más területeken. 

 

II. Hipotézis: Minél régebb óta dolgozik valaki a büntetés-végrehajtásban, annál 

magasabb intenzitású stresszt él meg. 

A büntetés-végrehajtás személyi állományában eltöltött idő és a vélt stressz-szint 

összesítése alapján megállapítható, hogy a kevesebb, mint 5 éve börtönben dolgozók 
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(28 fő) 9. kérdésre adott válaszainak átlaga 3,6666 pont. Az 5-9 éve itt dolgozók (16 fő) 

átlagosan 5,0 pontot, a 10-14 éve itt dolgozók (13 fő) átlagosan 3,9230 pontot, a 15-19 

éve itt dolgozók (19 fő) 4,9473 pontot, és a 20 vagy annál több éve itt dolgozók (9 fő) 

átlagosan 5,55 pontot adtak meg válaszul a 9. kérdésnél. (2. diagram) 
2. diagram: A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományában eltöltött évek és az átlagos 

stressz-szint összefüggései (forrás: saját szerkesztés) 

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási  Intézet személyi állományában eltöltött 

évek és az átlagos  stressz-szint
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kevesebb, mint 5 éve

(9fő)

5-9 éve (16 fő) 10-14 éve (13 fő) 15-19 éve (19 fő) 20 éve vagy régebb

óta (9 fő)

átlagos stressz-szint

2. diagram: Contexts of average stress level and in the personell of Békés County Remand Prison spent years 
(source: own edited) 

 

Ez a hipotézis részben teljesült. A kevesebb, mint öt éve a büntetés-végrehajtásban 

dolgozók szubjektív stressz szintjének átlagos pontszáma (3,6) alacsonyabb, mint azoké, 

akik régebb óta itt dolgoznak. Emellett viszont az is látszik az adatok alapján, hogy a 5-

9 éve börtönben dolgozók átlagos pontszámánál (5,0) alacsonyabb a 10-14 éve (3,92) és 

a 15-19 éve (4,94) büntetés-végrehajtásban dolgozók pontszáma. Ezután a 20 éve vagy 

annál régebben felszereltek átlagos pontszáma a legmagasabb (5,5). 

 

III. Hipotézis: Van különbség a férfiak és nők munkájának, előrejutásának 

megítélésében a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

Arra a kérdésre, hogy a válaszadó szerint van-e különbség a férfiak és a nők 

munkavégzése között a büntetés-végrehajtás személyi állományán belül, a kapott 

válaszok alapján 16 fő férfi gondolja úgy, hogy egyértelműen a férfiakra hárul nagyobb 

teljesítménykényszer, hiszen a nőknek könnyebb az előrejutásuk. Ebből 1 fő egyéb 

jogviszonyú és 15 fő tiszthelyettes. Ezzel szemben 12 fő (2 fő tiszt, 7 fő tiszthelyettes, 3 

fő egyéb jogviszonyú) nő és 4 fő (1 fő tiszt és 3 fő tiszthelyettes) férfi véli úgy, hogy 

egyértelműen a nőkre hárul nagyobb feladat, hiszen sokkal jobban kell teljesíteniük 

ebben a férfias közegben az elismerésért és az előrejutásért. Emellett 52 fő nem érez 

különbséget férfi és nő között, egyenrangúak tartja őket a munkában. 1 fő nem adott 

választ erre a kérdésre. (3. diagram) 
3. diagram: A büntetés-végrehajtás személyi állományán belül a férfiak és a nők munkavégzése közötti 

különbség megítélésének nemek és beosztások szerinti megoszlása (forrás: saját szerkesztés) 
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Ön szerint van különbség a férfiak és a nők munkavégzése között a büntetés-

végrehajtás személyi állományán belül?
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3. diagram: Different between judgment of working of men and women in personell of Békés County 

Remand Prison broken down by gender and position. (source: own edited) 

 

A III. Hipotézis részben teljesült. Minimális ellentét érződik, de az állomány jelentős 

többsége nem érzékel különbséget férfi és nő munkája között. 

 

IV: Hipotézis: A munkahelyi stressz negatív hatással van a személyi állomány egészségi 

állapotára. Megfelelő megküzdési stratégia nélkül komoly egészségügyi problémákat 

okozhat, legfőképp a tipikus menedzserbetegségek (magas vérnyomás, keringési 

zavarok, emésztőrendszeri megbetegedések, diabétesz, stb.) 

A vélt stressz-szint mértékét együtt vizsgáltam azzal, hogy okozott-e valamilyen 

egészségügyi problémát a munkahelyi stressz a válaszadónak. Azok, akik úgy vélik, 

nincs hatással a munkahelyi stressz az egészségi állapotukra (59 fő), átlagosan 3,7288 

ponttal jelölték a vélt stressz-szintjüket az 5 fokú Likert-skálán. Azok, akik úgy vélik, 

hogy valamely egészségügyi problémájukat a munkahelyi stressz okozta (17 fő), 

átlagosan 6,1176 ponttal válaszoltak, míg azok, akiknek orvos által diagnosztizált, 

munkahelyi stressz okozta egészségügyi problémája van (7 fő), 6,4285 ponttal. 

Ez a hipotézis részben igazolódott be. Az állomány kis részének van vélt vagy orvos 

által diagnosztizált egészségügyi problémája, melyet véleménye szerint a munkahelyi 

stressz okozott, ugyanakkor a válaszadók jelentős többsége úgy érzi, nincs hatással az 

egészségére a munkahelyi stressz. A kérdőív kitöltőinek közel felének nincs bevált 

módszere arra, hogy levezesse a stresszt, ezért ha eddig nem is, a jövőben még okozhat 

pszichoszomatikus megbetegedéseket a stressz. 

 

V. Hipotézis: A Büntetés-végrehajtási Szervezet rehabilitációs programjait hasznosnak 

tartják a személyi állomány tagjai, a résztvevők kiválasztása a program céljának 

megfelelően működik. 

Azok közül, akik úgy vélik, hogy valamely egészségügyi problémájukat a munkahelyi 

stressz okozta (17 fő), 6 fő (35,29%) volt már egy vagy több alkalommal rehabilitáción, 
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míg azok, akiknek orvos által diagnosztizált, munkahelyi stressz okozta egészségügyi 

problémája van (7 fő), összesen 5 fő vett már részt ilyenen (71,42%). 

Ez a hipotézis teljesült. Azok, akik szerint nincs hatással az egészségükre a munkahelyi 

stressz, és jogosultak a rehabilitáció igénybevételére, nagyobb arányban vették igénybe, 

mint azok, akik úgy vélik, hogy már okozott nekik valamilyen egészségügyi problémát 

a munkahelyi stressz. Viszont azok részvételi aránya a legnagyobb, akiknek orvos által 

diagnosztizált megbetegedése van, tehát az Egészségügyi Osztály helyesen méri fel, 

hogy kiknek van a leginkább szükségük a rehabilitációra. 

Összefoglalás  

Mint minden munkahelyen, a büntetés-végrehajtásban, azon belül is a Békés Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézetben is erősen jelen van a munkahelyi stressz. Mint minden 

negatív stressz, a munkahelyi stressz is okozhat pszichoszomatikus megbetegedéseket 

hosszabb távon, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet, 

csakúgy, mint az állami szervek általában, élen jár a személyi állományának 

megóvásában. A Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományának 

egészségfejlesztése alapvetően sikeresnek mondható, hiszen a munkahely jellege, a 

munka típusa, a fokozott büntetőjogi felelősség, a túlterheltség, a bezártság, a stressz és 

az emberek speciális csoportjával való munkavégzés nehézségei ellenére sokan, és mint 

az a kérdőívekből nyert adatok elemzéséből is kiderült, hosszútávra választják ezt a 

hivatást. A Büntetés-végrehajtási Szervezet vezetése aktívan tesz azért, hogy az 

állomány épségét, egészségét megőrizze, esetlegesen javítsa. Továbbá látja azt is, hogy 

a személyi állomány testi-lelki egészségének megőrzése nem csupán az 

állománymegtartás szempontjából fontos, hanem a fogvatartottak sikeres 

reszocializációja érdekében is elengedhetetlen, hiszen csak a mentálisan és érzelmileg is 

ép, egészséges személyi állományú tagok képesek hatékonyan afelé terelni a 

fogvatartottakat, hogy azok a szabadságelvonásuk letelte után visszailleszkedjenek a 

társadalomba, és jogkövető állampolgárokká váljanak. 

Javaslatok 

A vizsgálatokból kiderült, hogy a büntetés-végrehajtás személyi állományában eltöltött 

idő összefügg a megért stressz intenzitásával. Az erre vonatkozó hipotézis ugyan csak 

részben teljesült, viszont az jól látható, hogy az eltelt évek hatása egyértelműen látszik. 

A vizsgálati eredményeim alapján az 5-9 éve és a 20 éve vagy annál régebb óta 

börtönben dolgozók a leginkább veszélyeztetettek a stresszel összefüggésbe hozható 

megbetegedések és a kiégés terén. Véleményem szerint erre tekintettel nagyobb 

figyelmet kellene fordítani a büntetés-végrehajtásban eltöltött dolgozói évekre a 

rehabilitáció és egyéb stressz-kezelő programok résztvevőinek kiválasztásánál, valamint 

érdemes lenne feltérképezni, hogy az egyes dolgozói „korcsoportokban” mi válthatja ki 

a magasabb fokú stresszt. Emellett több alkalommal kellene biztosítani évente a 

rehabilitációs lehetőségeket, így még több személyi állományú tag vehetné igénybe azt. 

Több olyan program kellene, amely kötelező jellegű, hiszen a kiégés egyik jele az 

érdektelenség, ami azzal is járhat, hogy az egyén nem kér segítséget, mert már az sem 

érdekli. 
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Munkahelyi stressz és egészségfejlesztés a Békés Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézetben 

A tanulmány célja a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományának körében jelen lévő 

munkahelyi stressz és az intézet által biztosított egészségfejlesztési lehetőségek bemutatása. A szakképzett 
személyzet megtartása érdekében kiemelkedően fontos a személyi állomány hangulatának, stressz-szintjének 

figyelemmel kísérése, továbbá annak mérséklése, a lehetőségekhez mérten minimálisra csökkentése.  

A vizsgálat célja a munkahelyi stressz felmérése, valamint annak vizsgálata a büntetés-végrehajtási területen 
ledolgozott idő, a fogvatartottakkal való érintkezés gyakorisága és mértéke függvényében. Emellett a kutatás 

kiterjed a Büntetés-végrehajtási Szervezet által biztosított rehabilitációs lehetőségek igénybevételi arányára, 

valamint a hatásosságukra. A vizsgálat részét képezi saját szerkesztésű kérdőív, Maslach Burnout Inventory 
(MBI) kérdőív, interjú és a Békés Megyein Büntetés-végrehatási Intézet pszichológusa által, az intézet 

személyi állományának individuális pszichoszociális kockázatbecslő kérdőíves felméréséről készített 

statisztikai jelentés. 

A vizsgálat eredményei kimutatták, hogy a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi 

állományának tagjai körében fordítottan arányos a fogvatartottakkal közvetlenül végzett munka gyakorisága 

és mennyisége a megélt munkahelyi stressz szintjével. Továbbá rávilágított arra, hogy az, hogy valaki milyen 
régóta áll a Büntetés-végrehajtási Szervezet alkalmazásában, nem mutat egyenes arányt a megélt munkahelyi 

stressz intenzitásával. A kapott eredmények alátámasztják, hogy a büntetés-végrehajtás még napjainkban is 

maszkulin jellegű munkahely, s a férfiak és nők munkavégzésének megítélése között a vizsgálati csoport egy 
része szerint érzékelhető különbség van. 

Work-related stress and health promotion in Békés County Remand Prison 

Purpose of the study is measuring the occurence of work-related stress among personnel of Békés County 
Remand Prison, and to present the opportunities for health promotion which are supported by the institute. In 

the interest of keeping skilled personnel, the monitoring and moderating of their mood and stress level is 

extremely important. 

Purpose of the examination is surveying work-related stress, as well as its relationship with the time of service 

in prison, the frequency and extent of contact with detainees. Besides, research covers the ratio of 

requisitioning of rehabilitation opportunities provided by the Hungarian Prison Service, and its efficiency. 

Methods used throughout the research: self-edited questionnaire, Maslach Burnout Inventory (MBI) 

questionnaire, interview and a statistical report made by the psychologist of the Békés County Remand Prison 

based on the individual psychosocial risk assessment questionnaire survey results of the personnel. 

Results of the examination prove that the frequency and amount of direct work with detainees is inversely 

proportional to the level of the experienced stress. Furthermore, it demonstrates that the time of service spent 

in Hungarian Prison Service is not in direct proportion with the level of the experienced stress. The obtained 
results show that the jobs in prison are still of masculin nature, and a part of respondents stated that the 

opinions regarding the work of employed men and women are noticeably different. 
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Bevezetés  

Kutatási témánk az iskolai szociális munka prevenciós jellegének hazai érvényesülése 

napjainkban, a közoktatásban.  A téma aktualitása vitathatatlan, hiszen Magyarországon 

az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

ratifikálásától eltelt majd húsz éve alatt, folyamatos mennyiségi és minőségi fejlesztés 

történik a gyermekvédelem területén. A gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében az 

alapellátás, a személyes gondoskodás prevenciós típusként jelenik meg és a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer része. Napjainkban a társadalmi egyenlőtlenségek 

felerősödtek, ezáltal növekszik a tanulók közötti egyenlőtlenség is. A család a 

társadalom legkisebb egysége. Funkciójuk gyengül, egyre több a diszfunkcionálisan 

működő család. A szerkezetében is széteső, nem formálisan működő egység nem látja el 

funkcióját, pedig a család összetartó ereje, bizalmon alapuló működése elengedhetetlen 

egy egészséges személyiség kifejlődéséhez. 

A szociális munkás komplex szolgáltatást tud nyújtani, megfelelő kapcsolati tőkével 

rendelkezve. Az iskolai szociális munka definícióját Bányai (2000, p 81.) 

megfogalmazásában olvashatjuk: „Az iskolai szociális munka szolgáltatás, a közoktatási 

intézményben biztosított, preventív jellegű segítő tevékenység, amely az iskoláskorú 

gyerekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását 

támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával. Fontos alapelv, 

hogy az iskolai szociális munkás tevékenységének hangsúlya a preventív munkán van és 

a szolgáltatás pedig döntően a fiatalok életterének egy fontos színterén, az iskolában 

történik. Az iskolai szociális munkás ott működik, azon a köztes területen, ahol az iskola 

és a gyermek hatóköre találkozik, olyan réteghez hozzáférve, amely más segítő 

szakemberek számára nem, vagy csak igen nehezen hozzáférhető.” 

Összegezve arra a tényre kívánunk rávilágítani, hogy az iskolában tevékenykedő segítő 

szakmák képviselői a prevencióhoz nagymértékben hozzá tudnak járulni. Az iskolai 

szociális munka tevékenysége szükséges korunk iskoláiban, mert preventív 

szolgáltatás. 

Irodalmi áttekintés  

A hazai és nemzetközi szakirodalom publikációi is kifejezik a téma fontosságát. A 

felvetett hipotézisek a prevenció jellegét kívánják kiemelni, tekintettel arra, hogy még 

általánosan nem elterjedt gyakorlat az iskolákban ez a segítő forma. A megelőzés 

minden területen hatékonyabb, mint a már meglévő probléma kezelése. Erre jó 

gyakorlatok példáját olvashatjuk Máté Zsolt tanulmányában, mégis alig félszáz 

szakember dolgozik mindössze Budapesten és Pécsett. A védőnő, iskolai pszichológus 

jelen van az iskola életében a pedagógusok mellett, de hiányzik az átfogó, több oldalról 
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való összefogás egy személyben. Ehhez társulni kellene szemléletformálódásának is, „A 

másfajta szemléleti keret kialakítása, a pedagógusok segítése céljából előremutató lehet 

a minőségi iskolai gyermekvédelmi munka megvalósítása szempontjából.”  (Homoki, 

2016)1 A szociális munkás legfontosabb eszköztára saját személyisége. 

Rendszerszemlélettel, komplexen átlátva a problémát, a humán ökorendszer 

felhasználásával végzi feladatát, megszólítva a gyermekeket, szülőket, pedagógusokat, 

igazgatókat és a gyermekjóléti jelzőrendszer minden tagját. Az iskolában nemcsak az 

odajáró gyermek, de az őt körülvevő környezet, elsősorban a család tagjai, a szülők 

problémái is megjelennek. A szülők megsegítése ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a 

gyermeké, hiszen a szülő hat elsősorban a gyermek személyiségnek fejlődésére. A 

kettőjük között lévő viszony kölcsönösen kihat a teljesítményükre. A szülők 

felkészítése, segítése ugyanolyan fontos tehát, mint a gyermekeké. Az iskolában 

dolgozó tanári kar és szakmai team együttes célja a szülőkkel való jó viszony 

kialakítása, hogy együtt munkálkodjanak a gyermek harmonikus fejlődése érdekben. „A 

nevelés végső célja az, hogy a gyermekből életképes és „társadalomképes”, azaz 

állandó változásokkal jellemezhető modern társadalomban is boldoguló gyermek 

nevelkedjen a családban…” (Homoki, 2014:24). Az iskola oktató-nevelő munkáján 

felül igyekszik a gyermekek sokoldalú fejlesztésére is odafigyelni. Ide tartozik például a 

szabadidő hasznos eltöltése is. Harmadik hipotézisünk az iskolai támogató rendszer 

működése összefügg a gyerekek pozitív eredményeinek alakulásával. Erre utal Máté 

Zsolt is tanulmányában „… nem a patológiákra helyezi a hangsúlyt, hanem a pozitív 

viselkedésváltozásra, a képességekkel való felruházásra (empowerment) és a 

kompetenciaorientált fejlesztésekre, a reziliencia különböző típusainak fejlesztésére, 

valamint az iskola érzékenyítésére mindezen eljárásokkal és szemléleti változásokkal 

kapcsolatban.” (Máté, 2015 p. 88-89.) 

Anyag és módszer  

Kutatási célunk, az iskolában működő gyermekvédelmi preventív tevékenységek 

feltárása, bővítése, reformálása, amelyek támaszként szolgálhatnak a rászoruló 

szülőknek, gyermekeknek. Rávilágítani, hogy az iskolákban szükség van a szociális 

munkás munkájára, koordináló, kezdeményező, mediáló tevékenységeire. Kutatási 

területem Békéscsaba két alapfokú közoktatási intézménye. 

Hipotézisek: 1. Feltételezzük, hogy az iskolákban a gyermekvédelmi prevenció 

fejlesztésre szorul. 2. Valószínűnek tartjuk, hogy az iskolában a szülők is igénybe 

vennék a szociális munkás segítségét felkészítő szolgáltatásokban (életvezetési-, 

nevelési tanácsadás, krízisintervenció esetén). 3. Feltételezzük, hogy az iskolai 

támogató rendszer működése összefügg a diákok tanulmányi eredményével és 

szabadidős közösségi aktivitásával. 

Az iskola a gyermekeknek fontos közege, amely életének meghatározó állomása. Az ott 

kapott alapokra tud építeni élete során. Ahogy Máté Zsolt (2015, p. 78.) ezt írja: „Az is 

egyre nyilvánvalóbb, hogy az iskola nem pusztán az életre készít fel, hanem az élet 

maga egy olyan színtér, ahol a tanulási funkciók mellett a szociális kompetenciák, a 

társadalmi készségek elsajátítása is zajlik…” 

                                                 
1 Közlés alatt 
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Az iskolában a gyermek tünethordozója a családi problémáknak. Az otthoni szociális 

helyzet, a nehéz anyagi körülmények miatt a gyermek nehezebben vagy nem tud 

beilleszkedni a közösségbe, mert értéktelennek érezheti magát. A kirekesztettség „egy 

sor deviáns magatartást, nem kívánt viselkedést válthat ki a gyermekből.2 Az iskolai 

szociális munkás összekötő az otthon, az iskola és a közösség között, s mint az iskola 

tagja, speciális szolgáltatásokkal tudja segíteni és támogatni a diákokat a tanulás és a 

szocializáció folyamatában. A szociális munkás a megelőző tevékenységeivel egy olyan 

űrt tölthetne be, amely jelenleg még fennáll. A gyermekek, szülők, iskolai 

alkalmazottak körében kialakított jó kapcsolat, bizalmi viszony a problémák 

keletkezésekor, megoldásra találhatnak, ami nem sodródna tovább az árral.  

A kutatás célcsoportjai: szülők; az iskolában dolgozó, tanítók, tanárok, pszichológus; 

6-10 éves korosztályhoz tartozó gyermekek és 11-14 éves korosztályhoz tartozók. 

Kutatási módszerek: kérdőív szülőkkel, félig strukturált interjú gyermekvédelmi 

koordinátorokkal és az iskolai pszichológussal, statisztikai adatelemzés SPSS 22. 

verzió. 

Az elméleti háttér megalapozásához kutatási módszerünk egyik része a 

kérdőívszerkesztés, mintavétel, adatgyűjtés önkitöltős kérdőívvel és annak értékelése. A 

kérdőív elkészítésének szempontjai: a szülők igényei, a preventív tevékenységek 

feltérképezése, a megfogalmazott hipotézisek alátámasztása. Kutatási célunk volt 

feltárni, hogy napjainkban milyen segítő prevenciós tevékenységek zajlanak az 

iskolákban, illetve milyen szülői szükségletek merülnek fel. 

A kérdőív első blokkjában arra kerestük a válaszokat, hogy milyen összefüggések 

találhatók a szülők iskolai végzettsége és a gyermek-szülő kapcsolat minősége között. 

Azután a családi állapot és a szülő-gyermek kommunikáció kapcsolata. Mennyire 

tartják a szülők fontosnak a tanár-diák kapcsolatot, az iskolán belül előforduló társas 

kapcsolatokat. Az iskolában a szociális problémák megoldásában mennyire várnak 

segítséget. Ezeket zárt kérdések formájában kérdeztük, Likert-skálával.  

Egyik legfontosabb kérdés a családlátogatás fontosságnak érzékelését méri. Ezt zárt 

és nyitott kérdéssel oldottuk meg. A zárt kérdésnél a megadott alternatívákkal, Likert-

skálával segítettem eldönteni a válaszadást, a nyitott kérdéssel lehetőséget biztosítottam 

a válaszadónak kifejteni saját véleményét.  A gyermek hatékony fejlődésének 

lehetőségét nyitott kérdéssel tettük fel, azért hogy a kérdőív kitöltő kifejthesse egyéni 

meglátását. Ez a két kérdés összefüggésben van, mert a családlátogatás alkalmával a 

fejlesztési lehetőségek, a korrekció, felzárkóztatás, tehetséggondozás szükségessége is 

felmerülhet a tanár-szülő személyes interakciója során. 

A szabadidőben végzett tevékenységek és a tanulmányi átlag eredménye szoros 

összefüggést mutat. A kompetens segítő az osztályfőnök, ráhárítanak minden olyan 

kérdést, amire nem tudják a választ a szülők. Az iskolában kért szociális segítségek 

formái kevés visszacsatolást adtak. Ennek több oka is lehet. Vagy valóban nem is kértek 

vagy csak nem merik bevallani még így névtelenül sem, hogy adódtak problémák, de 

nem kértek segítséget. Ha kértek is, akkor nem az iskolában.  

Eredmények és értékelésük  

                                                 
2 Együtt gyermekeink jövőjéért - a Sarkadi Kistérség integrált programja.  
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Kutatásunk során a vizsgált tevékenységeket és a hipotézisek bizonyítását tartottam 

fontosnak. A reprezentációs adatfelvétel során adat- és információgyűjtés adódott. 

Szekunder adatgyűjtés történt a két iskola elhelyezkedése a városban, a tanulók 

összetétele, létszámának aránya, a szülők igénye, iskolázottsága tekintetében végeztük a 

vizsgálatokat.  

Első hipotézisünkben feltételeztük, hogy az iskolákban a gyermekvédelmi prevenció 

fejlesztésre szorul. A bevezetőben utaltunk rá, hogy a családi egység a mai 

társadalomban bomlóban van. A család a hagyományos funkcióját nem tudja ellátni, 

mert folyamatos átalakuláson megy keresztül a társadalom összetétele, a családok 

szerkezete, és a családok funkciója is változott az elmúlt évtizedekben. Mindezek 

eltorzult képet alakítanak ki, helytelen normák, viselkedési formák jönnek létre, 

amelyek kedvezőtlen hatással vannak az ilyet tapasztaló családokban. A gyermek 

jövőjét nagymértékben befolyásolja, hogy milyen családba születik. Az első hipotézis 

beigazolódott, mert a kitöltött kérdőíven olvasott vélemények azt bizonyítják, hogy a 

szülők igényelnék a családlátogatást. Ott olyan problémákat is megbeszélhetnének, 

amiről az iskolában nincs lehetőség. Addig nem jelent gondot, hogy nincs látogatás, 

amíg nincs probléma. Az elsődleges prevenció legfontosabb része lenne a 

családlátogatás. Ha már nincs, akkor legalább legyen egy kompetens segítő az 

iskolában, akinek ez a feladatai közé tartozna. 

A második feltételezés beigazolódott, a szülők igénybe vennék az iskolában a 

felkészítő szolgáltatásokat. A nyitott kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy a 

szülők maguk is tanácstalanok több esetben. Megerősítést, bátorítást várnának, szükség 

esetén konkrét támogatást. Nevelési, életvezetési, konfliktuskezelési, önismereti 

tréningekkel, szülő csoportokkal lehetne nekik ezeket megadni. Ezek mind preventív 

szolgáltatások lennének, amelyek a szülőkben felmerülő kételyek, kérdések 

megválaszolására jöhetnének létre.  

A harmadik feltételezés, az iskolai támogató rendszer működése összefügg a diákok 

tanulmányi eredményével és szabadidős közösségi aktivitásával. A kitöltött kérdőíveken 

beírt válaszok megerősítették, ez az állítás beigazolódott. A gyermekek tanulmányi 

átlaga minél magasabb, annál nagyobb százalékban vesz részt iskolában vagy iskolán 

kívül szabadidős közösségi tevékenységben. A jó eredményekhez a tanintézményekben 

minden támogatást – igazgatói, tanári segítség, helység biztosítása, kiegyensúlyozott 

légkör megteremtése, stb. – megkapnak. 

Az eddig elvégzett feladatok mind azt bizonyítják, hogy a társadalmi, gazdasági, 

szociális és családi változások olyan helyzetet teremtettek az alapfokú köznevelési 

intézményekben (bölcsőde, óvoda, iskola), hogy elengedhetetlen egy professzionális 

segítő, akinek, kívülállónak, függetlennek kell lennie, kellő kreativitással rendelkezve, 

hogy megfelelő módon tudja képviselni klienseit. Az iskolák nyitottak egy ilyen 

munkatárs fogadására és együttműködőek, segítőkészek lesznek a közös együttműködés 

reményében. 

Következtetések  

Az alapfokú köznevelési intézményekben jelenleg nincs iskolai szociális munkás, de az 

egyre növekvő igény már megmutatkozik. Az iskolákban a szemléletváltás nemcsak a 

tanulási módszerek, hanem a tanulóhoz való viszonyulás területén is szükségesek. 

Ebben partnere lehetne a szociális munkás, aki nem oktatási-nevelési szemlélettel, 
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hanem empatikus, multidiszciplináris hozzáállással hozzásegíthetné a gyermekeket 

személyiségük minél sokoldalúbb kibontakoztatásában. Kidolgozott program nincs a 

megvalósításra. 2018-ra az előírások szerinti tevékenységek megvalósításáig a 

következő előkészítő intézkedéseket javasoljuk: A családlátogatás élő formáját 

kialakítani. Például új gyermek iskolába érkezésekor a pedagógus felméri a szülő 

igényét és ismerkedő beszélgetést kezdeményezni. Lehetőség szerint a gyermek 

otthonában, ha a szülőnek igénye van rá, vagy az iskolán belül. A gyermekvédelmi 

jelzőrendszer tagjai között a kapcsolatot megerősíteni. A team munkát nem előírás, 

hanem napi rugalmas igény és kapcsolattartás szerint kialakítani. A szülők részére 

életvezetési-, nevelési, konfliktuskezelési, önismereti és egyéb személyiségfejlesztő 

tréningeket szervezni. Szülő klubot indítani, ahol kötetlen beszélgetés formájában 

elmondhatja problémáját, de szakmai előadókat is lehetne meghívni, akiktől szakmai 

ismereteket kaphatnak. Az iskolai pszichológust tevékenyebben bevonni a preventív 

szolgáltatásokba. Jó lenne a DADA programot a felsős osztályokban is folytatni, 

lehetőleg interaktív formában. Csoportfoglalkozásokat bevezetni a délutáni órákban 

alsós és felsős osztályok részére egyaránt. A tehetséges és a tanulásban lemaradt 

gyermekek számára külön foglalkozás megszervezése. 

Összefoglalás 

Kutatási célunk, az iskolában működő gyermekvédelmi preventív tevékenységek 

feltárása, bővítése, reformálása, amelyek támaszként szolgálhatnak a rászoruló 

szülőknek, gyermekeknek. Rávilágítani, hogy az iskolákban szükség van a szociális 

munkás munkájára, koordináló, kezdeményező, mediátori tevékenységeire. 

Az iskola a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez tartozó intézmény. Hétköznapjai 

megváltoztak, egyre több időt tölt a gyermek az iskola falai között. Bevezetőnkben 

részletesen írtunk a család szocializációs funkciójának fontosságáról, melynek 

meggyengüléséről az elmúlt évtizedekben sok szerző publikált. Harmonikusan működő 

családok nélkül nincsen jól működő társadalom. Minden tevékenység kezdete egy jó 

alap elkészítése. Ha gyermekeink megkapják azokat a pozitív, helyes, értéknövelő 

irányokat, amikre felnőtt életük során szükségük lesz, nem kell majd félteni őket az 

önállósodás útján elinduló életükben. A diszfunkcionálisan működő család nem tudja 

feladatát ellátni, illetve hamis képet alakít ki a gyermekben. Azt szokja, meg amit otthon 

lát, még akkor is, ha az helytelen és ferde képet alakít ki magának a világról. Bizonyos 

esetekben már egészen korai életszakaszban ráléphetnek a tanulók a deviáns karrier 

útjára. A posztmodern társadalmakban az új deviancia formák megjelenése 

hasonlóképpen nem a társadalom hasznára való egyéniség kitermelését hordozzák 

magukban. A fentiek értelmében jól látszik, hogy mindkét társadalmi intézménynek 

együttműködve (család-iskola) tenni kell az ártó hatások ellen. Közös érdek és feladat, 

hogy láthatatlanul, észrevétlenül, azonban mégis a professzionális segítő tudatosságával 

a jó irányba tereljék a gyermek személyiségfejlődését. 
 

Kulcsszavak: iskolai szociális munka, prevenció, preventív tevékenység, 

gyermekvédelmi jelzőrendszer, diszfunkcionális család, humán ökorendszer, deviáns 

magatartás, rendszerszemlélet. 
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School social work and prevention 

Abstract  

The purpose of our study is to reflect the importance and great urgency of preventive child-protection actions 
in Hungarian schools. We suggest that the activity of school social workers is of great importance due to their 

coordinating, initiative and mediating roles. The fact that from 2018 on, social workers will have to be 

employed by all schools according to Hungarian law, further shows the actuality of the subject. 
Our results show that child protection issues are a relevant professional challenge not only for school social 

workers but other employees in schools, including school directors, child and youth protection coordinators 

and school psychologists. Our interviews suggest that the reception of the employment of social workers in 
schools is positive among joint professionals. 

The preventive role of school social workers justifies the necessity of their presence in schools. They may 

serve as a connecting link between schools, homes and communities, helping pupils with special supporting 
services in learning and socialization. 

Keywords: school social work, prevention, child protection, disfunctional families, human ecosystem, deviant 

behaviour, systematic viewpoint 
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Bevezetés  

Dolgozatom témája az anafilaxiás reakció kialakulásának patomechanizmusa, tünetei, 

kezelése valamint a Békés megyei kórházak szakdolgozóinak elméleti felkészültségének 

vizsgálata a kórházban bekövetkezett anafilaxiás reakció tüneteinek felismerésében és 

kezelésében. 

Mivel az anafilaxiás reakció ritka, tünetei gyakran nem egyértelműen felismerhetőek és 

perceken belül fatális következményekkel járó kórkép, ellátása azonnali, gyors 

beavatkozást igényel a beteg túlélési esélyeinek növelése érdekében. Dolgozatomban az 

elméleti felkészültség vizsgálata mellett arra kerestem a választ, hogy vajon szükség 

van-e a szakdolgozók szabadon választott elméleti és gyakorlati képzésének 5 éves 

periódusán belül az anafilaxia tüneteinek felismerésének és kezelésének ismereteinek 

frissítésére, bővítésére ugyanúgy, mint ahogy az újraélesztés elméleti és gyakorlati 

ismeret és készség frissítésére is megtörténik minden képzési periódusban.  

 

Szakirodalmi áttekintés  

Az élőlények külső és belső környezetük állandó változásainak és hatásainak vannak 

kitéve. Fennmaradásuk feltétele, hogy alkalmazkodjanak a környezetükhöz. Az 

evolúció során kialakult és genetikusan determinált struktúrákat fennmaradásuk céljából 

meg kell őrizniük, hogy védekezni tudjanak a környezet olyan károsító hatásaival 

szemben, amelyek a szervezet integritását veszélyeztetik. 

A védekezés lehet aktív folyamat, ennek során a szervezet maga állítja elő a 

védekezéshez szükséges anyagokat, a passzív védekezés alatt pedig csak felhasználja a 

rendelkezésre álló, készen kapott védőanyagokat.  

Az aktív védekező mechanizmusok a szervezet gyulladásos reakciója és az 

immunvédekezés. A immunvédekezés alapja a saját és az idegen felismerésének 

képessége. Ez a képesség lehet veleszületett, genetikusan meghatározott strukturális és 

funkcionális adottság vagy szerzett, ami lehet a fertőzés kiállása vagy védőoltás 

formájában a szervezetbe bejuttatott elölt vagy legyengített kórokozó vagy kész 

immunanyag. (Ormai, 1996) 

Anafilaxiás reakció: „Megkülönböztetünk anafilaxiás és anafilactoid reakciót. Közös 

vonásuk, hogy végeredményként biogén aminok (elsősorban hisztamin ) szabadulnak 

fel és ezek váltják ki a látványos klinikai tüneteket. A különbség az, hogy anafilaxiás 

reakció esetén antigén-antitest kapcsolódás és következményes komplementaktiváció 

szabadítja fel a biogén aminokat, míg anafilactoid reakcióban ez közvetlenül megy 

végbe. Az anafilaxiás reakció előfeltétele a szenzibilizálódás: az antigénnel történő első 

(néhány) találkozás során keletkező ellenanyagok a hízósejtek és a basophil 
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granulocyták felszínéhez kötődnek: ún. szesszilis ellenanyagok. Az anafilaxiás reakció 

elindítója az antigénnel való ismételt találkozás.” (Gőbl, 2001. p.244) 

Az antigénstimulus hatására létrejött immunválaszt IgE vagy IgG típusú ellenanyagok 

váltják ki. Ismételt antigén hatás esetén az antitesttermelés mellett mediátor anyagok, pl. 

hisztamin, prosztaglandinok szabadulnak fel. A hisztamin a H1 éa H2 receptorok 

ingerlésén keresztül viszketést, rhinorrheát, tachycardiát és bronchospazmust okoz. A 

mediátor anyagok fokozzák az érfal áteresztő képességét, fokozódik a plazma 

kiáramlása a szövetközti térbe, amely olyan fokú éis lehet, hogy akár 10 percen belül 

kikerülhet az intravascularis folyadék 50%-a az extravascularis térbe, ezáltal az 

érpályán belül hypovolaemia alakul ki. Fokozódik a simaizmok (főleg a bronchusok) 

görcskészsége. Hisztamin hatására óriási mértékű vasodilatáció és hypotensió 

következik be. A folyadékvesztés miatt a szervezet homeosztázisa felbomlik, s ez 

anafilaxiás shock kialakulásához vezet. (Ormai, 1996) 

 

Az anafilaxiát nem minden esetben ismerik fel, ezért lehet, hogy különböző 

tanulmányok alábecsülik a gyakoriságát. Elméletileg bármilyen anyag képes anafilaxiát 

okozni. 

Gyógyszerek: az antibiotikumok, az általános anesztéziában használt szerek 

(izomrelaxánsok, érzéstelenítők), plazma expanderek, aszpirin/nem szteroid 

gyulladáscsökkentők és az ópiátok a leggyakoribb szisztémás allergiás reakciót okozó 

szerek. 

Allergénkivonatok és immunterápia: injekció utáni általános reakció ritka, a 

kialakulás esélyét fokozza az instabil szteroid-dependens asztma, az injekció beadása 

előtt  közvetlen lezajlott asztmás roham, ha a beteg béta-blokkolót szed, illetve, ha az 

immunterápia során az injekció beadásához új ampullát kezdünk. 

Rovarcsípés: helyi vagy általános tüneteket okoz. 

Latex: leggyakrabban az egészségügyi dolgozók, az urogenitális rendellenességgel élő 

gyerekek és a gumigyártásban dolgozók értintettek. 

Élelmiszerek: súlyos bőr, szem, gastrointestinális, légzőszervi és karciovaszkulásris 

tüneteket okozhatnak. 

Terhelés: bármely olyan tevékenység, amely szapora szívműködéssel jár (futás, síelés, 

aerobic, kerékpározás, házasélet). 

Idiopathiás: az esetek egyharmadában rejtve marad a kiváltó ok. (McPhee és 

Papadakis, 2007.p.810.)  

 

A tünetek hirtelen lépnek fel és gyorsan progrediálnak. Légúti tünetek: rhinitis, légúti 

duzzanat (nyelv, torok, garat, gége), légzés és nyelés nehezített, rekedtség, stridor (felső 

légúti obstructio okozta belégzési hang).  

Légzés: légszomj, zihálás,kifáradás jelei, bronchospasmus, cyanosis (késői jel), 

légzésmegállás. 

Keringés: hypotensio-ájulás(érzés), tachycardia, shock jelei, beszűkült eszmélet-

eszméletlenség, következményes myocardium ischaemia, EKG eltérés, ritmuszavarok, 

keringésmegállás. 

Bőr és/vagy nyálkahártya tünetek: lehetnek egészen enyhék vagy akár drámaiak is, 

foltos erythema vagy generalizált vörös kiütés, különböző alakú és méretű urticaria a 

test bármely részén. 
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Egyéb tünetek: fejfájás, látászavar, hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, 

hyperperistaltica, méhizom  kontrakciók, halálfélelem, hypoxia okozta tudatzavar. 

 

Anafilaxia valószínű, ha az alábbi három kritérium teljesül:  

-hirtelen kialakuló és rapidan progrediáló tünetek 

-életveszélyes légúti és/vagy légzési és/vagy keringési zavarok 

-bőr és/vagy nyálkahártya tünetek (bőrpír, urticaria, angiooedema). 

 

Fatális esetekben a halál általában a triggert követően gyorsan bekövetkezik. Halálos 

ételreakciók általában 30-35 perc alatt okoznak légzésleállást, a rovarcsípések általában 

10-15 percen belül a keringés összeomlásához vezetnek, míg a vénásan adott 

gyógyszerek általában 5 perc alatt halálosak. Minél gyorsabban alakul ki az anafilaxia, 

annál súlyosabb tünetekre lehet számítani. Bifázisos anafilaxia esetében a tünetek az 

első reakció lezajlása után 8-12 óra múlva visszatérnek. A második reakció súlyosságát 

tekintve nem különbözik az elsőtől, de szignifikánsan több adrenalin szükséges. (MRT, 

2015) 

 

Az anafilaxia kialakulásának kockázati tényezői: élelmiszer allergia, asztma, korábbi 

reakció az anamnézisben, atopia, béta-blokkoló kezelés, többszörös antibiotikum 

érzékenység. (Herjavecz, 2004) 

 

Az anafilaxia diagnózisa nem mindig egyértelmű, kezelését az anafilaxia algoritmus 

foglalja össze, amiben az ABCDE megközelítést kell alkalmazni. A : légút, B : légzés, 

C : keringés, D : neurológia, E : megtekintés.  

A kutatásban részvevő személyek, a kutatás módszerei és a vizsgálat menete 

A kutatásban 150 fő vett részt, a nemek arányát tekintve 143 nő és 7 férfi. Az életkori 

megoszlás a következőképpen alakult: 18-25 év között 11 fő, 26-35 év között 13 fő, 36-

45 év között 70 fő, 46-65 év között 56 fő. Végzettség tekintetében 3 fő C kategóriás, 29 

fő D kategóriás, 90 fő E kategóriás és 27 fő F kategóriás végzettségű dolgozó vett részt 

a kérdőívek kitöltésében. 33 fő járóbetegellátásban, 117 fő fekvőbetegellátásban 

dolgozik.  

Kutatási módszerként a kérdőíves kikérdezést és azok elemzését választottam. A kutatás 

eszközei saját szerkesztésű kérdőívek voltak, kitöltésük anonim módon történt. A 

kitöltési hajlandóság 100%-os volt, minden visszaérkező kérdőív értékelhető volt. A 

statisztikai adatok kimutatására, az adatok feldolgozására, a diagramok elkészítésére a 

Microsoft Excel táblázatot alkalmaztam.  

Hipotéziseim 

-Feltételezem, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkező munkatársak, 
biztosan felismerik az anafilaxiás reakció jeleit. 

-Feltételezem, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkezők hiányos 
ismeretekkel rendelkeznek az anafilaxia gyógyszeres kezelését illetően. 
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-Feltételezem, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkezők megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek a gyógyszerallergia felderítésével kapcsolatban. 

-Feltételezem, hogy a gyógyszerek alkalmazása kapcsán minden egészségügyi 
dolgozó maximális biztonságra törekszik (a dokumentumok ellenőrzése, 
kikérdezés közvetlen a beadás előtt tudatánál lévő betegnél, nem tiszta 
tudatú betegnél mit ellenőriz). 

-Feltételezem, hogy az egészségügy területén sajnos gyakran előfordul, hogy 
orvosi felügyelet és /vagy külön írásbeli engedély nélkül történik, szakdolgozó 
által vénás injekció beadása.  

-Feltételezem, hogy a kötelező szakmacsoportos és szabadon választott 
továbbképzések kapcsán nagyon kevés ismeret hangzik el az anafilaxiás 
reakciókkal kapcsolatban.  

-Feltételezem, hogy az egészségügyi dolgozók pontosan ismerik az újraélesztési 
lánc helyes sorrendjét. 

 

Eredmények értékelése 

Kutatásom eredményeképpen hipotéziseim részben beigazolódtak, részben pedig 

nem nyertek bizonyosságot. Ennek megfelelően a következő eredményeket tudom 

leírni. 

 

1.Hipotézisem: Feltételeztem, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkező 
munkatársak biztosan felismerik az anafilaxiás reakció jeleit. 
 
Az erre vonatkozó kérdésre a 150 megkérdezett szakdolgozóból 126 fő 
válaszolt helyesen. Az eredmény alapján kimondható, hogy a feltételezésem 
részben igazolódott. A helyes válaszok végzettség alapján történt elemzésekor 
kiderült, hogy a helyes válaszok százalékos aránya megközelítőleg azonos volt 
a C, D, E és F kategóriás válaszadók között. 
 

2.Hipotézisem: Feltételeztem, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkezők 
hiányos ismeretekkel rendelkeznek az anafilaxia gyógyszeres kezelését 
illetően. 
 

Erre az előfeltevésemre vonatkozó kérdések elemzése alapján 
kimondható, hogy feltevésem beigazolódott. Arra a kérdésre, hogy mit 
választana első beadandó gyógyszerként súlyos-életveszélye anafilaxiás 
reakció esetén, a válaszadók 76 százaléka válaszolt helyesen. Arra a kérdésre, 
hogy mit kellene magánál tartania egy ismert rovarcsípés allergiás betegnek, a 
válaszadók 68 százaléka válaszolt helyesen. Arra a kérdésre, hogy anafilaxia 
gyanúja esetén mi az adrenalin elsődlegesen választandó beadási módja, 38 
százalék válaszolt helyesen. Arra a kérdésre, hogy anafilaxia esetén milyen 
infúzió adása javasolt, 64 százalék válaszolt helyesen. Arra a kérdésre, hogy 
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milyen gyógyszerek okozhatnak leggyakrabban anafilaxiát, csak 24 százalék 
tudta a helyes választ.  
 

3.Hipotézisem: Feltételeztem, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkezők 
megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a gyógyszerallergia felderítésével 
kapcsolatban.  
 

Ennek az ismeretnek a vizsgálatára az egyik kérdésem az volt, hogy 
milyen módszert alkalmazunk elsődlegesen gyógyszerallergia felderítésére, 
amire a válaszadók 41 százaléka tudta a helyes választ. A következő kérdésem 
az volt, hogy minden antibiotikum előtt kötelező-e bőrpróbát végezni, amire a 
válaszadók 53 százaléka válaszolt helyesen. Arra a kérdésre, hogy ki 
értékelheti a gyógyszerallergiás kórelőzménnyel rendelkező betegnél 
elvégzett bőrpróba eredményét 72 százalék jó válasz született.  

A fenti eredmények értékelése alapján tehát elmondható, hogy a 
feltételezésem nem vagy csak részben igazolódott. 
 

4.Hipotézisem: Feltételeztem, hogy a gyógyszerek alkalmazása kapcsán minden 
egészségügyi dolgozó a maximális biztonságra törekszik. 
 

Az erre vonatkozó egyik kérdésem az volt, hogy hogyan jelöljük a 
dokumentációban, ha a betegnek már volt allergiás reakciója, amire a 
válaszadók 98 százaléka válaszolta helyesen, hogy a beteg összes 
dokumentációjában jelöljük. Tehát az a hipotézisem igazolódott.  

Két kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy egyrészt milyen karszalagot 
kap a kórházi kezelés során az a beteg, aki allergiás valamilyen gyógyszerre, 
másrész pedig, hogy a szakdolgozók milyen esetben tesznek fel piros 
karszalagot. A kérdőívek feldolgozása során fény derült arra, hogy a megye két 
kórháza közül az egyikben alkalmazzák azt a módszert, hogy a 
gyógyszerallergiás kórelőzménnyel rendelkező beteg piros színű karszalagot 
kap az azonosításra, a másik kórházban viszont az összes beteg egyen színű 
karszalagot kap a kórházi bent tartózkodás alatt. Mivel módszer nem 
egyöntetű a megyében, ezért ez a két kérdés nem volt alkalmas a hipotézisem 
igazolására.  
 

5.Hipotézisem: Feltételeztem, hogy az egészségügy területén sajnos gyakran 
előfordul, hogy külön írásbeli engedély nélkül történik szakdolgozó által vénás 
injekció beadása.  
 

A hatályos NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi 
elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, 
szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről így szól: „Felhatalmazás a 
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szakdolgozó részére akkor adható, ha a szakdolgozó az adott tevékenység 
végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta és a tevékenység 
megfelelő kivitelezéséről a felhatalmazást kiadó személyek a gyakorlatban 
előzetesen meggyőződtek. A felhatalmazás alapján végzett tevékenység 
szakszerű kivitelezéséért elsősorban a szakdolgozó felelős.” 66/2011. (XII.13.) 
NEFMI  
 

A válaszadók 30 százaléka (45 fő) nem rendelkezik a munkahelye által 
írásban kiállított engedéllyel vénás injekció beadásához. Ebből a 45 főből 34 
válaszolta azt, hogy soha nem ad vénás gyógyszert, 6 fő válaszolta, hogy ad, 
de csak szóbeli utasításra, 1 fő válaszolta azt, hogy ad, de csak 
fájdalomcsillapítót és 4 fő válaszolta azt, hogy annak ellenére, hogy nem 
rendelkezik írásbeli engedéllyel, napi rendszerességgel ad vénás gyógyszert. 
Az eredmények alapján kimondható, hogy a hipotézisem nem igazolódott, 
mivel nem jelentős az írásbeli engedély nélküli vénás gyógyszerbeadás a 
vizsgált kórházakban. 
 

6.Hipotézisem. Feltételeztem, hogy kötelező szakmacsoportos és szabadon 
választott továbbképzések kapcsán nagyon kevés ismeret hangzik el az 
anafilaxiás reakciók felismerésével, kezelésével és megelőzésével 
kapcsolatban. 
 

Ennek a hipotézisnek az igazolására vonatkozó kérdésemre, mi szerint 
az egészségügyi szakdolgozó hallott-e olyan szakmai előadást, amely az 
anafilaxia felismerésével és azonnali ellátásával foglalkozott, a válaszadók 70 
százaléka válaszolta azt, hogy nem hallott ezzel a témával foglalkozó előadást 
így elmondható, hogy hipotézisem beigazolódott.  

 
7.Hipotézisem: Feltételezem, hogy az egészségügyi szakdolgozók pontosan ismerik 

az újraélesztési lánc helyes sorrendjét. 
 

Erre az előzetes feltevésemre a válaszadók 73 százaléka válaszolt 
helyesen, így elmondható, hogy hipotézisem csak részben igazolódott. 

  
 

 

Kulcsszavak: anafilaxiás reakció, immunvédekezés, antigén, antigén hatás, shock, 

tünetek, kezelés, bőrpróba, adrenalin, újraélesztés, prevenció, előadás. 

 

Javaslat: A kórházi körülmények között bekövetkezett anafilaxiás reakció nemzetközi 

viszonylatban is ritka, pontos adatok nem állnak rendelkezésre az előfordulást illetően.  
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Amellett, hogy ritka betegség, tünetei sem mindig egyértelműek viszont kialakulásakor 

azonnali, gyors és pontos beavatkozásra, kezelésre van szükség ahhoz, hogy a beteg 

túlélési esélyeit maximalizáljuk. 

 

A kérdőívemre adott válaszok elemzése kapcsán kiderült, hogy a Békés megyei 

kórházakban dolgozó egészségügyi szakdolgozóknak vannak hiányosságaik az 

anafilaxia tüneteinek felismerésével, kezelésével kapcsolatban főleg azoknál a 

szakdolgozóknál, akik nem hallottak szakmai előadást a témával kapcsolatban. 

 

Javasolt lenne, hogy az ötévenkénti képzési periódusban a szabadon választott 

továbbképzések keretein belül, ugyanúgy, mint ahogy az újraélesztés elméleti és 

gyakorlati oktatása is történik, alkalmanként a szakdolgozóknak lehetősége nyíljon a 

témával kapcsolatos elméleti tudás frissítésére. 

 

A kórházaknak javasolt lenne egy minden kórházi osztály egyéni jellemzőit fegyelembe 

vevő, az anafilaxia felismerésére és ellátására vonatkozó protokoll kidolgozása valamint 

lehetőséget biztosítani a szakdolgozóknak arra, hogy a protokoll lépéseit alkalmanként 

osztályértekezlet vagy osztályos esettanulmány elemzésekor felidézni, ismételni tudják. 

A protokoll pontos betartása lehetővé teszi egyrészt az anafilaxiás reakció 

kialakulásának megelőzését, kialakulásakor azonban az azonnali, gyors és pontos 

beavatkozást, amellyel életeket menthetünk. 
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Anaphylaxis! Help! 

Abstract  

The exact number of anaphylactic reactions in a hospital environment is not known in Hungary, as these 
events do not have to be reported. Estimated European data imply that the occurrence is about 1-3 of 10000 

people, however, assumptions suggest a much higher occurrence in reality. 

The symptoms of an anaphylactic shock are not always unambiguous and thus probably many health 
professionals do not even have a single encounter with this disease. However, in order to prevent the fatal 

consequences, the treatment of anaphylaxis must be carried out immediately and accurately. The purpose of 

our research was to examine the knowledge of health professionals in Békés county hospitals about the 
prevention, the early recognition of the symptoms, and the immediate and accurate treatment of anaphylaxis. 

The research was conducted with a survey. 
Our results show that many health professionals in Békés county hospitals do have insufficient knowledge 

about the prevention, recognition and treatment of this disease, especially those who have not attended any 

knowledge refreshing lectures regarding the subject. 
In our paper we suggest that during the obligatory further education periods in every five years, health 

professionals should have more opportunities for refresh their knowledge about the anaphylaxis, just like they 

do in case of CPR. Our suggestions also include the development of new protocols that reflect the special 
characteristics of different hospital departments, and that these protocols should be regularly refreshed and 

reiterated in theory and practice among the workers of the department. 

Keywords: anaphylaxis, immune protection, antigens, antigen effect, shock, symptoms, treatment, skin test, 
adrenaline, CPR, prevention 

 

 

 

 

http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/az_anafilaxia_diagnozisa_es_uj_terapias_lehetosegei
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/az_anafilaxia_diagnozisa_es_uj_terapias_lehetosegei
https://koncsag.wordpress.com/2012/07/17/antibiotikum_borproba/
http://reanimatio.com/sites/reanim_hu/media/files/ERC_MRT_Ujraelesztes_Ajanlas_2015_10_14_v5.pdf
http://reanimatio.com/sites/reanim_hu/media/files/ERC_MRT_Ujraelesztes_Ajanlas_2015_10_14_v5.pdf
http://medicalonline.hu/cikk/az_urticaria_es_angiooedema_tortenete
http://medicalonline.hu/cikk/jelentes_a_gyogyszer_okozta_nemkivanatos_esemenyek_teruleten_szukseges_elorelepesrol_tartott_workshoprol
http://medicalonline.hu/cikk/jelentes_a_gyogyszer_okozta_nemkivanatos_esemenyek_teruleten_szukseges_elorelepesrol_tartott_workshoprol
https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/adult-advanced-life-support/
http://www.makit.hu/upload/allergologia/document/Allergologiai_krizisallapotok_ajanlas.pdf?web_id
http://www.makit.hu/upload/allergologia/document/Allergologiai_krizisallapotok_ajanlas.pdf?web_id


A SZIE GAEK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 2016. 

 

 

 52 

 

BIZTOS KEZDET HÁZAK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 

A SARKADI KISTÉRSÉGBEN 
Máriné Nagy Adrienn1 – Czinderi Kristóf2 

1BEMKH, Foglalkoztatási Főosztály, Békéscsaba; SZIE GAEK szociális munka alapszakos hallgató, 

nagy.adrienn@bekes.gov.hu 
2 Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gyula, főiskolai tanársegéd, 

kczinderi@gmail.com 

 

Bevezetés  

Minden kiscsecsemő megszületésekor új csoda veszi kezdetét a gyerek, a családja és 

környezete számára. Megindul az az egész életen át tartó, gazdag folyamat, amelynek 

során a gyerek növekszik, fejlődik és tanul. E folyamat kibontakozását számtalan 

tényező befolyásolja: a gyerek genetikai és biológiai adottságain kívül meghatározó a 

körülötte élő emberekkel való kapcsolata, az őt körülvevő tárgyi környezet, valamint a 

tágabb társadalmi, kulturális környezet. Ezek a tényezők egymással összefüggésben 

alakítják a gyerek képességeit, formálják személyiségét.  

A fejlődést nem tudjuk siettetni, de a gyerek szükségleteit, igényeit támogató környezet 

megteremtésével folyamatát optimalizálhatjuk. A korai évek meghatározóak a gyerek 

későbbi fejlődése, tanulása, viselkedése, érzelmi állapota szempontjából. A 

koragyermekkorban szerzett tapasztalatok a gyors ütemben növekedő testben és az érő 

idegrendszerben hagyják lenyomatukat. Ezzel alapvető módon befolyásolják a fejlődés 

irányát, ami egyben a későbbi fejlődés, tanulás alapját képezi. A gyerekek érzelmi 

egészsége, ellenálló képessége, szociális kompetenciája szintén ezeken a korai 

tapasztalatokon nyugszik (Balázs 2009.9). 

A Biztos Kezdet Házak ebben a munkában rendkívül fontos szerepet tudnak vállalni, 

hiszen azoknak a halmozottan hátrányos helyzetű településeken élő gyerekes 

családoknak kívánnak segítséget nyújtani, akik az egészségügyi, gyermekjóléti és 

szociális alapellátásokat  - azok területi hozzáférési és minőségi egyenlőtlenségei miatt - 

kevésbé tudják igénybe venni, mint a többi család. 

Irodalmi áttekintés  

Minden gyereknek joga van a boldog gyermekkorhoz – az egészséges fizikai, kognitív, 

szociális és érzelmi fejlődéshez (UNICEF, 2006 – idézi Danis et al. 2011, 29. o.).  

Azon túl, hogy alapvető emberi motiváció, hogy a vállalt és körülöttünk élő 

kisgyermekeknek egészséges, boldog és teljes gyerekkora legyen, be kell látnunk, hogy 

ennek megteremtéséért a felnőtt társadalom felelős. A gyermekek kiszolgáltatottak, 

szükségük van a felnőttek védelmére, gondoskodására, szeretetére.  

Régóta ismert és az utóbbi években ismét előtérbe kerülő tény, hogy a korai életéveknek 

meghatározó szerepük van a későbbi életút szempontjából (Harlow 1958, Bowlby 1969, 

Erikson 1968, 1974, Ainsworth és mtsai 1978, Danis 2009, Roth és Vincze 2010 – idézi 

Surányi et al. 2010), ezért különös odafigyelést igényelnek. S bár köztudott, hogy az 

agy és az idegrendszer az egész életút során fejlődik, fejlődésének jelentős része lezajlik 

az első 5-6 évben, és a tanulás soha többé nem megy végbe olyan rohamosan, mint a 
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kora gyerekkor idején (Egyed, 2010 – idézi Surányi et al. 2010). Amint a „Legyen jobb 

a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában is megfogalmazták, számos hazai és külföldi 

vizsgálat bizonyítja (Cole–Cole 2006,), hogy az iskolai pályafutás későbbi 

(középiskolai) szakaszaiban és a társadalmi részvételben tapasztalható elmaradás, 

elsősorban a kora gyermekkori feltételekkel, körülményekkel magyarázható.  
Persze itt még nincs minden eleve elrendelve, ahogyan azt Bass László 2007-es 

publikációjában is megfogalmazza: „Születés után a gyermekek fejlettségi szintje még 

alig tartalmaz szociálisan meghatározott elemeket – a szociális hátrányok (és előnyök) 

az életút során fokozatosan rakódnak rá a gyermek teljesítményeire, képességeire. (…) a 

teljesítmények szociálisan meghatározott különbségei nem dőlnek el korai korban, a 

szocializáció más színterein (óvoda, iskola) vagy a családi szocializációs folyamatba 

való beavatkozással nem reménytelen a teljesítménykülönbségek csökkentése.” (Bass 

2007. 28)  

Magyarország azonban az „egymillió dolgozó szegények országa”3, így nemcsak azok a 

családok küzdenek anyagi nehézségekkel, ahol egyik vagy mindkét szülő munkanélküli, 

hanem a teljes munkaidőben foglalkoztatott családfenntartók is. Ezzel párhuzamosan 

egyre kevesebb idő jut a gyermekekre – a nők is egyre nagyobb számban vállalnak 

teljes munkaidős állást – így ahol település adta lehetőség van rá, ott már a 

csecsemőkorú gyermeket gyermekintézményben helyezik el. Az anyagi nélkülözés 

mellé gyakran társul a szülők alacsony iskolai végzettsége, kirekesztettség és 

egészségkárosodás, melyek következtében olyan káros környezeti és viselkedésminták 

alakulnak ki, amik lehetetlenné teszi a felnövő gyermek optimális fejlődésének 

lehetőségét. 

A vidéki, kis létszámú településeken illetve a nagyvárosok elszegényedett 

városrészeiben ezen hátrányok halmozottan, egymást erősítve jelennek meg. A 

családokat támogató rendszerek – szakemberhiány és egyéb okok miatt – minimális 

szinten működnek, leggyakrabban egy már kialakult krízisre reagálnak.  

A Biztos Kezdet Házak ezt az űrt igyekeznek betölteni és olyan kapaszkodót biztosítani 

a családoknak, ami a napi problémák áthidalásában megbízható segítséget tud nyújtani. 

A program egyedisége abban mutatkozik meg, hogy ebbe a munkába bevonják a 

gyermek életének alakításában leginkább kompetens személyeket: a szülőket (apát és 

anyát egyaránt), képessé teszik őket arra, hogy saját életüket és gyermekük nevelését 

irányítani tudják. 

A program4 1999-ben indult el Nagy-Britanniából, a gyermekszegénység csökkentése 

érdekében. A program a Sure Start, azaz a Biztos Kezdet nevet kapta. A britek is 

elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra koncentrálnak, a családok 

aktív részvételét, a szakmák szoros együttműködését feltételezi és a helyi közösségre 

építenek. Sikere abban rejlik, hogy bár erős központi szakmai irányítás mellett, de a 

helyi szükségletekre reagálva, rugalmasan és sokszínűen működnek. 

 

 

A Sarkadi Kistérség is azon 33 leghátrányosabb helyzetű térség közé tartozik, melynek 
komplex programmal történő fejlesztéséről 2007-ben döntött a Kormány. Ezen 33 

                                                 
3http://scheiringgabor.blog.hu/2015/04/08/az_egymillio_dolgozo_szegeny_orszaga 
4www.gyerekesely.hu 
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kistérségben él az ország lakosságának tizede, itt találhatók a legmagasabb 
munkanélküliséggel sújtott térségek, itt él a roma lakosság közel harmada. A 
szegénységben élő családok aránya ezekben a térségekben a legmagasabb, ezáltal a 
gyermekszegénység is itt a legjellemzőbb.  
Fenti problémák megoldására tett javaslatként készült el kormányzati felkérésre a 

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program 2006 márciusában. A program alapján 

készült „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiát, az Országgyűlés 2007 

májusában a parlamenti pártok szinte egyhangú egyetértése mellett fogadta el.” 

(„Legyen jobb a gyermekeknek” - Szécsényi Gyerekesély program)  

A döntés tükrében a Magyar Tudományos Akadémia által vezetett Gyerekesély Iroda 

megkezdte a Biztos Kezdet gyerekházak hálózatának létrehozását és a komplex 

gyerekesély programok kistérségi kiterjesztésének előkészítését. 

Ezen komplex program keretén belül nyílt lehetőség a Sarkadi Kistérségben – több más, 

hiánypótló szolgáltatás mellett - 3 Biztos Kezdet kialakítására, a hátrányos helyzetű 

családok felzárkózási esélyeinek elősegítésére. 

 

Anyag és módszer  

Dolgozatomban azt mutattam be, hogy a Sarkadi Kistérségben Európai Uniós forrásból 

létrehozott és napjainkban hazai finanszírozásból működő Biztos Kezdet Házak hogyan, 

milyen eredményekkel dolgoztak egy komplex pályázatba integrálva, illetve ma, amikor 

a gyermekjóléti alapellátás rendszerének – jogszabály által nevesített - teljes körű 

tagjaivá váltak. Az értékelő kutatás során ennek a folyamatnak a minőségét és 

eredményét kívántam megvizsgálni az abban résztvevők megkérdezésével, a 

számszerűsíthető adatok értékelésével.  

 

Feltételezésem az volt, hogy hatékonyabb munkavégzés zajlott, míg a nagy program 

(komplex Gyerekesély program) egy “kis” része volt a Biztos Kezdet – mégha a benne 

dolgozók olykor hátrányként is értékelték ezt -, mint ma, önálló intézményként.  

Felvetésem igazolására dokumentumelemzést és félig struktúrált interjú készítésének 

módszerét használtam, melynek alanyai települési polgármesterek, intézményvezetők, 

Biztos Kezdet Ház vezetők és szolgáltatást igénybevevők voltak. 

 

Eredmények és értékelésük  

Számszerűsíteni a Biztos Kezdetben folyó munka eredményeit szinte lehetetlen, hiszen 

azok nem most és nem is számokban mérhetők. Ehhez évek kellenek – nem véletlenül 

kerültek megfogalmazásra a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programban rövid-, 

közép- és hosszútávú célok. Ez utóbbi egy generációt ölel fel, azaz 25 évet.  
 

Magyarországon jelenleg 114 gyerekház működik – közülük három a Sarkadi 

Kistérségben (Biharugrán, Geszten és Okányban). Mindegyik ház egységes szakmai, 

módszertani útmutató alapján végzi tevékenységét.  



A SZIE GAEK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 2016. 

 55 

Napi tevékenységük közé tartozik a gyermekek fejlődését közvetlenül támogató 

szolgáltatások (fejlesztő foglalkozások, szabad játék, gyermekek fejlődésének nyomon 

követése, egészséges táplálkozás ösztönzése), szülőkre irányuló szolgáltatások (szülői 

szerepre való felkészítés, beszélgetőkörök), helyi közösségre irányuló szolgáltatások 

és közösségi rendezvények, társszakmák közti együttműködés, étkezés biztosítása, 

mentorálás, dokumentációs rendszer vezetése. Ezen tevékenységeket úgy a komplex 

program idején, mint ma, a hazai finanszírozásban rendszeresen végzik a Házak. 

 

A következő táblázat a házakkal szemben támasztott követelményeket hivatott 

bemutatni a komplex program illetve a hazai finanszírozás idején. 

Biztosítani kell Komplex program idején Hazai finanszírozás idején5 

bevonandó 

korosztály 

0-5 éves gyermekek és szüleik 0-3 éves gyermekek és szüleik 

gyerekek számára szakmai szolgáltatásként 

legalább képesség-

kibontakoztató foglalkozást, 

állapotfelmérést, fejlesztést és 

étkeztetést 

szakmai szolgáltatásként 

legalább képesség-

kibontakoztató foglalkozást, 

állapotfelmérést, fejlesztést és 

étkeztetést 

szülők számára gyermekkel együtt történő 

részvételét a foglalkozásokon, 

a szülők számára személyiség- 

és kompetenciafejlesztést 

célzó, valamint egyéb 

preventív célú programokat  

gyermekkel együtt történő 

részvételét a foglalkozásokon, 

a szülők számára személyiség- 

és kompetenciafejlesztést 

célzó, valamint egyéb 

preventív célú programokat 

közösségi 

rendezvény 

legalább havi egy közösségi 

rendezvény megszervezését a 

szülők, illetve a helyi 

közösség számára  

legalább havi kettő 

nyitva tartás 8 és 13 óra között, legalább 

négy óra időtartamban 

napi öt óra 

Biztos Kezdet 

programok 

látogatásának 

havi látogatottság 80 fő nincs ezzel kapcsolatos 

elvárás 

                                                 
5 
http://nrszh.kormany.hu/download/3/f8/00000/infonap_bkg_001.pd
f 
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száma 

Biztos Kezdet 

programban 

rendszeresen 

résztvevő 

gyermekek száma 

első évben legalább 8, a 

második évben legalább 10 

gyermek rendszeres részvétele  

(rendszeres igénybevevőjének 

számít az a 0-2 éves gyermek, 

aki hetente legalább egy 

alkalommal, az a 2-5 éves, 

nem óvodás gyermek, aki 

legalább heti három 

alkalommal látogatja 

szülőjével a Gyerekházat) 

rendszeres=havi nyitva tartási 

napok 40%, napi jelenlét=5  

adott hónapban átlagosan heti 

– 

5 fő (legfeljebb 1000 lakos 

esetén)  

7 fő (legfeljebb 2000 lakos 

esetén) 

10 fő (kétezernél több lakos 

esetén) 

Egyéb elvárások - rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők 

aránya minimum 50% 

Képzés a Ház 

munkatársai 

számára 

kötelezően választható 

tevékenység, projektben 

tervezett költség, rendszeres, 

szervezett, a tervezett ütem 

szerint megvalósultak az 

EMET közreműködésével 

kötelezően választható 

tevékenység, van rá rá költség 

tervezve, az EMET részéről a 

feltételek nem biztosítottak 

(nincs szervezve képzés) 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

(EMET)-vel való 

együttműködés 

a Kedvezményezettet kötelezi 

és részére biztosítja TÁMOP-

5.2.1 kiemelt projekt keretén 

belül a mentori támogatást, 

szervezi a szakember 

képzéseket, és a Kistérségek 

közötti szakmai 

tapasztalatcserék alkalmait 

a Kedvezményezettet kötelezi 

azonban nem biztosítja 

TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt 

keretén belül a mentori 

támogatást, és a szakember 

képzéseket (a kiemelt projekt 

– a Házvezetők tudomása 

szerint felállt, de kapcsolatba 

nem léptek egymással) 

 

Pozitív változásként értékelhető, hogy a rendszeresen résztvevőnek számító gyermekek 

elvárt számát a település lakosságához igazították, így valamivel nagyobb biztonsággal 

teljesíthetők ezek a mutatók.  

Azonban nehezítésként rögtön ott áll az az elvárás, hogy ennek a számnak a fele 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek legyen – a napi 
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gyakorlat azt mutatja, hogy éppen ezt a célcsoportot a legnehezebb elérni (ha sikerül is 

egy-egy programba bevonni őket, rendszeres jelenlétük nem jellemző).   

További nehézség a korábbihoz képest havi két közösségi rendezvény megszervezése, 

mert igény ugyan lenne rá, de mint mindennek, így ezeknek is van pénzügyi vonzata. 

 

Valamennyi Biztos Kezdet Ház tekintetében legnagyobb eredménynek az tekinthető, 

hogy 2013. január 1-jétől a Biztos Kezdet Gyerekházak működési feltételei – mint 

gyermekjóléti alapellátás – szakmai jogszabályi szintre emelkedtek, azaz beillesztésre 

kerültek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvénybe. 2013. március 1-től a 15/1998. NM rendeletbe kerültek bele a szakmai 

szabályok. 

2014. január 1-jétől a Biztos Kezdet Gyerekházak működési finanszírozását már a 

központi állami költségvetés biztosítja. Első körben 49 Gyerekház került befogadásra a 

finanszírozási körbe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által 2013. 

szeptember 16. napjával meghirdetett meghívásos „a Biztos Kezdet Gyerekházat 

működtető szolgáltatók általános pályázata” alapján három évre 2016. december 31. 

napjáig szóló Támogatási Szerződés alapján. A feltételeket a 191/2008. (VII. 30.) Korm. 

rendelet szabályozza és az NRSZH koordinálja. A működési támogatás mintegy 6,2 

millió forint/év szolgáltatásonként. 2015-ben az állami finanszírozási körbe további 64 

Gyerekház került befogadásra. 

 

A Sarkadi Kistérségben működő házak egyik legnagyobb érdeme, hogy a szakmaközi 

hálózatban való részvétel és információcsere szerves része lett a településen dolgozó 

szakemberek munkájának. Ebbe beleértendők az érintett települések vezetői is, akik 

ismerik és elismerik a Biztos Kezdetben folyó tevékenységeket. 

A komplex program és a hazai finanszírozás idején is nem kis problémát okozott a 

szakemberhiány, mely mára teljesen konzerválódott. A helyi szakemberek segítségén 

túl (iskolai szociális munkás, családsegítő, védőnő, gyermekorvos – ahol van), külső 

szakembereket nem tudnak bevonni a fejlesztő tevékenységekbe.  

A másik komolyabb nehézség a program meggyengült támogatottságából adódott. A 

szakmai, módszertani hátteret adó mentorhálózat a hazai finanszírozásba lépett 

Házaknak nem áll rendelkezésükre, mely az információáramlás napi szinten érzékelhető 

akadozásában mutatkozik meg. 

 

A program sikeressége annál is inkább figyelemre méltó, mert a fentieken túl – mint 

minden más új programban, így itt is - további „gyermekbetegségekkel” kellett 

megküzdenie a megvalósítóknak, s az akadályokat sikerrel vették. Hiszen mára már 

vannak olyan gyermekek, akik elballagtak a Biztos Kezdet Házból és mind a szülők, 

mind a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok elismerően nyilatkoznak a Házak 

munkájáról. Zökkenőmentesebbé vált az óvodába való átmenet6, a szülőkkel sokkal 

                                                 
6 Az okányi óvoda vezetője erről így nyilatkozott: „Nekem a Gyerekház, mivel egy 
épületben van a Gyerekház az óvodával, így a gyerekek megismerkednek az óvó 
nénikkel és leendő társaikkal. Sokat játszanak együtt az udvaron, megismerik az Óvoda 
helyiségeit, szokásait. Így könnyebb az óvodai környezetbe való beilleszkedés.” (Forrás: 
saját interjú az okányi Biztos Kezdet Gyerekház vezetőjével, 2016. május 3.) 
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könnyebb a kommunikáció, a szülők gyermeknevelési attitűdje egyértelműen pozitív 

irányba változott7. 

 

A megvalósítók a következőket tekintik eddigi munkájuk legnagyobb eredményeinek: 

minden nehézség ellenére tartani tudják az elvárt létszámokat (rendszeresen bejárók és 

programokon résztvevők száma), Biharugrán 6, Geszten 3, Okányban 9 új családot 

vontak be a hazai finanszírozásba lépés óta. A kötelezően előírt szakmai programokat – 

a szűkös költségvetés ellenére – is meg tudják szervezni. A településen belül a 

szakemberek körében elindult a hálózatosodás, köszönhetően a Házak szakmaközi 

összejöveteleket szervező tevékenységének. Rendszeresen egy asztalhoz ültetik a 

védőnőt, orvost (ahol van), családsegítő munkatársat, iskola, óvoda képviselőit.  

A nehézségeket pedig a következőképp lehet összefoglalni: a Házvezetők 

megfogalmazták, hogy a komplex programban sokkal biztosabb volt a szakmai 

támogató háttér, a mentorok rendszeresen jártak ki a Házakhoz, illetve a koordinátor és 

szakmai vezető is nagyban hozzájárult az eredményes munkavégzéshez. 

A munkájukat segítő képzések és szakmaközi összejövetelek is megszűntek – illetve ez 

utóbbi a legszükségesebbekre korlátozódtak (helyi szakembereket egy asztalhoz 

ültetnek, de nagyon hiányzik a más Kistérségekben működő Házak dolgozóival való 

összejövetel, tapasztalatcsere). 

 

Következtetések  

Dolgozatom célja az volt, hogy bemutassam, hogyan működnek a Biztos Kezdet Házak 

a Sarkadi Kistérségben, hogyan változott meg feladatellátásuk és eredményességük az 

Európai Uniós pályázatból kikerülve. 

Biharugra, Geszt, Okány települések által nyújtott szolgáltatásokat vizsgáltam, 

feltevésem szerint eredményesebb volt a munkavégzés, míg a komplex Gyerekesély 

program megadta a pénzügyi és szakmai támogató hátteret. 

Az interjúk készítése és a rendelkezésemre bocsátott adatok alapján meg kellett 

állapítanom, hogy hipotézisem nem állja meg a helyét.  

Interjúalanyaimtól egytől egyig elégedett hangvételű válaszokat kaptam, egyetlen 

esetben sem volt kritika a szolgáltatás minőségét vagy mennyiségét illetően.  

Természetesen a szakemberek pontosan tudják, hogy több külső szakember vagy a 

meglévők gyakoribb megjelenésével még eredményesebbek lehetnének, de forrás híján 

marad az „együtt lenni jó” és „nem vagyok egyedül”-ből fakadó megelégedettség. 

 

Összefoglalás 

                                                 
7 „Nekem a Gyerekház nagyon fontos. A gyerekeknek és a szülőknek egyaránt nagyon 
jó. Felügyelet, a többi szülővel való kapcsolat. Segítség oda-vissza. A gyerek már 
nagyon hamar közösségbe kerül és ez nagyon jó.” (Forrás: saját interjú egy geszti 
“gyerekházas” édesanyával, 2016. május 3.) 
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Amikor megfogalmaztam felvetésemet a Házak működését illetően, azt gondoltam, 

hogy minden nehézség eredője a pénz lesz. A kutatás során az rajzolódott ki, hogy a 

pénz szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy lényegi elmozdulások 

történjenek a szegénység ügyében. Fontos lenne a Kormányzat elköteleződése a 

komplex program iránt, hiszen azoknál a programoknál tudnak mérhető és tartós 

eredményeket felmutatni, amelyek elég hosszú ideig tartottak és kellő időt és pénzt 

szántak az adott célra. Jóllehet, a Biztos Kezdet Házak működése hosszú távon 

biztosított, nagyon hiányzik az a komplex szolgáltatási környezet, melyet a Kistérségi 

gyerekesély program biztosított. Természetesen, ha pusztán a számokat nézzük, akkor 

megállapítható, hogy egy eredményes kezdeményezés elején vagyunk és ez rettentően 

fontos lépés, hiszen mi más lenne fontosabb jövőnk szempontjából, mint a ma 

gyermekei. 

Kulcsszavak: Biztos Kezdet, korai fejlesztés, gyermek, gyermekszegénység 
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Abstract 

The purpose of my study is to find out whether there are differences in how the Sure Start centres – 

established and financed by an EU project – had been working while they were operating as part of a complex 
project and how they operate now, run and financed by the Hungarian government. In my hypothesis I 

assumed that the programme was operating with higher effeciency and success during the project period, 

compared to the following period of lower financial and professional support by the government.  
In this paper, the importance and significance of children’s early development is briefly presented, along with 

the ideas and basic elements of the Sure Start programme – originating from the UK. Then I present the 

Sarkad statistical district and the three Sure Start centres established throughout the TÁMOP 5.2.3-A-11 
project in three settlements of this district.  

From the limited amount of information already available, my hypothesis seems to be disproved, as all 

interview subjects have a continued positive evaluation regarding the effectiveness and sustainability of the 
programme, though they face hardships that will definitely need to be addressed in the future.  

Keywords: Sure Start, early development, children, children’s poverty 
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Bevezetés  

A futás, kocogás az egyik legegyszerűbb és napjainkban a legnépszerűbb mozgásforma, 

ami nem véletlen, hiszen nem korhoz kötött, nincs szükség hozzá különösebb edzettségi 

szintre sem eszközre és bármikor el lehet kezdeni. Az egyetlen amire egy futónak 

szüksége van az egy pár jó minőségű futócipő és az elhatározása, az akarata. 

Napjainkban sokkal tudatosabbak az emberek, többet foglalkoznak az egészségükkel. 

Ennek is köszönhető, hogy egyre többen választják hobbijuknak a futást. 

Sokan azért döntenek a futás mellet, hogy súlyfeleslegtől szabaduljanak meg, de 

vannak, akik az egészségük megőrzéséért vagy egy már meglévő betegséget kezelnek 

vele. Mivel számos jótékony hatása van, még hosszasan sorolhatnánk mennyi oka van 

annak, hogy valaki elkezd futni. 

 Világszerte problémát jelent a túlsúly. Magyarországon pedig ez különösen 

nagy gond. Ennek pedig elsősorban az egészségtelen táplálkozás az oka. Az elmúlt 

néhány évben több felmérés is készült azzal kapcsolatban, hogy egyre több a túlsúlyos 

ember. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által készített 

felmérés szerint 2015-ben az ország felnőtt lakosságának a 61,5%-a volt túlsúlyos. Ez 

azt jelenti, hogy Európa országai közül Magyarországon a legrosszabb ez az arány. A 

világ összes országát tekintve Magyarország a harmadik legelhízottabb ország. A WHO 

elhízást érintő statisztikája szerint minden negyedik felnőtt túlsúlyos. 

(https://www.ogyei.gov.hu) 

 Ezek az adatok rámutatnak arra, hogy hazánkban komoly egészségügyi 

kockázatot jelent az elhízás mértéke. Éppen ezért is örvendetes, hogy az utóbbi pár 

évben ilyen nagy népszerűségre tett szert a futás. Ez a sportág kifejezetten hatékony 

módja a túlsúly csökkentésének és az elhízás megelőzésének. Ezáltal az elhízás miatt 

kialakuló betegségek kockázata is visszaszorítható, úgy mint szív- és érrendszeri 

betegségek, hypertonia, stroke, diabetes, daganatos betegségek. 

Irodalmi áttekintés  

A mozgás nagyban hozzájárul az egészséges fejlődéshez, az egészséges szervezet 

működéséhez. A rendszeres mozgás eredményeképp fittek, és energikusak leszünk. A 

fitt szó jelentése mára megkopott és mai értelmezése: fiatalság, karcsúság, izmosság. De 

a fittség ennél sokkal többet jelent. 

„Fittségen olyan testi-lelki állapotot értünk, amely magába foglalja az egészséges 

létezés és a jó közérzet stabil megtartását. A fittség azt is jelenti, hogy a testünket teljes 

munkára kész állapotban tartjuk. A fitt egyén fizikai és szellemi tevékenysége hatékony 

és tartós, testi-lelki egészsége kiegyensúlyozott és szilárd.” (Fehérné Mérey I. 2006) 

https://www.ogyei.gov.hu/
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 A különböző mozgásformák között a futás egy rendkívül kedvelt sport, ugyanis 

bárhol, bármikor végezhető és nincs szükség hozzá sok drága felszerelésre vagy 

speciális körülményekre. Ezért a futás hatékony módja, hogy megtapasztaljuk a mozgás 

pozitív hatásait, és van lehetőségünk könnyíteni és nehezíteni az edzésünket. (Fehérné 

Mérey I. 2006) 

 A rendszeres mozgás segít megelőzni a betegségeket, ugyanis erősíti az 

immunrendszert, így ellenállóbb lesz a vírusokkal, fertőzésekkel szemben is. 

Ugyanakkor, akik sokat mozognak egy betegség után is hamarabb regenerálódnak. Aki 

fizikailag aktív, annak jobb az anyagcseréje, ami segít a legyengült szervezetnek a 

felépülésben. Emellett segít a mély, pihentető alvásban, ami egyaránt hozzájárul a 

felépüléshez és a regenerálódáshoz. Hasonlóképpen megelőzhetőek a mozgásszervi 

betegségek és a belső szervi megbetegedések is, mint a daganatos, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, a kóros ízületi elváltozások és csökkenthető az asztma kialakulásának 

kockázata is. A rendszeres futás hatására ritkább a székrekedés, a felpuffadás és javul az 

emésztés.  

 A futás az egyik leghatékonyabb módja, hogy a súlyfeleslegtől 

megszabaduljunk. A rendszeres futás pozitív irányban formálja a megjelenésünket és 

segíti a testsúlyszabályozást. Emellett a mozgás erősíti az izomzatot, aminek 

köszönhetően jobb lesz a testtartásunk. Az erősebb izomzat elősegíti a keményebb 

csontrendszer kialakulását és segít megelőzni a csontritkulást.   

Futás közben az elménk pihen, kikapcsol és edzés után garantáltan frissebbek leszünk, 

ezek hatására a közérzetünk javul és kevésbé leszünk stresszesek. Így csökken a 

depresszió, a szorongás, a hipochondria lehetősége is. (Pikó B. és Keresztes N. 2007) 

 

 Csontok: A csontok ásványianyag- és kalciumtartalma a mellékpajzsmirigy 

hormonális szabályozásának eredménye. A mellékpajzsmirigy hormonja a kalcitonin 

felelős azért, hogy a szabályozza a vér kalciumtartalmát, így ha az csökken, pótlására a 

csontokból vonja el a kalciumot. Hazai és külföldi kutatások is beszámoltak már arról, 

hogy a futás fokozza a csontépítést, elősegíti a nagyobb csontsűrűséget. Ebből 

következik, hogy a rendszeres mozgással megelőzhető, a gyakran idős korban kialakuló, 

osteoporosis. Ha valaki mozgásszegény életmódot folytat, a csontok állapota nem 

stagnál, hanem egyértelműen csökken a fejlődésük. Ebben az esetben sokkal nagyobb a 

valószínűsége az idős korban bekövetkező csonttörésnek.  

Dr. Szőts Gábor gyógyszerész doktor vizsgálatot készített arról, hogy a rendszeresen 

sportoló fiatal és idősebb nők csontsűrűsége milyen, a velük egykorú fizikailag inaktív 

nőkéhez képest. A diagram dr. Szőts Gábor és munkatársai által készített vizsgálat 

alapján készült a csontsűrűség és a fizikai aktivitás témakörében.  
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1. ábra - A csípőcsont csontsűrűség (BMD)-értékei kosárlabdázó nőkben és nem 

edzettekben. Szőts és mtsai (2005) grafikonja alapján 

1. diagram – Bone density of the hip bone (BMD)-virtuein by basketball women and not 

trained. Based on Szőts and staff’s graph 

 

A kutatás egyértelműen azt mutatja, hogy, akik fizikailag aktív életformát folytatnak, 

jelen esetben kosárlabdázók, nagyobb csontsűrűséggel rendelkeznek, tehát kisebb a 

valószínűsége az időskori csontritkulás kialakulásának és a csonttörésnek. Ez igaz 

minden sportágra, így a futásra is. (Pavlik G. 2002) 

 Szív: A rendszeres futás bizonyítottan jó hatással van a szívre. A szív 

izomzata megerősödik, így folyamatos edzésekkel egyre nagyobb terhelést is elbír. 

Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedés az egyik vezető halálok a 

rosszindulatú daganatos- és az emésztőszervi megbetegedés mellett. A koszorúér-

hálózat gazdagabb lesz a rendszeres edzéstől, aminek köszönhetően csökken a 

szívinfarktus lehetősége. Ezzel együtt a koszorúér-ellátás is jobb lesz, tehát mérséklődik 

az elzáródások veszélye. A rendszeres futás hatására csökken a testsúly, ami a 

szívinfarktus egyik rizikótényezője. 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html) 

   

 Keringés: A keringés és a szív szorosan összefügg egymással. A rendszeres 

futás javítja a keringést, amely jobb anyagcserét eredményez. Gyorsabban és 

tökéletesebben működik a vérkeringés, az érfalak erősebbek lesznek és az értágulat is 

tartósabb, ami csökkenti az időskori érszűkületet. A rendszeres fizikai aktivitás lehetővé 

teszi a kapillárisok gyorsabb megnyílását. A legnagyobb jelentőségű keringési betegség 

a hipertónia. Hazánkban a lakosság 20%-át érinti és az életkor előrehaladtával nő a 

gyakorisága, a 65 év felettiek fele küzd ezzel a problémával. A rendszeres futás segít 

stabilizálni a nyugalmi vérnyomást és emellett hatásos a hipertónia megelőzésében és 

kezelésében.  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html
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Egyéntől függően a futás 3-10 Hgmm-rel csökkenti a vérnyomást, akkor is ha más 

kezelést nem alkalmazunk. Ez már heti háromszori, legalább 30 perces edzéssel 

elérhető. (Pavlik G. és mtsai 2002) 

 

Amellett, hogy a futásnak rengeteg pozitív hatása van, időről időre találkozhatunk 

negatív hatásokkal is. Ezek közül néhány komolyabb sérülést emelnék ki.  

 Izomfájdalmak: Jellemzően a kezdő futóknál fordul elő. Az ő szervezetük, 

izomzatuk még nem szokott hozzá az efféle megterheléshez, ezért jelentkezik náluk. 

Rendszeres mozgással ez csak az első alkalmakkor tapasztalható, amíg hozzászokik a 

szervezet a mozgáshoz. Gyakorlottabb futóknál ilyen fájdalmak valamilyen technikai 

változás hatására lépnek fel, mint például: talajfelszín változás, edzésmennyiség 

növelése. Az izomfájdalmak megelőzhetők alapos bemelegítéssel, megfelelő futócipő 

viselésével, valamint helyes futótechnikával. Ha mégis túlerőltetjük az izmainkat 

enyhíthetünk a fájdalmon masszázzsal, vízkezeléssel és könnyű nyújtással.  

 Avhillodynia: Az achillodynia jele a merevség. A fájdalom eleinte tompa majd 

élesedik. Ha a fájdalom már nagyon erős és a helye egész pontosan behatárolható, 

vagyis nem az egész ínat érezzük, valószínűsíthető, hogy szakadásról van szó. Ebben az 

esetben a műtét elkerülhetetlen. Amint fájdalmat érzünk, cselekednünk kell, csak így 

kerülhető el, hogy krónikussá váljon. Ilyenkor pár napra függesszük fel az edzést. 

Enyhíthetjük a fájdalmat hideg-meleg fürdővel, borogatással.  

A futók körében sajnos gyakori egészségügyi probléma az Achilles-ín fájdalma. Ez 

lehet achillodynia, ami az ín közvetlen környékének gyulladása vagy részleges 

húzódása. Ezt okozhatja a nem megfelelő futócipő, rossz futótechnika, veleszületett 

rendellenességek, mint a lúdtalp, a lefelé hajló láb, valamint a talajfelszín változás. 

 Csonthártyagyulladás: A csonthártyagyulladás kiváltó oka az olyan kemény 

felületen való futás, mint az aszfalt, beton, vagy a cipőtalp keménysége, de okozhatja a 

tartósan lejtőről lefelé futás is. Ez egy nagyon kellemetlen feszülő fájdalom, amely a 

sípcsont és az alsó lábszár elülső részén jelentkezik. Ilyenkor az alsó lábszár vérellátása 

megnő, amit hideg borogatással csökkenthetünk, valamint ha háton fekve magasba 

emeljük a lábunkat. Kutatások bizonyítják, hogy a csonthártyagyulladás megelőzhető 

olyan gyakorlatokkal, amelyek terhelik a lábszár elülső részét. (Aleš T. és Libor S. 

2003, Miltényi M. és Monspart S. 1990) 

Anyag és módszer  

A kutatás saját készítésű elektronikus- és papír alapú kérdőívezéssel történt, amelyet 

127 fő töltött ki, ebből 64% nő és 36% férfi. A kérdőív 32 kérdésből tevődik össze, az 

első 5 kérdés demográfiai adatokra kérdez rá, emellett 19 zárt kérdést tartalmaz, 

amelyből 3 skála, a maradék 8 pedig nyitott kérdés. Az interneten megosztott kérdőívet 

93 fő töltötte ki, a papír alapút pedig 34 fő. A válaszadó személyek nem 

versenyszerűen, hanem hobbi szinten futnak, ez a kutatás szempontjából kiemelt 

jelentőségű volt, hiszen az ő életükben teljesen más szerepet tölt be a futás, mint az 

élsportolók életében. Alábbiakban a kérdőívre adott válaszok közül a legfontosabbak 

kerültek kiemelésre. 
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Eredmények és értékelésük  

A megkérdezettek több mint fele (57,5%) azért kezdett el futni, hogy a sport valamilyen 

formában része legyen az életének. A második legfőbb indok, hogy az egészségüket 

megőrizzék, javítsák. Ezt a válaszadók 40,9%-ban gondolják így.  

A túlsúly, melyet kiemelt okként kezeltünk, csak a harmadik lett a rangsorban a fogyás 

és a kitöltő személyek kevesebb, mint harmada tűzte ki célul a fogyást. 

 A válaszadók 57%-a (72 fő) egy héten 3-4 alkalommal fut. A kutatásból 

továbbá az is kiderült, hogy 59% (75 fő) egy héten 0-20 kilométert fut, átlagosan 

alkalmanként 40 percet töltenek edzéssel. Amennyiben feltételezzük, hogy akik válaszul 

a 0-20 kilométert jelölték közel 20 kilométert lefutnak heti 3-4 alkalommal, 

alkalmanként 40 perc alatt, akkor ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy a 

megkérdezettek átlagosan 8-8,5km/h sebességgel futnak, ami lassabb, mint amilyen 

tempóban az élsportolók futnak, vagyis tényleg sikerült a hobbifutókat elérni. 

 A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek többsége már több mint 1 

éve rendszeresen fut. Ugyanis 0-1 éve fut rendszeresen 35,9% (46 fő), 1-3 éve 27,3% 

(35 fő), 3-5 éve 16,4% (21 fő), több mint 5 éve 20,3% (25fő). Tehát a válaszadók 

64,1%-a több mint 1 éve fut, így feltételezhető róluk, hogy már kialakult az 

edzésstílusuk. Nem kísérleti fázisban vannak, amikor még pontosan nem tudják milyen 

teljesítményre képesek, már fel tudják mérni a saját határaikat. 

Sokan gondolhatják, hogy a futás túl monoton sport, ám a kérdőívet kitöltők számára 

teljesen kielégítő. A 127 főből 48 fő próbált már ki korábban új sportot, mióta elkezdett 

futni és csupán 10 fő próbálna egy számára új sportot.  

 A válaszadók közül viszonylag kevesen vesznek részt futóversenyeken, 

pontosan 45 fő. Az a 45 fő, akik hetente több mint 20 kilométert futnak. A kutatásban 

résztvevők között a legkedveltebb távnak a félmaraton (21 km) bizonyult, 17 főnek volt 

ez a leghosszabb táv, amit lefutott. A második kedvelt táv a maraton (42 km), ezt 13 fő 

futotta le. További 12 főnek a versenyen lefutott leghosszabb távja 10 km alatti, ezek 

között a legrövidebb táv 6 kilométer volt. És 3 fő kiemelkedő teljesítménnyel 

rendelkezik, ők 100 km feletti távot teljesítettek. 

 A kérdőívet kitöltők számára, akik járnak futóversenyekre, nem kiemelt 

fontosságú szempont, hogy milyen messzire rendezik meg a futóversenyt. Az a 45 fő 

közül, akik részt vesznek versenyeken, 21 fő (46,6%) számára kevésbé vagy egyáltalán 

nem fontos, hogy a lakóhelyéhez közel legyen a futóverseny helyszíne. A többi 24 fő 

(53,4%) számára ez fontos szempont. Épp csak pár fő híján egyenlő ez az eredmény. 

A futók a versenyek alkalmával különböző szolgáltatásokat vesznek igénybe. A 

kérdésre több válasz is adható volt. 37,8% azt válaszolta, hogy semmilyen szolgáltatást 

nem vesz igénybe. 46,7% vesz igénybe elszállásolást, 33,3% vendéglátást, 28,9% 

elmegy fürdőbe és 2,2% múzeumot is meglátogat. 

 A turizmus szempontjából hasonlóan fontos kérdés, hogy mennyi pénzt 

költenek el a megkérdezettek egy-egy verseny alkalmával. A kérdésre 45 fő válaszolt. A 

válaszadók több min fele, 51,1% (23 fő) 10-30 ezer forintot költ el, 40%-uk (18 fő) 

kevesebb, mint 10 ezer forintot és csak 8,9% (4 fő) költ el 30 ezer forintnál többet. 
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 A helyes táplálkozás fontos szempont a futóknak, mert nélküle kellemetlen 

panaszokkal kell szembesülniük futás közben, úgy mint puffadás, hasi görcsök, 

kiszáradás, hányinger. A válaszadók többsége (71 fő) változtatott az étrendjén a futás 

hatására.  

 A kutatásból az is kiderült, hogy milyen új termékeket iktattak be az 

étrendjükbe, például: CH-csökkentett-, teljes kiőrlésű termékek, vitaminok, zab, 

fehérjeporok.  

 Az egészséges táplálkozásnak is van napjainkban egyfajta divatja, ennek 

köszönhetően egyre több ember igyekszik odafigyelni az étel mennyiségére és 

minőségére. Az egészséges táplálkozásnak hét tényezője került felsorolásra és a 

kérdőívet kitöltőknek ezeket kellett rangsorolniuk. A válaszadók számára a 

legfontosabb az egészséges táplálkozásban a nyers gyümölcsök és zöldségek 

fogyasztása. Ennek fontossága kiugróan magas lett (38 fő), a többi tényezőhöz képest. 

A fehér húsok előnyben részesítése és a finomított cukrok mellőzése ugyanannyi ember 

szerint volt fontos (25-25 fő). Ez az eredmény annak tudható be, hogy a két tényező 

hasonló életmódra tehet utalást. Ha valamilyen ételt kiiktatunk az étrendünkből, valami 

mással fogjuk pótolni azt. Az utolsó négy tényező eredménye nagyon hasonló lett. A kis 

adagok fogyasztása 12 fő szerint, a teljes kiőrlésű ételek fogyasztása 11 fő szerint, az 

alacsony zsír- és sótartalom 9 fő szerint végül a napi ötször- hatszori étkezés 7 fő szerint 

fontos az egészséges táplálkozásban. 

 A következő kérdésem az volt, hogy „Volt –e olyan rossz szokása, amelyet a 

futásnak köszönhetően elhagyott?” A kérdésre mind a 127 fő válaszolt, közülük  77,2%-

nak nem volt és most sincs rossz szokása, ami egy rendkívül pozitív eredmény. 19,7%-

nak sikerült elhagynia rossz szokását, amely a legtöbb esetben a dohányzás, a nassolás, 

és túlzott alkoholfogyasztás volt. Csupán 3,1% rendelkezik jelenleg is káros 

szenvedéllyel. Mindez, ha nem is reprezentatív jelleggel, de rámutat arra, hogy a 

rendszeres futás megkönnyíti az életmódváltás folyamatát, hiszen eltereli a 

figyelmünket, ezért is sikerült a megkérdezettek 19,7%-ának megszabadulnia az 

egészségtelen szokásaitól.   

 A következő kérdés egy nyitott kérdés volt. A kutatásban résztvevők saját 

szavaikkal írták le, hogy milyen pozitív hatásait érzik a futásnak. A válaszok között 

voltak a külsőre irányuló hatások és a belsőre egyaránt. Külsőre irányuló válaszok 

között a leggyakoribb a fogyás, a feszesebb bőr, az izmosabb test. A belsőre irányuló 

pozitív hatást többen írták, ezek között például: mélyebb alvás, jobb állóképesség, 

kevesebb stressz, több energia, normális vérnyomásérték, könnyebb légzés, nagyobb 

önbizalom.  

 A futás számos pozitív hatásai közül nyolc került kiemelésre és a 

válaszadóknak ezek fontosságát kellett jelölniük. Ezek a hatások azok számára 

érzékelhetők, akik ténylegesen rendszeresen futnak. A vizsgálat szerint a különböző 

hatások szinte egyformán fontosak a futók számára, ugyanis az eredmények között igen 

kicsi a különbség. 127 emberből 22 válaszolta azt, hogy a legfontosabb, hogy a 

rendszeres futás energikusabbá teszi őket. Ez kétségtelenül nagy előnye a futásnak, ami 

alapjában véve hozzásegít egy pozitívabb szemlélethez, egy aktívabb életformához.  
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A több energia az élet minden területén jól hasznosítható, a munkában, az iskolában, a 

családban. Aki energikusabb, kisebb a hajlama a depresszióra. A második legfontosabb 

pozitív hatás 15 fő számára, hogy javítja az állóképességet.  

Valamelyest ez együtt jár az energiával, ezért nem meglepő, hogy szorosan utána 

következett. A következő a koncentrációskészség javulása, 16 fő válaszolt így. 

Tapasztalat alapján is alátámasztható, hogy a futásnak eme pozitív hatása már pár hét 

rendszeres edzés után érzékelhető, méghozzá nagyon intenzíven. Ennek köszönhetően 

sokkal könnyebben tanul az ember, könnyebben küzdi le a mindennapi akadályokat és 

kevésbé lesz ingerlékeny. Ugyanannyi (15 fő) kitöltő számára fontos az immunrendszer 

erősítő és jó közérzet biztosító hatás.  

Ennek az eredménynek az lehet az oka, hogy ezt a hatást több hónap után lehet 

érzékelni, főleg akkor veszi észre az ember, ha a körülötte lévők betegek, ő maga pedig 

nem. Azok a hatások, amelyeket fontosabbnak jelöltek, ettől hamarabb észrevehetővé 

válnak. A futás segítsége a fogyásban és hogy javítja az anyagcserét ugyanolyan 

fontosnak bizonyult, 14-14 fő számára. Nem véletlen, hiszen a kettő szoros 

összefüggésben van egymással. Az eredmény meglepő, ugyanis sokan kezdenek el futni 

azért, hogy súlyfeleslegtől szabaduljanak meg, ez az eredmény mégsem tükrözi ezt. 

Utolsóként a pihentető alvás került a rangsorba. 12 fő számára volt ez a legfontosabb. 

Ez az eredmény egyáltalán nem rossz, ugyanis csak 8%-kal van elmaradva az elsőhöz 

képest, ami jelen esetben csak 10 fő különbséget jelent. 

Következtetések  

A kutatással és annak eredményeivel kapcsolatban a következő javaslatok 

fogalmazódtak meg: A KSH adatai szerint Magyarország a világ 3. legelhízottabb 

országa. Több szakirodalom, kutatás is rámutat arra, hogy a probléma gyermekkorban 

kezdődik. Az óvodában a mozgás még játékos formában jelenik meg. Később az iskolai 

testnevelés órákon már a gyakorlatok felmérése kerül előtérbe. Ha ezekben az években 

több figyelmet fordítanának arra, hogy a gyerekek szórakoztató módon mozogjanak, 

később felnőttkorban is szívesebben építenék be a sportot az életükbe. 

 A testnevelésben használatos egységes osztályozórendszer nem az egyéni 

képességekhez mért teljesítményt veszi figyelembe. A személyi edzés elve alapján az 

egyéni képességeket kellene először felmérni és az ehhez viszonyított fejlődést 

figyelembe venni. Az osztályozórendszer sok esetben nem ösztönző a fiatalok számára 

és azt az üzenetet kaphatják, hogy nem teljesítenek jól, még akkor sem, ha minden tőlük 

telhetőt megtettek a jó eredmény elérése érdekében, ezért ennek megreformálása 

szükségessé vált. 

Összefoglalás  

A kutatás központi témája, hogy a rendszeres futás milyen hatással van a szervezetre, 

valamint hogy a futás milyen formában jelenik meg a turizmusban. A rendszeres 

mozgás fontos része az egészséges életmódnak. Magyarország a harmadik 

legelhízottabb ország a világon, amin a saját egészségünk érdekében időszerű lenne 

változtatni. A dolgozat első része szakirodalmi áttekintést tartalmaz. A dolgozatban 

többek között bemutatásra kerülnek, pozitív és negatív hatásai a futásnak és a 

leggyakoribb sérülések.  
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Kitérünk a ruházatra, az étkezésre, a technikára végül pedig a versenyzésre. 

Bemutatásra kerülnek Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező futóversenyei. 

A tanulmány gyakorlati részében a futók körében végzett kérdőíves felmérés 

eredményei olvashatók, melyek egyben megalapozták a következtetéseket és 

javaslatokat. 

Kulcsszavak: futás, futóturizmus, futás egészség, futás hatása 
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The effect of running on the body and its role in the tourism 

 

Abstract   

 

In our thesis we write about the effects of running, also positive and negative effects; about injuries that can 

happen during running and about the most important technical informations. We focus on how regular runners 

have been changed by running, their attitudes to trying out new sports, how important healthy eating is for 
them, what effects running has on tourism. 
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„A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja” (Juhász Gyula) 

Bevezetés  

Írásunkban a gyermekkor örömeiben, élményeiben rejlő lehetőségek kutatása során 

azokra a tényezőkre fókuszálunk, melyek erőforrássá válhatnak a szociális munkások 

számára is a gyermekek rezilienciájának elősegítésében. Jelen és korábbi kutatásaink 

célja annak az alapvetésnek a megerősítése gyakorlati példákkal és tudományosan, 

empirikus módon is igazolva, hogy a gyermek számára, még ha súlyos depriváltsággal 

is kell együtt élnie kapaszkodóvá, erőforrása válhat a jó élmény, az alkotásban 

megismert öröm, a pozitív példa.  Evidenciaként említhető tézis, miszerint a proaktív 

felnőtti lét megélésének fontos előfeltétele a boldog gyermekkor, mégis hisszük, hogy 

szükséges ennek a fontos protektív tényezőnek és a sikeres életútnak az összefüggéseit 

tudományos alapokra helyezni. A turizmusban rejlő lehetőségek szegény családokra 

való kiterjesztésével a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekek és szüleik 

számára olyan közös örömforrások aktiválhatóak, mely által az együvé tartozás 

örömének átéléséből, valamint az új, ismeretetlen élmények megtapasztalásából 

meríthetnek az életnehézségeik hatékonyabb megoldására erőt. A család közös 

nyaralása egyszerre kívánja meg a fizikai, a szellemi, a szociális aktivitást, miközben 

kihat az élményeket megtapasztalók lelki egészségére. Ilyen formán a turisztikai élmény 

önmagában komoly egészségvédő funkciót is betölt, hiszen mi más volna az egészség, 

mintsem a teljes testi, lelki, szociális jól-lét. Szociális munkásként különösen fontos 

számításba venni ezt a területet, hiszen a hiányokkal, privációkkal küzdők számára a 

szabadidőeltöltésnek ez a módja, ezekben a mélyszegény családokban nem jelenik meg 

alternatívaként. Kutatási kérdésként merült fel, az örömben, az alkotásban, az 

élményekben rejlő lehetőségek bemutatásán túl az is, hogy : „Vajon a család nyaralása 

tényleg egyben prevenciós lehetőség is a társadalomtól való leszakadás megelőzésében? 

S ha ez igaz, akkor állíthatjuk-e azt, hogy a szociáltiruzmus egy jól megtérülő 

szociálpolitikai transzfer?” Kutatási cél annak igazolása is, hogy a gyermekek 

védelmében folytatott tevékenységünk során nem vagyunk eszköztelenek, ha igazán 

mélyreható és hosszú távú, egész életére kiható változást akarunk elérni, de ehhez 

fontos számításba vennünk a gyermek életébe csempészett örömöt.  

Irodalmi áttekintés  

A téma multidiszciplináris feldolgozásakor az alábbi forrásmunkákra támaszkodtunk. 

Fontos eleme volt e kutatásnak Utasi Ágnes és Vitányi Iván kutatásainak ismerete 



A SZIE GAEK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 2016. 

 

 

 70 

(Utasi Á.1984 és Vitányi I. 1993) az életmódról, annak elemeiről és az abban történt 

változásokról. A lelki tényezők megismerése és azok hatása a mikro és mezo közegre. A 

magyar lelkiállapottal kapcsolatosan kutatunk, akkor természetes szereplői e kutatásnak 

Kopp Mária munkatársainak írásai, így e munka sem nélkülözte ezen anyagok 

ismeretét, felhasználását (Kopp M-MartosT.2011.4 és KoppM- Skrabski Á,2008). A 

pszichológiai ismeretek terén legfontosabb háttérként Csikszentmihályi Mihály 

munkásságában a FLOW, Az áramlat, tökéletes élmény pszichológiája című művéből 

merítettünk. (Csikszentmihályi M, 2001).  A következő nagy és átfogó terület a 

turizmussal kapcsolatos volt, melynél a hazai szakirodalomban is vannak kihagyhatatlan 

nevek Puczkó László, Michalkó Gábor és Rácz Tamara (Michalkó G, 2009). A 

nemzetközi szakirodalomból e kutatásban a szociális turizmus  tapasztalataival 

összefüggő kutatások eredményeire alapoztunk. (L Minnaret, M Schapmans 2009) 

valamint (Jacob R. Kirkegaard Larsen, 2013). Természetesen e munka során fontos 

megemlíteni azt a szellemiséget, amit a gyermekvédelem terén, ha konkrét idézetekkel, 

hivatkozásokkal nem is, de összességében mindenféleképpen táplált Herczog Mária 

munkássága és az MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport gondozásában publikált 

eredmények. Hasonlóképpen fontos volt e munka során ismerni a kutatási területtel 

összefüggésbe hozható KSH, adatokat, a Demográfiai Portré megfelelő és mindenkor 

elérhető anyagait (létminimum, demográfiai adatok, gyermekszegénység) 

Anyag és módszer  

Kvalitatív és kvantitatív módszerekkel történt a gyermekkori élményeket, hatásokat 

feltáró kutatás. Egyszerre öt kérdőívvel, valamint többféle interjútechnikával 

szólaltattuk meg a különböző rétegeket. Összesen 501 kérdőívet dolgoztam fel. A 

szociálisturizmust vizsgálva két csoport lekérdezése történt meg. 150 kiértékelt kérdőív 

került elemzésre a nyaraló nagycsaládosoktól és 90-et a fiatal már felnőtt 

gyermekeiktől. 101családi kérdőív került feldolgozásra. Pedagógusok által kitöltött 

kérdőívből 60 került elemzésre. S végül 100 olyan idős ember is válaszolt a kérdésekre, 

akik valamennyien 1946 előtt születtek. Azért e generációra esett a választás, mivel ők 

azok, akik köztünk a legtöbb drámai és embert próbáló tragédiákkal övezett időszakot 

éltek meg, s mindeközben olyan szintű rezilienciáról adtak tanúságot, amely minden 

bizonnyal érdemes arra, hogy tapasztalataikból tanuljunk, az adaptálható módszereikkel 

gazdagítsuk eszköztárunkat.  Mélyinterjúk a boldogtalanság útvesztőiről készültek, 

melyben nehéz sorsú emberek, fiatalok és idősek beszélhettek sorsukról, 

gyermekkorukról és mindazokról a nehézségekről, amit ez a felnőtt létükre ráterhelt. 

Strukturált interjúk során a kortársaik közt is feltűnően nagy vitalitással rendelkező 

idősek szólaltak meg, akik valamennyien betöltötték a hetvenedik életévüket. 

Mindezeket egybe vetve, egymás tükrében vizsgálva értékeltük az eredményeket. 

A TDK kutatás során az alábbi hat hipotézis vizsgálatát végeztük: 

1.  A nagycsaládosok erőforrásként tekintenek a minőségi kikapcsolódásra. Ezért 

feltételezzük, hogy a család egészére, a gyermekek iskolai teljesítményére, 

beilleszkedésére, kapcsolataira jótékony hatással bír a család közös nyaralása. 

2. A szülők és a pedagógusok is hasonlóan fontosnak tartják a gyermekek életében, 

az élmények, az alkotás örömeit. Hasonlóan értékelik a konfliktuskezelés 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAjcfh3s3QAhWM1iwKHSeOC0IQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fgyerekesely.tk.mta.hu%2F&usg=AFQjCNGa72AVcWKkAYoiXgOdJ7S1wUCofw&sig2=gPgOoqI7psdvb46W_yA-OA&bvm=bv.139782543,d.bGs
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megtanulását, a kompromisszumkészség elsajátításának fontosságát. Mindkét 

csoport ebben a legfontosabbnak a példaadást tekinti elsődlegesnek. 

3.Feltételezéseink szerint a nagyszülők jelentősége mindhárom kérdőív kiértékelése 

szerint igen nagy a gyermekek életében. A mai idősek életében a nagyszülők 

többnyire elérhetőek voltak, míg a ma gyermekei számára már ők sokkal 

kevésbé vannak jelen. 

4.Az idős emberek számára a szociális problémák ennyi év távlatából nem tűnnek 

jelentősnek és úgy gondolják szegényen is lehet boldog gyermekként élni. 

Éppen ezért tanácsaikban a jövőgenerációja számára nem helyeznek hangsúlyt 

az anyagiakra. 

5. A mai kor idősei gyermekkorukban többet segítettek otthon, többet játszottak a 

szabadban és keveset voltak egyedül. Feltételezés szerint, a sikeres megküzdési 

képességről beszámoló idősek életében sok közös pontot fedezhetünk fel. 

6.Feltételezzük, hogy a mese az mindenki szerint különösen fontos 

koragyermekkori erőforrásként van jelen. 

 

Eredmények és értékelésük  

Kutatásunk minden területét fontosnak tartjuk, de a terjedelmi korlátok miatt e munka 

során képtelenség bemutatni mélyrehatóan és színvonalasan valamennyit.  Éppen ezért 

most a legelső hipotézis alátámasztása történik részletesebben a szakirodalmi háttér 

segítségével, illetve a saját kutatási eredmények (Szferléné 2015, 2016) bemutatásával.  

„Az, hogy a környezetváltozás hatékonyabban segíti el ő az alapvető fiziológiai 

szükségleteink kielégítését, történetesen a mindennapi térpályáinkon kívül eső helyen 

megvalósuló pihenés és táplálkozás intenzívebb regenerálódást biztosít, a 

turizmustudomány közismert tézisei közé tartozik” (Puczkó, Rátz 1998; Michalkó 

2007).  Tehát mindezek fényében érthetővé válik miért is e terület az, amit különleges 

figyelemmel vizsgáltuk a boldog gyermekkor függvényében. Az sajnos közismert tény, 

hogy a turizmus lehetőségei ott, ahol az alapvető szükségletek is hiányoznak, nem 

tartozik a preferenciák közé. Akkor sem, ha ennek ellenére mégis fontos szerepe van a 

család, a gyermek életében. A család e tekintetben külső segítség nélkül eszköztelen. A 

külső beavatkozás pedig nem lehet más, mint a szociális turizmus támogatása annak 

belátásával, hogy ez egy jól működő és megtérülni látszó szociálpolitikai transzfer.  

Csikszentmihályi Mihály a következőket mondja : „Hogy az életünket jobbá tegyük, az 

élményeinket kell jobbá tenni."  Az élmények jobbá tételében viszont tudjuk, nagyon 

fontos szerep jut a rekreációra, annak minőségére, tehát a nyaralásra is.  

Mi is a szociálturizmus?  A szociálturisztikai világszervezet a BITS így definiálja ezt: 

„az alacsony jövedelmű társadalmi rétegek idegenforgalomban való – pontosan 

meghatározott szociális jellegű intézkedések révén lehetővé tett – részvételéből eredő 

fogalmak és jelenségek összessége” (BITS).  Mindezt mára már felismerték a 

szociálpolitika rányitói, a civil szervezetek is egyaránt. Éppen ezért mára már egészen 

világosan látható e terület fontosságának felmérése nemzetközi szinten is (BITS, ISTO, 

Calypso Program). Hazánkban kormányzati törekvés van erre,  az Erzsébet Program 

létrehozásával, valamint nem maradtak tétlenek a civilek sem, példa rá több 

tehetséggondozó program (AJTP,  Snétberger Zenei Tehetség Központ) .   
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Mit is mondanak erről a nemzetközi kutatások? Lynn Minnaert munkatársaival 

létrehoztak egy jelentős tanulmányt 2009-ben TOURISM AND SOCIAL POLICY The 

Value of Social Tourism címmel (L Minaret, M Schapmann , 2009) .  Vizsgálták a 

turizmus rövid és középtávú eredményeit, az abban rejlő eredményeket és arra a 

következtetésre jutottak, hogy a szociális turizmus minden szinten hatással van az 

egyénre, a társadalom egészére. Túl a gazdasági kérdéseken látható, hogy a turizmusban 

megjelenő családok integrációja, aktivitása igen sokat fejlődik.  A turizmus rövidtávon 

is gazdagítja a családokat, középtávon már mindez a pozitív hatás megmutatkozik a 

társadalmi töke, a társadalmi hatékonyság terén is, miközben a benne részt vevők 

önbecsülése fejlődik,  a társadalmi hálózatok, kapcsolatok gazdagodnak. Összegezve a 

kutatók arra a megállapításra jutottak, az egész társadalomra hasznos a szociálturizmus, 

egy hatásos és költséghatékony eszköze a szociálpolitikának.  Lynn Minnaret és  

Marianne Schapmans még 2009-ben közreadtak egy másik tanulmányt, melyben már az 

előbbinél is mélyebbre ásnak, a személyes fejlődést is tanulmányozzák és ezáltal a 

turizmusban részvevők integrációját.  Ez a tanulmány bemutat egy gyakorlati 

megvalósulást is Belgiumban.  A „turizmus mindenkinek” program 2001-től működik. 

Bizonyos értelemben hasonló, mint a hazai Erzsébet Program, de nyitott a szociális és 

gazdasági élet valamennyi szereplője felé, mindenki hozzáférést kap, hogy mindenki 

nyerjen és érdekelt legyen. Az állami szféra Flandriában ily módon megtalálta azt a 

beavatkozási módot, amellyel egyaránt segít minden szereplőnek és  mindeközben 

meglehetősen nagy szabadságot  biztosit valamennyi szereplőknek. Tehát a 

szociálturizmus nem csodaszer, de mégis az. S ha azt mondjuk, hogy fejlődik a szociális 

kapcsolatrendszer, javul a családi kötelékek, erősebb mentális egészség és aktívabb 

életérzés, akkor egyben utalunk e tanulmányomban már emlegetett „bevonódás 

élményre”, mely ez esetben a családi flow élményt is jelenti. A család fontossága a világ 

minden pontján egyértelműen kiemelt jelentőségű, erre világít rá egy 2006-ban készült 

tanulmány (K Floyd, M.T. Morman 2009) is.  

A családban nyaraláskor megtapasztalható élményekről szól Jacob R. Kirkegaard 

Larsen 2013- as tanulmánya (  J. R. Kirkegaard Larsen 2013), melynek fontos 

megállapítása, hogy  a családi nyaralás fontos terepe a társadalmi megtapasztalásnak, 

miközben rengeteg öröm, élmény születik.  Köztük  természetesen a „családi flow” 

élmény, amelynek hatásai sokkal tovább tartanak, mint maga a nyaralás és sokkal 

szélesebb hatósugárral rendelkezik, mint maga a család. Mindezeket figyelembe véve 

eljutottunk a nemzetközi irodalmat vizsgálva ahhoz a fontos témához, melyet 

rezilienciának hívunk, az ember rugalmasságának fejleszthetőségéhez. Mit ad ehhez a 

nyaralás? Ha a folyamatot magát nézzük, láthatjuk, hogy olyan ez, mint egy piramis, 

kőre követ rakva lassanként minden szereplő, részlet a helyére kerül és feltűnik teljes 

valójában az egész és felismerhető a valódi nyereség, az aktívvá váló magát nehéz 

helyzetben is feltaláló, önmegvalósításra kész ember.  Tehát olyan valaki, aki a Maslowi 

piramisán feltört a csúcsra és már nem elégszik meg a hiányok pótlásával.  

Mit is adhatott mindehhez a saját kutatásunk?  E területet több kérdőívemben is 

érintettem, illetve volt két kérdőív, melynek ez volt a fő témája, a nagycsaládosok 

nyaralási szokásait, annak hatását a családban élőkre, illetve a családi kohézióra. Ez 

utóbbinak eredményeit mutatja be részletesen jelen írás. A kérdőívekre válaszolók fele a 

legutolsó még hivatalos létminimum szintje alatt élt és bár helyzete nem feltétlenül 



A SZIE GAEK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 2016. 

 73 

indokolta, de mégis rendszeresen nyaralnak. Az is látható, hogy a már független fiatal 

felnőttek még abban az esetben is szívesen nyaralnak a családdal közösen, ha már saját 

családjuk van. Sőt gyakori jelenség, hogy a külföldön élő gyermekek is hazajönnek a 

család ezen programjára.  A válaszokból egyértelműen kiderül az is, hogy mindezek 

mögött a legfőbb motivációt a családi kohézió ereje adja. Együtt vannak, mert jó 

megélni a „családi-együttes” élményt, mely elősegítheti a rezilienciát. (Homoki 2014). 

Tovább vizsgálva a kérdést látható, hogy a szülők is egyértelműen erőforrásként ítélik 

meg a családi nyaralást. Úgy látják, hogy sokat ad a gyermekek számára, a család 

egészére nézve, a párkapcsolatra és összességében a családi közösségnek. Az is 

egyértelművé vált e kérdőívben, hogy a szülők megítélése szerint a gyermekek egy-egy 

ilyen program után könnyebben kezelhetőbbé, nyugodtabbá válnak. S mindezek után 

nem is meglepő, hogy a válaszolók 75%-a számolt be arról, hogy a családi nyaralás 

éveken át visszatérő téma a beszélgetésekben.  Már e néhány megállapításból is 

igazoltnak látható az alaphipotézis, miszerint a család egészére, a gyermekek iskolai 

teljesítményére, beilleszkedésére, kapcsolataira jótékony hatással bír a család közös 

nyaralása. Ennél azonban sokkal beszédesebb igazolást a kérdőívekben feltett nyitott 

kérdésekre érkezett válaszokból nyerhettünk:  

Ezek a kérdések a következők voltak a szülői kérdőívekben:  

1.Véleménye szerint kihatnak a gyermek iskolai viselkedésére a közös családi 

programok?  

2.Ön szerint kihatnak a gyermek iskolai kapcsolataira (tanárok, kortársak) a családi 

programok?  

3.Tapasztalatai szerint kihatnak a gyermek motiváltságára a családi élet közös 

programjai?  

4.Mit gondol mit jelent a gyermek iskolai életében az, ha a gyermek nyaral, ad-e neki ez 

valami pluszt? 

Illetve a fiatalok által kitöltött kérdőívekben:  

1.Szerinted könnyebb az iskolában a társak közt annak, aki nyaral, kirándul? 2.

Szerinted könnyebben tanul az, aki nyaral, kirándul?  

3.Szerinted segíti az iskolai eredményt, ha a család együtt tölti a szabad idejét?  

Nyitott kérdésekben a választ adók kifejthették azt, miért fontos a nyaralás, mit ad a 

gyermeknek akkor, mikor kilép a családból, abból a zártrendszerből, ahol már a 

szocializációjának egy új sokkal kevésbé védett terepére lép.  Egyértelműen látható a 

válaszokból, hogy a nyaraló gyermekek számára nem csupán a jó élmények miatt 

fontos, hanem mert a társas közegében is magabiztosabbá válik a mozgása, interakciói 

és integrációja. Elfogadottabb lesz társai között, nem érzi depriváltságának súlyát, 

kirekesztettségét.   A válaszokban leggyakrabban elhangzott szavak a következők 

voltak: „élmény” „öröm”, izgalom”, „megnyugvás”, „felfrissülés” „összetartozás”, 

„megismerés”,” felfedezés”, „befogadás”, „elfogadás”. A szülők és a fiatalok is 

egyértelműsítették, hogy a nyaraló gyermek számára, a családi összetartozás eme 

ünnepébe élményeinek begyűjtve igazi erőforrássá válik. Olyan kapaszkodóvá, mely ott 

marad vele akkor is, mikor az iskolai közösségbe kell szocializálódnia, eredményeket 

elérnie, beilleszkednie, elfogadottá válnia. A gyermek azáltal, hogy magabiztosabbá 

válik a társas térben való mozgásában egyben motiváltabbá is válik teljesítményében, 

önmagával szembeni igényességében.   
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Volt még egy nagyobb kérdés blokk, melyet a fiatalok és a szüleik is kitöltöttek, és 

amely szintén érintette ezt a kérdéskört. Ezek a kérdések arról szóltak, hogy mit 

gondolnak arról, hogy milyen hatással volna a családi életre, ha többet nyaralnának, 

kirándulnának, játszanának együtt vagy beszélgetnének. Ezekre a kérdésekre a fiatalok 

és szüleik is döntően azt mondták, hogy érezhetően vagy nagymértékben változtatna a 

családi életükön a közös programok gyakoribbá tétele. 

Láthatóan e válaszok túl azon, hogy a hipotéziseket igazolják, alátámasztják azt is,  

hogy a szociális turizmus egy olyan prevenciós eszköz, mely segít a társadalomtól való 

leszakadás megelőzésében, mérséklésében. Ebben az értelemben szociálpolitikai 

transzferként kezelhető, amelynek hatása a gyermek további életpályájára is pozitív 

hatással bírhat.  

 

Összefoglalás  

E munkánkban megkíséreltük felvázolni a proaktívvá váló felnőtt lét és a gyermekkor 

minőségének összefüggését egyféle dimenzió mentén. Mindez sokunk számára 

evideninciának tűnhet. Mégis látjuk világunkban, magunk körül, hogy Ancsel Évának 

igaza van, látható a gyermekarcon, hogy a sors hamar elkezdődik.  Jelen korunk sem 

szűkölködik bágyadt tekintetű gyermekekben. A boldogságától megfosztott gyermek 

bizony még a WHO értelmezése szerint is beteggé válik.  Fájdalmas tény , de a  

„A beteg gyermek megtört tekintetében egy jövendő haldoklik.”(Juhász Gyula) Az 

alkotásban felismert öröm, a jó és építő élmény, a pozitív példa esélyt teremt a proaktív 

felnőtti léthez.  S éppen ezért nekünk, kik hivatásként választjuk a segítést meg kell 

látnunk ezt. A segítés, mint életpálya, olykor olyan tényleg, mint iszapban keresni az 

aranyat és igaz „egy gramm aranyért egy mázsa iszap”(Márai Sándor). 

A kutatásunk terepe a gyermekvédelem. Mit tehet itt a szociális munkás? Mit ad az 

élményeivel a szociális turizmus?  Ahhoz, hogy ezen ártatlan generáció számára célként 

tűzzük ki a proaktív felnőtti létet és látassuk  a jövőben rejlő perspektívát fel kell őket 

vezetnünk a  Maslowi piramison oly magasra, ahol már nem csupán a meglévő 

hiányosságok képezte űr borít el és kelt félelmet, hanem felébresztjük a vágyakozást  

önmaga beteljesítéséhez, valami többhöz, az élet szeretetéhez.  

A tudáshoz szomjat kelteni volna a cél és sóvárgást a megismerés felé. S ez utóbbihoz 

talán a legkézenfekvőbb terep a család nyaralása, a közös élmény, megtapasztalása az 

összetartozásnak, a meg- és a felismerés örömének kifejezése.  Látnunk kell, nem 

vagyunk eszköztelenek. S van kitől tanulnunk, mikor a gyermeki lét kiteljesedését 

tűzzük ki célként.  

Kulcsszavak: reziliencia, szociálturizmus, depriváció, hátrányos helyzet, 

gyermekvédelem 
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Function of social tourism in enhancing the opportunities of families 

with children 

Abstract   

The purpose of our study was to measure the importance of joy and happiness in the lives of children. What 

are the measurable fruits of simply feeling good – which is only possible for children who have a safe and 

joyful home in this period of their lives. Another important aspect of our study was to measure the 
significance of social tourism.  

We applied a complex of qualitative and quantitative methods, conducted both survey and interview research. 

Several types of questionnaires and interviews were applied in order to reflect the subject from more points of 
view. Among the respondents, there were people with large families, teachers, parents and old people (above 

70).  

The results, in consonance with the international and Hungarian literature, prove that one of the most 
important conditions for having a happy late life is to have pleasant experiences, joyful events, stories and 

toys available in childhood. The quality of childhood effects the later coping abilities, attitude to life, active 

spirit of adulthood. 
We also tried to reveal the significance of childhood for professional social workers and the importance of the 

results of our study in their preventive activities.  

Keywords: resilience, social tourism, deprivation, disadvantaged children, child protection 
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Bevezetés  

A téma korunk szemléletváltozásában nagyon fontos. Egészségturisztika szakirányos 

hallgatóként kutatásom feldolgozása kapcsán szeretnék betekinteni a belföldi 

turizmusba szálláshely-szolgáltatás oldaláról, a lakosság életmódjába, továbbá 

megnézni azt, hogy az egészségturizmus alszektora, az aktív turizmus milyen kínálattal 

van jelen a hazai piacon. Témaválasztásom indoklását egyszerűen úgy tudnám 

megfogalmazni, hogy az aktív szabadidős tevékenységek iránti érdeklődés. Vonz a 

természet és egyik kedvenc időtöltésem a belföldi kirándulások és bármilyen szabadidős 

tevékenység végzése. Ez tud számomra kikapcsolódást nyújtani a hétköznapokban és 

akár a nyaralás során is. Továbbá 2015 és 2016 nyarán a szakmai gyakorlatomat 

szállodákban végeztem és kíváncsi voltam, hogy a magyarországi wellness szállodák 

milyen aktív lehetőséget kínálnak az ott időt eltöltő vendégeik részére. Első sorban az 

outdoor tevékenységeket kerestem. Motiváltnak érzetem magam, hogy feltérképezzem 

ezen tevékenységek jelenlétét a hazai szálloda-szolgáltatás kínálatában. 

Legfontosabb célom, hogy érvényt szerezzek annak az elgondolásnak miszerint az aktív 

turizmus igen is a wellness része, pontosabban erősíteni azt, hogy a hazai lehetőségek 

adottak, hogy ez ne csak elméletben legyen igaz. És hogy miért a wellness szállodákat 

vizsgáltam? Úgy gondolom, hogy a wellness profilú szállodákban érvényesülne igazán 

a mozgásos tevékenységek szerepe. Jól beépíthető a kínálatban és a szellemi 

kikapcsolódás mellett szórakoztató, fizikai rekreációt is tudna nyújtani a szálloda. Az 

aktív, outdoor tevékenységek népszerűsítésével elsősorban a hazai wellness szállodák 

foglalkozhatnának akkor, ha szolgatatásaikba megfelelő módon beleépülnek. 

Irodalmi áttekintés  

Az egészségmegőrzés legkeresettebb szinterei a wellness szállodák, amelyek úgy 

alakították ki szolgáltatásaikat, hogy a testi, a lelki és a szellemi felfrissülést egyaránt 

szolgálják. (Michalkó – Rátz 2011, Michalkó 2012, Várhelyi 2009, Ruszinkó 2002) 

Legutóbbi információim szerint a Központi Statisztikai Hivatal 2012-ig összesen 164 db 

wellness szállodát rögzített. Problémafelvetésem az volt, hogy nincs elérhető 

lista/adatbázis a ma Magyarországon működő wellness szállodákról. Így kutatásom 

célja az volt, hogy összesített táblázatot készítsek a megtalált wellness szállodákról. Az 

elemzés az engem érdekelt kritériumok alapján történt. A honlapok elemzése kapcsán 

szerettem volna az aktív kínálatot feltérképezni szállodai-szolgáltatói szektoron belül.  
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Levelezést bonyolítottam le a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 

ügyvezetőjével, aki a következőkről informált. Olyan, mint wellness szálloda jogilag 

nem létező fogalom, így a KSH adatbázisában sem található sajnos ilyen jellegű bontást, 

részletezést. A Hotelstars végez wellness minősítést a szállodák számára, jelenleg 339 

magyarországi szálloda rendelkezik Hotelstars minősítéssel, mely a hazai szállodai 

kapacitás közel 60%-át fedi le. A csillagot szerzett szállodák átlátható módon adnak 

biztonságot a vendégnek az elvárható minőség meghatározásában. Meg kell említeni, 

hogy nagyon kevés szálloda szerezte eddig meg a Hotelstars wellness minősítését is, a 

szigorú előírások miatt. A wellness szót sok szálloda marketingfogásként használja, 

mögöttes tartalom nélkül, de amíg törvényi szabályozás nincsen, addig ezt nyugodtan 

megtehetik. 

Az szállodák kigyűjtése során figyelembe vettem a wellness szálloda kritériumait. 

Magyarországon jelenleg a wellness szállodák kritériumrendszerét a kereskedelmi 

szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló, többször módosított IKIM rendelet 

szabályozza. A rendelet szerint a wellness szállodáknak az alábbi szolgáltatásokat kell 

kínálniuk: 

9 pontban említi és különíti el ezen kínálatokat és a hozzájuk tartozó szolgáltatásokat. 

Én ezekből szeretném most kiemelni a 6. 7. és 8. pontot, amelyben jól elkülönítve 

látszanak az aktív tevékenységekhez csoportosítható kínálatok. 

6. A szálloda rendelkezik kardiogépekkel is felszerelt fitnesz teremmel és sportedzővel, 

sportoktatóval vagy testnevelő tanárral. (Megjegyzés: ez beltéri) 

7. A szálloda minimum 4 féle szabadidős sportolási, vagy keleti mozgásprogramot kínál 

és további minimum 1 aerobic jellegű tréninget. (szabadidős tevékenységek, 

szabadidősportok, alternatív mozgásprogramok, asztalitenisz, vitorlázás, golf, jóga, 

gyalogtúra, kerékpárkölcsönzés/túra, lovaglás, szörfözés, tenisz, vizi gimnasztika, 

spinning…) 

8. A szálloda minimum 3 féle közösségi kulturális zenei művészeti programlehetőséget 

nyújt illetve folyamatosan ajánlja a környék nyújtotta lehetőseket. (kulturális 

programok, alkotóműhely, közös kirándulás, tánc, játék) (Várhelyi 2009, Fritz 2006) 

Az elmúlt években az életmódkutatás egyre inkább előtérbe kerül. Ma már 

természetesebb, hogy a táplálkozási szokásokból, a mozgáshiányból és egyebekből 

eredő problémák nem oldhatók meg önmagunkban, hanem az életmód szerves részeként 

csak az egyéb kulturális és életviteli szokásokban ágyazottan érthetők és változtathatók 

meg. (Barcy 1985 in Fritz 2006) A fejlett társadalmakban a rekreáció és az aktív 

turizmus népszerűsítésének egyik mozgatórugóját az a felismerés jelentette, hogy az 

egészséges életmód hozzájárulhat az ember kedvezőbb közérzetéhez, a betegségek 

megelőzéséhez, az élet meghosszabbításához. (Gradovsky 1993 in Michalkó 2005, 

Michalkó 2012, Hutiray 1995 in Michalkó 2005, Melanie-Puczkó 2010) 

Anyag és módszer  

A szállodák összegyűjtését az interneten végeztem. Lényegében az internet keresőjében 

kezdtem „wellness szállodák Magyarországon” címszavakkal és a sok felajánlott 

oldalak közül válogattam. Próbálkoztam több variációval és úgy is, hogy csillag 

besorolásosan adja ki ezeket a szállodákat, de nem jártam sikerrel. A legtöbb oldalon 

ömlesztve voltak a szállodák/hotelek felsorolva így külön név alapján - tehát aminek 

ténylegesen a nevében is benne van a wellness - majd minősítés alapján gyűjtöttem ki. 
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Előzetesen úgy gondoltam, hogy ha sikerül a jelenleg működő szállodák 80 %-át 

felkutatni, akkor sikerrel járok, és már tudok egy egységes képet adni helyzetükről, 

kínálatukról. 

Ezután felkerestem interneten keresztül a honlapokat, kigyűjtöttem a szükséges 

adatokat, előbb jegyzet - tehát papíros formában - majd megszerkesztettem egy Excel 

táblázatot a szállodákkal és a kritériumaikkal. A későbbiekben kitöltöttem a 

szállodákhoz tartozó megfelelő adatokkal.  

A kutatásom alapján 2015-ben 130 magát wellness vagy spa szállodának minősített 

létesítményt találtam, amit 2016-ban 5 db szállodával bővítettem. 

A wellness szállodák aktív turisztikai kínálatának a vizsgálatát a tartalomelemzés 

módszerével végeztem el. A kigyűjtött szállodák honlapjait megvizsgáltam aktív 

turisztikai kínálatot (manifeszt tartalom) keresve. Az egyszerű statisztikai felmérés 

mellett arra is választ próbáltam keresni, hogy az aktív turizmust mennyire tartják 

fontosnak a szolgáltatások között. Itt szeretném megjegyezni, hogy vizsgálatom csak a 

honlapok elemzésére vonatkozott, így nem zárható ki, hogy az egyes szállodák 

valójában rendelkeznek aktív turisztikai programlehetőségekkel, csak az nem jelenik 

meg oldalukon. Úgy gondolom, hogy egy jó honlapnak tükröznie kell készíttetője 

filozófiáját és egyes dolgokhoz való hozzáállását. Ezért az outdoor tevékenységek 

honlapon való elhelyezése, megnevezése elérhetősége is vizsgálatom tárgya volt (látens 

tartalom). Úgy érzem, hogy a honlapok vizsgálata használható eredményeket hozott így 

a módszer releváns. Emellett nincs anyagi vonzata, nincs tárgyi feltétele és nem függ 

személyektől illetve gazdaságos és visszaellenőrizhető. A vizsgálat során a hoteleket is 

az aktív turizmus kínálatát befolyásoló/befolyásolható kategóriákba soroltam. 

Eredmények és értékelésük  

A kutatásomhoz kapcsolódóan megvizsgáltam a wellness szállodák területi eloszlását is 

hazánkban. A 135 wellness szállodát 79 településen találhatjuk meg.  A következő 

eredményeket kaptam: régiók közül egyértelműen kiemelhető volt a Balaton régió (30 

db.) Ezt követi a Dél Alföld és az Észak-Magyarország (20-20 db.), valamint az 

Budapest Közép Dunavidék régió (19 db.). Másrészről azt a megállapítást tettem, hogy 

Nyugat-Dunántúlon igen kevés wellness profilú szálloda működik (10 db.). Ez annak 

ismeretében, hogy ez a régió a vezető az egészségturizmusban, eléggé meglepő. 

Megnéztem, hogy a kutatásomban résztvevő hotelek és a gyógytényezők, valamint a 

gyógyvíz között milyen összefüggések vannak. Ezt azért tartottam érdekesnek, mert 

Magyarország, mint gyógyvíz nagyhatalom van számon tartva a világ turisztikai 

desztinációi között illetve mert a wellness irány világszerte nagy divatnak örvend. 

Kíváncsi voltam milyen párhuzam húzódik a kettő tény között. A wellness kötelező 

eleme a víz, habár nem előírás a gyógyvíz azért azt feltételeztem, hogy a szállodák nagy 

része olyan településen van, ahol nemcsak termálvíz, hanem gyógyvíz és gyógyfürdő is 

van. A wellness szállodának helyet adó 79 település közül 29-ben találtam gyógyfürdő, 

és további 9-ben gyógyvizet, kettőben pedig gyógybarlangot. Összességében 40 
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településen (50,6%) találtam együtt wellness szállodát és természetes gyógytényezőt. 

Ennél jobb arányra számítottam, mert szerintem ez egy plusz motivációt adhat 

konkrétan a szálloda kiválasztásban és mégsem aknázták még ki az ebben rejlő 

lehetőséget. Másrészről viszont ezen a 40 településen találjuk az összes wellness 

szállodák 64,4 %-át (87 darabot). Ez azért mutat egyfajta egybevágást.  

Úgy gondoltam, hogy a gyógyhelynek nyilvánított hazai területeken sokkal több 

wellness szálloda épül. Az egészségturizmus fő ágai ma már nehezen szétválaszthatóak 

(medical wellness) így arra is kíváncsi voltam, hogy a hazai elismert 28 gyógyhely - 

amely 27 különböző településen van - közül mennyi településén találhatunk wellness 

szállodát. A vizsgálat során hét településen nem találtam wellness szállodát. Tehát a 

gyógyhelyek ¼-e nem rendelkezik wellness hotellel. Ismét a másik oldalról 

megközelítve, viszont a fennmaradó 21 gyógyhelyen helyezkedik el 50 db. (az összes 

37%-a) wellness szálloda. 

A 2015-ben a megvizsgált 130 hotelből 73-nál találtam a honlapja alapján aktív 

turisztikai ajánlatokat (56,2%), összesen 212-t, ami átlagosan 3 elemet jelent egy 

szállodán belül. 27 hotel csak 1 aktív turisztikai kínálattal rendelkezett. 1-2-3 ajánlattal 

csupán 49 hotel. Három ajánlatnál többel rendelkező hotelek száma csak 24 volt.  

Feltételeztem, hogy a hotel elhelyezkedése befolyással van a kínálati lehetőségeire is. A 

szállodák környékét 4 különböző tájtípusba (síkság, vízpart, dombvidék, hegyvidék) 

soroltam. Az eredmény nagyjából a feltevésemet igazolta, hiszen a hegyvidék 

besorolású területen lévő szállodáknál volt a legmagasabb az aktív kínálattal rendelkező 

egységek aránya (66,8). Sorrendben a többi táj: dombság (55,6%); síkság (53,7%); 

vízpart (52,6%).  

Elkülönítettem a szállodákat belterületi és külterületi elhelyezkedés szerint is. Ez nem a 

hivatalosan vett közigazgatási elhelyezkedés, de mivel az adatgyűjtés legfőbb színtere 

az internet volt, így Google Map segítségével néztem meg a szálláshely környékét. Az 

eredmény nem meglepő: a külterületi hoteleknél 86,7%-os eséllyel lehetett outdoor 

tevékenységet végezni. Belterületen ez csak 43,5% volt 2015-ben az én eredményeim 

szerint. Újabb táblázat nem készült, hiszen a 2016-os adatok nem befolyásolták az 

eredményt, de szeretném megjegyezni, hogy az általam külterületen épültnek vélt 

szállodák közül 5 hotel esetében továbbra sincs egyáltalán aktív kínálat (sem saját, sem 

külső szervezésben), pedig a táj és a szálloda környéke adott hozzá. Ezt továbbra sem 

értem egy év elteltével, hogyan lehetséges ez, hiszen a Hotel Stars Union 

kritériumrendszere megszabja a minimum követelményeket. A következő diagram az 

elhelyezkedés és az aktív kínálat összefüggését szemlélteti. 

Azt is feltételeztem, hogy a szállodák minősége (kategóriák) is hatással vannak a 

kínálati elemekre, mivel a követelmény rendszer is feltünteti a minimum 

szolgáltatásokat. Minél több csillaggal rendelkezik a wellness szálloda, annál több 

minimum szolgáltatást kell biztosítani és ez a mozgásos tevékenységre is vonatkozik. A 
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kutatásom eredményében ez meg is felel: 3 csillagos szállodáknál 47,5%; 4 csillagosnál 

58,8%; 5 csillagosnál 80% az aktív turizmus kipróbálásának lehetősége. A hotelek 

méretének függvényében nem tapasztaltam nagy eltéréseket. Ez alól, kivétel az 50 

férőhelynél kisebb szállodák kategóriája, ahol, mint az várható volt, jóval kevesebb volt 

az ajánlatok száma.  

Megvizsgáltam a kínálatok fajtáit is, ahol hagyományos, újszerű és extrém kategóriákba 

csoportosítottam őket. A következő táblázat azokat az aktív tevékenységeket nevezi 

meg és összegzi, amelyeket a kutatás során a 130 általam megtalált szállodákban 

szolgáltatásként kínálnak. A szállodák kínálatában megtalálhatóak első sorban a 

hagyományosnak mondható tevékenységek, de a hazai outdoor szolgáltatások és az 

egyes szállodák kínálatai között már az újszerű, extrémnek mondható aktív programok 

is elérhetőek. Ha valamely szálloda speciálisan egy tevékenységet kínál kültéri 

mozgásformaként, akkor azt nagy valószínűséggel saját szervezésben biztosítja. Az 

esetek többségében viszont az aktív programok külső szervezéssel érhetőek el.  A 

honlapok alapján a legtöbb wellness szállodában a túrázás és kerékpározás szerepel 

aktív programként kínálva. 

 
1. táblázat. Outdoor tevékenységek csoportosítása (forrás: Saját szerkesztés) 

outdoor kinálatok saját szervezés külső szervezés összesen 

hagyományos 

túrázás, nordic walking 29 9 38 

kerékpározás 21 5 26 

lovaglás 13 10 23 

tenisz 14 1 15 

vízitúrázás, evezés 5 8 13 

horgászat 7 6 13 

golf 6 4 10 

téli sportok 4 1 5 

védett területek látogatása 2 2 4 

újszerű 

íjászat 6 3 9 

paintball 3 3 6 

GPS kalandtúra 3 1 4 

mászófal 1 1 2 

segway 0 2 2 

sárkányhajózás 1 1 2 

extrém 

kalandpark 3 10 13 



A SZIE GAEK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 2016. 

 81 

sziklamászás 0 2 2 

siklóernyőzés 0 2 2 

Table 1. Outdoor activities (Source: own) 

 

Véleményem szerint egy honlap jól kifejezi készítője kiemelt prioritásait. Ha egy 

hotelnek az aktív kültéri mozgás fontos eleme a kínálatának, akkor azt úgy pozícionálná 

a honlapon. A 73 hotelből 27 esetben volt a főmenüben az a menüpont, ami alól a 

sporttevékenységek is elérhetőek voltak. Ezek általában általános megfogalmazásúak 

(program, kínálat, szolgáltatások stb.), csak 5 esetben volt a főoldalon konkrét 

sporttevékenységre vonatkozó menünév. Ha azt nézzük meg, hogy milyen 

kategórianevek alatt találjuk meg, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az aktív szó 5, az 

outdoor 2, a sport 7 esetben a menü neve. További 13 alkalommal a menüpont a konkrét 

sporttevékenységre utal. A fennmaradó 46 szállodában az aktívturisztikai kínálatokat 

nagyon sokféle sokszor a tevékenységre egyáltalán nem utaló (pl.: szezonális, 

szórakozás stb.) menüpont alatt találhatjuk. A programok többsége külső szervezéssel 

biztosított, azok ahol saját szerevezésű outdoor tevékenység található, ott lényegében a 

wellness szálloda specializálódott valamely tevékenységre (pl.: golf, tenisz, lovaglás). 

2016 őszén újra ellenőriztem a hoteleket, a tavaly kapott eredmények sajnos nem 

változtak sokat. 5 új hotellel bővült a táblázatom, mely közül csak 1 rendelkezik aktív 

kínálattal, ami úgy gondolom, hogy nagymértékben nem befolyásolja az aktív 

turisztikai kínálatok jelenlétét összességében a hazai wellness szállodák szolgálatai 

között egy év elteltével. Azonban megerősítette bennem azt a tényt, hogy ha kínál aktív 

programot a szálloda, azt általában egy tevékenység köré építi. Továbbra is azt 

tapasztalom, hogy a szállodák többsége, környékbeli programokat ajánl szabadidős 

tevékenység eltöltésére, pedig több esetben a hotel elhelyezkedése és környezete adott 

lenne, megengedi az outdoor tevékenység kialakítására a területet, mégsem vagy csak a 

szolgáltatások kis részében veszik ezt figyelembe.  

Következtetések  

Ha figyelembe vesszük a 2016-ban is érvényben lévő kritériumrendszer pontjait a 

wellness szállodákra vonatkozóan, akkor az is megállapítást nyert számomra, hogy a 

hazai wellness szállodák elsiklanak azon pontok mellett, amik a mozgásos 

tevékenységek minimum követelményére vonatkoznak. Elmondható, hogy a hotelek a 

honlapjukon nem kezelik kiemelten a kültéri sportokat. Az aktív turizmus kínálata 

jelenleg csak kis mértékben van jelen a wellness szállodák ajánlataiban, és láthatóan 

nem is helyeznek nagy hangsúlyt népszerűsítésére. Sajnos találkoztam 5 olyan 

honlappal, amely tavalyhoz képest idén sem szerepeltet aktív kínálatot a wellness 

szálloda szolgáltatási között. Szállodai gyakorlataim során tapasztaltam, hogy egyaránt 

belföldi és külföldről érkező vendégek is keresik az aktív kikapcsolódási formákat. A 

szállodák többsége viszont csak ajánlani tud szabadidős, mozgásos tevékenységet a 

szállodán kívül, biztosítani már kevésbé. Úgy gondolom, hogy a wellness szálloda 

szolgáltatási kialakításában jobban figyelembe kellene venni a különböző korosztályok 

igényeit és nagyobb összhangba tenni az egészségi állapotukkal, fizikai aktivitásukkal.  

 

Összefoglalás  
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A wellness több mint "trendi" dolog! A világon és már hazánkban is egyre 

népszerűbbek a wellness hotelek. Itthon is egyre többen ismerik fel a wellnessben lévő 

lehetőségeket. Ezt bizonyítja a szépségipar, fittness, reform- táplálkozás a spa- és 

wellness központok területén történő fejlődés is. Az egészség- és wellness turizmus 

jövőjét tekintetében elmondható, hogy az ember természetesen mindig is vágyni fog a 

wellnessre, ám az ezen belül választott tevékenységek erősen változatosak lehetnek. A 

turizmus valamennyi formájához hasonlóan a látogatók a változatosságot és a 

különbözőséget, az új helyeket és tevékenységeket, a jobb minőségű létesítményeket és 

szolgáltatásokat, illetőleg az alacsonyabb árakat keresik. Fizikai értelemben akár 

aktívan, akár passzívan töltjük el az utazással járó szabadidőt, olyan tevékenységek 

végzésére törekszünk, amelyek végső soron a szervezet regenerálódásához, 

feltöltődéséhez vezetnek. Az aktív szabadidő-eltöltés, a mozgás, az emberi kapcsolatok 

intenzív ápolása köré szerveződik, ezzel szemben a passzív kikapcsolódást választók, 

inkább testük és szellemük pihentetésest, kímélést tartják elsődlegesnek. Ezek alapján 

úgy gondolom, hogy az aktív tevékenységet végzők többsége csoportosan veszi igénybe 

a szolgáltatásokat, amíg a klasszikus wellness kedvelők egyénileg szervezik, élik meg 

szabadidejük eltöltését.  

Komplex kutatást végeztem el, ami a hazai wellness szállodák olyan kínálatára helyezi a 

figyelmet, amely outdoor szabadidő eltöltést biztosít a vendégek számára. 2015-ben 

komplex kutatás kapcsán a megvizsgált 130 hotelből 73-nál találtam a honlapja alapján 

aktív turisztikai ajánlatokat, összesen 212 akítv tevékenységre épülő szolgáltatást. Ezt 

ha az összes szállodára megnézzük, átlagosan 3 elemet jelent. Annyit szeretnék még 

hozzá tenni, hogy mindenki számára mást jelent a pihenés, rekreáció, élményszerzés, 

legyen az a kikapcsolódás aktív vagy passzív formája. A legfontosabb, hogy a 

szolgáltatók a vendégeik részére lehetőségük szerint a legjobb színvonalon és 

hozzáértéssel alakítsák ki kínálatukat, ezzel motivációt adva az utazni vágyóknak. Ezt 

akár kérdőívezés formájában vagy különböző kutatások bevonásával, 

figyelembevételével pontosabban, széles körben lehetne kialakítani. Leendő 

egészségturisztikai szakemberként bízom abban, hogy a jövőben hozzá tudok járulni én 

is munkájukhoz, biztosítva ezzel, hogy a különböző igények megfelelő arányban 

legyenek képviseltetve az egyes szálláshelyeken. 

Kulcsszavak: wellness hotel, aktív turizmus, honlap elemzés, szabadidős tevékenység 
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A survey on active tourism programmes offered by Hungarian 

wellness hotels 

Abstract  

Today, wellness hotels are the most popular type of hotels. These hotels should reflect 

the wellness philosophy in their design and their supply , or they should do this more 

explicitly. 

A variety of wellness definitions exist, but a common trait shared by all of them is that 

they recommend some kind of change in lifestyle, and physical activities are an integral 

part of this. The criteria of wellness hotels also emphasize services for sports and 

physical activities.. My research is focused on the wellness hotels. Since 2012, the 

Hungarian Central Statistical Office no longer keeps count of wellness hotels separately. 

That is why, the primary aim of my research was to create a database with Hungarian 

wellness hotels and with their outdoor activities. I did a content analysis of the websites 

of the hotels to measure their active tourism offers. I examined several aspects, such as 

the hotel's location, which affects the supply opportunities. The surrounding area of the 

hotels was classified in four different landscape types, and the urban or suburban 

location of the hotels was also examined. I was curious about how the classification of 

hotels affects supply items. In addition, if outdoor activities are an important element of 

a hotel’s offers, it will position them on its website accordingly. In connection with the 

research I examined the territorial dispersion and its relationship with the medical 

factors. I got both unexpected and surprising results during the research. 

It has been established in my research that the hotels do not focus on outdoor sports on 

their website , and their wellness services have only a limited presence as well. 
 

Keywords: wellness hotel, active tourism, website analysis, outdoor activities 
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Bevezetés  

Egészségi állapotunkat nagyban befolyásolja egészségmagatartásunk. 

Munkavállalóként az egészségmegőrzés nem csak a saját érdek, hanem a munkáltatóé 

is, hiszen számára az a profittermelő, ha a dolgozó meg tud jelenni a munkahelyén. Az 

Európai Uniós törekvéseknek köszönhetően számos munkahely beépítette már 

mindennapjaiba az egészségfejlesztéshez szükséges eszközöket, illetve a lelki 

feltöltődéshez számos programot igyekszik biztosítani, mint akár mozgási, akár 

kirándulási lehetőségek. Hiszen, ahogy számos kutatás is bizonyítja, a lelki egészség 

nagy befolyással van testi egészségünkre is, tehát nem elég, ha odafigyelünk a helyes 

táplálkozásra, a rendszeres mozgásra és az egészséget károsító élvezeti szerek 

mellőzésére, hanem a lélek gondozására is szükség van. 

A tanulmány a gyulai Pándy Kálmán Kórház dolgozóinak egészségfejlesztésére 

fókuszál, melynek aktualitása, hogy e kórház az utóbbi években csatlakozott azon 

munkahelyek közé, amelyek szervezetten igyekszenek dolgozóik számára biztosítani 

komplex egészségfejlesztési lehetőségeket. A vizsgálat célja az egészségügyi 

szakdolgozók munkahelyi egészségfejlesztési programokkal való elégedettségének 

felmérése, továbbá a dolgozók egészségmagatartásának, valamint az azt meghatározó 

egyes pszichológiai tényezőknek - úgymint diszpozicionális optimizmus és reziliencia 

személyiségdimenzióknak - a felmérése. 

 

Hipotézisek: 

Azt feltételezzük, hogy a vizsgált egészségügyi szakdolgozói minta nem tekinthető 

homogénnek az egészségmagatartás tekintetében, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a minta 

nagy részének nem megfelelő az egészségmagatartása. 

Azt feltételezzük, hogy a megkérdezett egészségügyi szakdolgozók bizonyos 

hányadánál kimutatható az irreális optimizmus az egészségi állapotukkal kapcsolatban. 

Azt feltételezzük, hogy a diszpozicionális optimizmusnak szerepe van az 

egészségmagatartásban. Ezt pontosítva feltételezzük, hogy: az optimistábbak nagyobb 

arányban vesznek részt az Egészségedre Egyesület által felkínált programokon, jobban 

odafigyelnek az egészséges táplálkozásra. és a rendszeres testmozgásra. 

Azt feltételezzük, hogy a reziliencia személyiségdimenzió szintén szerepet játszik az 

egészségmagatartásban. Ezt pontosítva azt feltételezzük, hogy a nagyobb rezilenciával 
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rendelkezők jobban odafigyelnek az egészséges táplálkozásra és a rendszeres 

testmozgásra. 

Irodalmi áttekintés  

A közpolitikákban az egészségfejlesztés sokáig nem kapott szerepet. Az 

egészségfejlesztés nemzetközi háttere terén a WHO Ottawai Chartája (1986) határkőnek 

tekinthető. A Charta lényegében lépés egy újfajta népegészségügy irányába. Hiszen már 

egyértelművé vált, hogy maga az egészség és egészségvédelem területén eredmények 

produkálásához szükséges az egyéni készségek fejlesztése, az egészséget szolgáló 

közpolitika, a közösség tevékenységének erősítése. Az egészségpolitika alapvető 

színtereként említi a munkahelyeket és az iskolákat. (Galgóczy 2004) A Charta az 

egészségfejlesztés egyik első meghatározását is megadta: „Az egészség-fejlesztés egy 

olyan folyamat, amelynek célja az, hogy minden emberben fokozott mértékben 

működjön az egészségtudat, és ezáltal képessé váljon egészségének megerősítésére.” 

(Galgóczy 2004 p7) 

Az egészséges munkahely megteremtése kihangsúlyozott szerepet kap az európai 

munkavédelmi és egészségpolitikában. . A munkahelyi egészségfejlesztés elsősorban a 

munkavállalókat célozza meg, de számos előnye is van, hiszen az egészséges 

munkavállaló nagyobb termelékenységet is jelent a munkahely számára. Mind a 

munkáltató, a munkavállaló és a közösségi ellátás is profitál. A munkahely előnye az 

egészséges dolgozók mellett a munkahely flexibilitása, azaz az egészséges, képzett és 

ösztönzött humán tőkével a munkahely termelékenysége és előrehaladása is növekszik. 

Emellett a munkahely számára jó reklám, illetve arculatjavító is (Galgóczy 2004). 

Továbbá Kapás Zsolt (2007) kiemeli, hogy a munkáltató egészségfejlesztésből 

származó előnyein túl megjelenik szociális-gazdasági privilégiuma is, miszerint az 

egészség a fejlődés egyik alappillére. Társadalmi hatásként megmutatkozik abban, hogy 

csökken az egészségügyi ellátórendszer használata, nő a dolgozók munkában eltöltött 

időtartama, az egészséges munkavállaló nagyobb jövedelemre tesz szert - révén, hogy 

nem esik ki a munkából -, így az állam felé nagyobb adó- és járulékhozamot jelent. 

Tehát a munkahelyi egészségfejlesztés célja a munkavállalók egészségének fejlesztése, 

ezzel fokozva a dolgozók saját egészségükért való felelősségvállalásukat. A munkahelyi 

egészségfejlesztés középpontjában álló egészségügyi problémák: a dohányzás, az 

egészségtelen táplálkozás, a stressz, a mozgásszegény életmód, az alkohol- és a 

drogfogyasztás. 

Juhász Ágnes (2002) leírja, hogy a munka egészségre gyakorolt hatása alapján 

beszélhetünk pozitívumokról és negatívumokról. Előnyt jelent a jövedelemszerzés, 

ugyanis növeli az önbecsülést, ez pedig nagyobb eséllyel növelheti a szociális 

kapcsolatok kialakítását is, ez pedig bizonyos stresszorok kiküszöbölésére is lehetőséget 

ad. Hátrányként jelenik meg a munka a káros, veszélyes anyagokkal való foglalkozásból 

eredően, az adott munkahelyi közeghez kapcsolódó károsító életmódból, a 

leterheltségből és a munkahelyi stressz által kiváltott megbetegedésekből fakadóan. 

Manapság a legtöbb munkát az érzelmi és mentális nyomás jellemzi, valamint a 

munkanélküliségből való munkahelyféltés is egyre nagyobb feszültséget szít a dolgozók 

között. Tehát a munkahelyi egészségfejlesztés célja a szomatikus problémákon túl a 

lelki és mentális feltöltődés biztosítása is. 
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A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata az ENWHP (European Network for 

Workplace Health Promotion) 2010-ben az Európai Unióra kiterjedő mozgalmat 

indított, amellyel fel szeretné hívni a figyelmet a munkahelyi lelki egészségfejlesztés 

jelentőségére. Magyarországon az OEFI az Egészségesebb Munkahelyekért 

Egyesülettel együttműködve indította el a „Munka: Lélekre Hangolva” elnevezésű 

kampányt, amely folyamán, a honlapon elérhető ismertetőkben adtak a 

munkavállalóknak és munkaadóknak a munkahelyi lelki egészségfejlesztésről 

tájékoztatást, illetve ingyenesen elérhető vándorkiállítások állnak a munkahelyek 

rendelkezésére, amelyek további gondolatokkal szolgálnak a témakörben.8   

Az egészségfejlesztéssel foglalkozó kutatások alapvetően az egészségmagatartást 

meghatározó tényezők feltárására fókuszának, annak érdekében, hogy azonosíthatóak 

legyenek azok a tényezők, melyet az egészségfejlesztési programok hatékonysága 

szempontjából figyelembe kell venni. Az újabb vizsgálatok felhívják arra a figyelmet, 

hogy az egészségmagatartásban szerepet játszanak az egyes személyek 

személyiségsajátosságai is. Az egyik aktuális kutatási trend a diszpozicionális 

optimizmus egészségmagatartásra gyakorolt hatásának vizsgálata. A diszpozicionális 

optimizmus és pesszimizmus egy általános elvárás arra vonatkozóan, hogy a jövőben a 

dolgok kedvezően vagy kedvezőtlenül alakulnak (Bérdi - Köteles 2010). A kutatások 

során több alkalommal találtak pozitív kapcsolatot az optimizmus és az egészségi 

állapot között (Szondy 2008). Vizsgálati eredmények szerint a diszpozicionális 

optimizmus szignifikánsan összefügg például az egyes immunmutatókkal, a mortalitási 

adatokkal (Rassmussen és mtsai, 2009; idézi Hamwai,2014), továbbá a lelki egészségre 

is pozitív hatással van, ugyanis mérsékli a mindennapi stresszt, valamint növeli a 

mentális jóllét állapotát (Lai, 2009; idézi Hamwai, 2014). 

Az optimizmus mértéke azonban kulcsfontosságú az egyén egészségmagatartása, 

valamint testi-lelki egészgége szempontjából. A vizsgálatok rámutattak, az optimizmus 

túlzott mértéke kedvezőtlen hatással bír az egészségmagatartásra, ugyanis ez esetben a 

személy nem reálisan méri fel az egészséget negatívan befolyásoló tényezők kockázatát. 

A szakirodalom ezen jelenséget irreális optimizmusként definiálja, mely Clark és 

munkatársai megfogalmazásában azt jelenti, hogy „a személy pozitívabb színben látja 

saját jövőjét, mint a hasonló helyzetben lévő másokét” (Clark, 1997; idézi Szondy, 

2008). 

Egyes tanulmányok felhívják a figyelmet arra, hogy az optimizmus dimenzió 

szignifikáns kapcsolatban áll a reziliencia személyiségdimenzióval (Hamwai, 2014), 

mely a személyiség azon képességét jelenti, amelyeknek köszönhetően az egyén a 

nehezebb élethelyzetben is sikeresen tud alkalmazkodni, illetve lehetővé teszi a 

distresszel való sikeres megküzdést (Kiss E. és mtsai. 2015). Vizsgálatok szerint a 

reziliencia részben az optimizmuson keresztül érvényesíti pszichológiai jóllétnövelő 

hatását (Hamwai, 2014), tehát mint egészségmagatartást közvetetten befolyásoló 

hatótényezőt mindenképpen szükséges figyelembe vennünk.  

 

                                                 
8 (http://nepszava-teszt.plex.hu/cikk/372265-a-legjobb-lelki-egeszsegfejlesztok letöltve: 

2016.03.29.)  
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Anyag és módszer  

A vizsgálat során a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának 

dolgozói körében felmérésre került az egészségmagatartás, az optimizmus és a 

reziliencia. A vizsgálat során papír alapú kérdőívek kerültek az egyes osztályok 

főnővérei segítségével kiosztásra. A vizsgálati minta alapvetően az ápolás-és 

betegellátás területén dolgozó egészségügyi szakdolgozók, valamint a műtőssegédi és 

műtősnői beosztásúak voltak. 

A vizsgálat alatt 120 kérdőív került szétosztásra a kórház egyes osztályain, ebből 98 

kérdőív volt értékelhető. 

A felmérés során használt kérdőív négy részből tevődött össze: a demográfiai adatok és 

az egészségmagatartásra vonatkozó kérdésekből, az optimizmus mérése használt 

Életszemlélet tesztből (LOT-R; Carver és Bridges, 1994; idézi Mercs Enikő 2015), a 

reziliencia mérésére szolgáló 10 itemes Reziliencia Kérdőív magyar változatából (Kiss 

és mtsai. 2015), illetve a Szondy Máté kutatásában (2008) található veszélypercepció és 

az irreális optimizmus mérésére szolgáló tesztből. Amely során 0-100 %-ig kell 

értékelni különböző betegségek kialakulásának valószínűségét a megkérdezettnek egy 

vele azonos korú és nemű személyre, illetve saját magára vonatkozóan. 

 

Eredmények és értékelésük 

A statisztikai adatfeldolgozásra SPSS és Microsoft Excel segítségével került sor. 75 nő 

és 23 férfi töltötte ki a kérdőívet. 12 kórházi osztályról kerültek kitöltésre a kérdőívek. 
A felmérésben résztvevők 82,6%-a legalább középfokú, illetve további 16,3% pedig 

főiskolai végzettséggel rendelkezik. A megkérdezettek nagy része ápoló, ebből 55,1% 

szakápoló, 10,2% segédápoló és 10,2% diplomás ápolóként dolgozik a kórházban. A 

felmérésben résztvevők 24,4%-a műtőssegédi, műtősnői, beteghordó, asszisztensi, 

illetve gazdasági nővéri pozícióban végzi munkáját. 

A felmérésben résztvevők 71,4%-a azt válaszolta, hogy nem rendelkezik semmilyen 

krónikus betegséggel.  A vizsgált személyek 7,1%-a magas vérnyomással, 5,1%-a a 

gerincsérv valamely típusával, 4,1%-a pajzsmirigy alul- vagy túlműködéssel, 4,1% 

cukorbetegséggel, illetve 3,1%-a valamely ízületi megbetegedéssel rendelkezik.  

A vizsgálat során arra kérdésre, hogy milyen gyakran figyel az egészséges táplálkozásra 

csupán 21,5% válaszolta azt, hogy odafigyel. A megkérdezettek 55,1%-a mozog hetente 

többször is. A kitöltők 48%-a napi rendszerességgel dohányzik. A felmérésben 

résztvevők 5,1%-a egyáltalán nem szokott (a munkakörből adódó kötelező 

szűrővizsgálatokon kívül) részt venni. 

A megkérdezett személyek közül csupán 3,1% válaszolta azt, hogy részt vesz a kórház 

és az Egészségedre Egyesület által felkínált mozgási lehetőségeken. 13,3%-uk néha és 

83,7%-a egyáltalán nem szokott részt venni. 

A vizsgált személyek közül 2% adta azt a választ, hogy rendszeresen részt vesz a 

kirándulásokon. A válaszadók 20,4%-a néha és 77,6% egyáltalán nem szokott részt 

venni az Egészségedre Egyesület által szervezett kirándulásokon. Arra a kérdésre, hogy 

miért nem vesznek részt idő-, és pénzhiányra hivatkoztak. 
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A szakirodalmakra alapozva megvizsgáltuk a diszpozicionális optimizmus és az 

egészségmagatartások kapcsolatát, miszerint a vonás optimizmus pozitívan befolyásolja 

a személyiség egészségvédő magatartásait.  

Nincs arra meghatározás, hogy egy adott ponttól optimistának számít valaki. A vizsgálat 

során a kapott átlagoptimizmus szintjét vetettük össze az egyes egészségvédő 

magatartásokkal (testmozgás gyakorisága, táplálkozásra való odafigyelés, dohányzási-, 

és alkoholfogyasztási szokások, szűrővizsgálatokon való részvétel), valamint ezek 

mellett a kínált programokon való részvétellel is. Tehát az átlag (21) feletti optimizmus 

szintet elért személyek a magasabb optimizmussal rendelkező személyek. A vizsgálat 

khí-négyzet próbával történt, de szignifikáns eredményt nem mutatott egyik 

egészségmagatartással való összefüggésben sem, illetve a felkínált programokon való 

részvétellel sem (minden p> 0,05).  

Az irreális optimizmus felmérése a már korábban említett veszélypercepció teszttel 

történt. (Szondy,2008) Valamennyi betegségnél megmutatkozott az irreális optimizmus, 

de a legnagyobb a kóros elhízással (22%), a mellrákkal (16%) és a nemi betegségekkel 

(14%) kapcsolatos irreális optimizmus (1.ábra) 

1. ábra. Az irreális optimizmus %-os mértéke 

6

16

22

7

10

4

11

13

9

13

10

14
15

0

5

10

15

20

25

tü
d
ő

rá
k

m
e
llr

á
k

k
ó

ro
s
 e

lh
íz

á
s

re
u

m
a

a
g

y
v
é
rz

é
s

in
fa

rk
tu

s

H
IV

-f
e

rt
ő

z
é

s

c
u

k
o

rb
e

te
g
s
é

g

m
a
g

a
s

v
é

rn
y
o

m
á

s

b
ő

rr
á

k

m
á
jr

á
k

n
e

m
i 
b

e
te

g
s
é

g

a
s
z
tm

a

 
Figure 1. The degree of unrealistic optimism 

(1) lung cancer, (2) breast cancer, (3) obesity, (4) rheuma, (5) heart attack, (6) HIV infection, (7) diabetes, (8) 

hypertonia, (9) skin cancer, (10) liver cancer, (11) venereal disease, (12) asthma 

 

A reziliencia mértékét is hasonlóképpen khí-négyzet próbával összevetettük az egyes 

egészségmagatartás dimenziókkal. Itt sem kaptunk a legtöbb esetben szignifikáns 

eredményt a 2. ábrán látszik, hogy a testmozgás gyakorisága, a dohányzás, illetve a 

programokon való részvétel kapcsán nincs összefüggés. De a táplálkozásra való 

odafigyeléssel kapcsolatban szignifikáns eredmény mutatkozott (p=0,01). Arra a 

kérdésre, hogy milyen mértékben figyel oda az egészséges táplálkozásra az 5-fokú 

skálából 2 csoportot alkottunk. A táplálkozásukra odafigyelők közé kerültek, akik azt a 
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választ adták, hogy legtöbbször és a mindig odafigyelnek.  Akik pedig azt jelölték, hogy 

egyáltalán nem, egy kissé és időnként figyelnek oda arra, hogy mit esznek, alkotják a 

másik csoportot Ezek mellett a szűrővizsgálatokon való részvétel (p=0,061) esetében 

tendencia szintű összefüggés mutatkozott.  

 
1. táblázat. A reziliencia kapcsolata az egyes egészségmagatartásokkal 

 A reziliencia és az egyes egészségvédő 

magatartások khí-négyzet próbás 

szignifikancia szintje 

A táplálkozásra való odafigyelés 0,01 

Fizikai aktivitás rendszeressége 0,404 

Dohányzás 0,241 

Szűrővizsgálatokon való részvétel 0,061 

Részvétel a mozgási lehetőségeken 0,662 

Részvétel a kirándulásokon 0,959 

Table 1. The relationship between resilience and certain health behaviors (p values for chi-square test) 
(1) attention to nutrition, (2) regularity of physical activities, (3) smoking, (4) attendance at screening 

examinations, (5) attendance at company sport opportunities, (6) attendance at trip opportunities 

 

Következtetések  

Az első hipotézisünk az volt, hogy „a vizsgált egészségügyi szakdolgozói minta nem 

tekinthető homogénnek az egészségmagatartás tekintetében, ugyanis úgy gondoljuk, 

hogy a minta nagy részének nem megfelelő az egészségmagatartása”. Ez a 

feltételezésünk beigazolódott, hiszen a kapott eredmények is mutatják, hogy a 

megkérdezettek nagy része nem figyel oda a megfelelő étkezésre, nem végeznek 

rendszeres testmozgást, illetve nagy részük dohányzik is.  

A második hipotézisünk az volt, hogy „a megkérdezett egészségügyi szakdolgozók 

bizonyos hányadánál kimutatható az irreális optimizmus az egészségi állapotukkal 

kapcsolatban.” Ez a feltevésünk szintén beigazolódott, hiszen a felsorolt betegségek 

közül a legtöbb esetében megfigyelhető az irreális optimizmus. A legnagyobb irreális 

optimizmus értéket a kóros elhízással, a nemi betegségekkel és a mellrákkal 

kapcsolatban mutatták a vizsgált személyek. Szondy Máté 2008-as disszertációjában 

szintén a legnagyobb irreális optimizmus értéket az elhízás és a nemi betegségek 

mutatták. 

A harmadik hipotézisünk az volt, hogy „a diszpozicionális optimizmusnak szerepe van 

az egészségmagatartásban. Ezt pontosítva feltételezzük, hogy: az optimistábbak 

nagyobb arányban vesznek részt az Egészségedre Egyesület által felkínált 

programokon, jobban odafigyelnek az egészséges táplálkozásra és a rendszeres 

testmozgásra”. Nem kaptunk szignifikáns eredményt egyik feltevés tekintetében sem, 

tehát ez a hipotézis nem igazolódott be. Ugyanakkor Szondy Máté 2008-as 

disszertációjában a testmozgás gyakoriságával kapcsolatban szignifikáns eredményt 

igazolt, miszerint az optimisták nagyobb valószínűséggel végeztek testedzést, mint a 

kevésbé optimisták, ugyanakkor a szűrővizsgálatokon való részvétel nagyobb 

gyakoriságát a magasabb szintű vonás pesszimizmussal rendelkezőknél mutatta ki. 
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Hamwai Csaba 2014-es PhD-értekezésében, amelyben a serdülőkorúak körében kutatta 

a diszpozicionális optimizmust szintén összefüggést mutatott ki a vonás optimizmus 

tekintetében a testmozgással és a fizikai aktivitással. 

Utolsó feltevésünk az volt, hogy „a reziliencia személyiségdimenzió szintén szerepet 

játszik az egészségmagatartásban. Ezt pontosítva azt feltételezzük, hogy a nagyobb 

rezilenciával rendelkezők jobban odafigyelnek az egészséges táplálkozásra és a 

rendszeres testmozgásra.” Ez a feltevésünk részben igazolódott, hiszen a táplálkozás és 

a reziliencia szignifikáns eredményt mutatott, miszerint a nagyobb rezilienciával 

rendelkezők jobban odafigyelnek a helyes táplálkozásra (p=0,01). A testmozgással 

kapcsolatban nem igazoltunk összefüggést. Hipotézisként nem került megfogalmazásra, 

de megvizsgáltuk a reziliencia és a szűrővizsgálatokon való részvétel kapcsolatát is, itt 

tendencia szintű összefüggést kaptunk (p=0,061). 

Az eredmények ismeretében úgy véljük, hogy nagyobb mintaszám szükséges ahhoz, 

hogy szignifikánsabb eredményt igazoljunk a diszpozicionális optimizmus és az egyes 

egészségmagatartások között. Ezek mellett további kutatásokra lenne szükség annak 

feltárására, hogy az egészségmagatartást mely további tényezők befolyásolhatják, annak 

érdekében, hogy hatékonyabb egészségfejlesztő programokat lehessen működtetni. 

 

Összefoglalás  

Tanulmányunkban a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 

munkavállalóinak egészségmagatartásának a vonás (diszpozicionális) optimizmussal és 

a rezilienciával való összefüggését vizsgáltuk kérdőíves módszerrel, valamint azt, hogy 

mennyire vesznek részt a kórház által felkínált mozgási és kirándulási lehetőségeken. 

Általánosságban a kapott eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgálatban 

résztvevők jelentős hányadának nem megfelelő az egészségmagatartása. A kórház által 

a munkahelyi egészségfejlesztés keretén belül a szakdolgozók számára biztosítottak 

különböző egészségfejlesztési programok, azonban a megkérdezett személyek jelentős 

része nem vesz részt ezeken a programokon. A felmérésben megvizsgáltuk a 

diszpozicionális optimizmus, reziliencia és az egészségmagatartási dimenziók 

összefüggéseit.  A vonás optimizmus és az egészségvédő magatartások terén nem 

kaptunk szignifikáns összefüggéseket. Azonban a reziliencia személyiségdimenzió 

esetében szignifikáns összefüggést találtunk e dimenzió, és az egészséges táplálkozás 

között, valamint tendenciaszintű összefüggést a szűrővizsgálatokon való részvétellel 

kapcsolatban.  
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Examining the health attitudes, dispositional optimism and resilience 

among employees of Pándy Kálmán Hospital in Békés County 

 

Abstract  

In our study we examined the relationship between dispositional optimism and resilience with questionnaire 
method, among employees of Pándy Kálmán Hospital, member of Békés County's Central Hospital.  

Furthermore, their participation in the hiking and other sport activities offered by the institute. 

During the research, a five part questionnaire was used, which partly consisted of the survey of demographic 
facts; partly of health protecting behaviors; and to measure the dispositional optimism, the LOT-R (Life 

Orientation Test-Revised, - developed by Carver and Bridges in 1994) test. For studying resilience we used 

the Hungarian version of the Connor and Davidson 10 item resilience test, as well as the risk perception 

questionnaire from Szondy's 2008 research. In the latter, there are listed various medical problems, the risk of 

which (in percentage terms) respondents are asked to estimate both for themselves and for individuals their 

age. The latter one is suitable for the measurement of unrealistic optimism. 
In general, based on the obtained results, we can say that the health behavior of a significant proportion of the 

study participants is inadequate. The hospital provides a variety of health promotion programs within the 

framework of workplace for the professional staff, however, a significant portion of the surveyed people do 
not participate in these programs. The survey examined the connection between dispositional optimism, 

resilience and health behavioral dimensions. We did not find any significant correlation between dispositional 

optimism and health protecting behaviors. However, at the personality dimension of resilience, significant 
correlation was found between this dimension and healthy eating, and an association of trend level in relation 

with the participation screening tests. 

Keywords:health attitudes, dispositional optimism, resilience, workplace health promotion 
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