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A fejezetet írta: Bokor Tamás 

I. fejezet 

A társadalmi nyilvánosság fogalmának offline és online vonatkozásai 

 

Amikor a nyilvánosságra gondolunk, politikai gondolatok és ötletek nyílt cseréjét 

képzeljük el, ahogy az az ókori görög agórákon, illetve a gyarmati idők városházáin történt. A 

„nyilvánosság” szorosan kötődik azokhoz a demokratikus ideálokhoz, amelyek a polgárok 

nyilvános ügyekben történő részvételét szorgalmazzák. Tocqueville úgy gondolta, hogy az 

amerikaiak közügyek iránti elkötelezettsége az egészséges és élénk amerikai demokrácia 

kulcsa, valamint hogy az önbecsülésükhöz nagyban hozzájárul a közügyekben való részvétel. 

Deweyúgy vélte, hogy a demokratikus társadalom alapja a vizsgálódás és a kommunikáció, s 

kiemelte, hogy a csoportos döntések előnyösebbek, mint az egyszemélyi hatalom döntései. 

Dewey olyan közösségi demokrácia mellett érvelt, ahol az egyének együtt próbálják 

létrehozni és megőrizni a „jó életet” (Papacharissi 2003). A hétköznapi szóhasználatban a 

társadalmi nyilvánosság és a sajtó, illetve médianyilvánosság fogalma keveredik egymással. A 

társadalmi nyilvánosság szélesebb értelmezési tartományú kategóriaként magában foglalja a 

sajtó és média teremtette nyilvánosságot, így minden információ és történés, ami sajtó- vagy 

médianyilvánosságot kap, egyúttal a társadalmi nyilvánosság részévé is válhat, ám az 

összefüggés fordítva nem igaz: a társadalmi nyilvánosságnak számos médiafüggetlen színtere 

van (pl. a közgyűlések, lakossági fórumok, vitaestek, stb.). 

 

Az ókori görög filozófia fénykorában, az Arisztotelész és Platón korabeli 

városállamokban idiotésznek hívták az olyan embert, aki a nyilvános vitákhoz nem szólt 

hozzá, nem vett részt a közügyekben, azaz magánember maradt. E kifejezés a római 

köznyelvbe már az „együgyű, csekély értelmű, ostoba ember” megjelölésére szolgáló szóként 

került át (Aczél 2009). Az etimológia íve egyértelmű: az antik társadalomfelfogás a 

nyilvánosságot helyezte középpontba, mint az ember életének meghatározó színterét: aki 

ebben nem vállal szerepet, aki nem kommunikálja közügyekről szóló vélekedéseit, aki 

magánemberként kimarad a nyilvánosságból, az a közügyekben aktív többségi társadalom 

szerint „elveszett ember”, de legalábbis eltér a „normális többségtől”. E koncepció 

végighúzódik a modernitás előtti korban, majd a feudalista államberendezkedés egy időre 

háttérbe szorítja, mígnem a modernitásban újra előkerül. 
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Jürgen Habermas eredetileg 1962-ben publikált, magyarul 1995-ben megjelent, máig 

sokat vitatott művében a „társadalmi nyilvánosságot” (angolul public sphere, németül 

Öffentlichkeit) történelemszociológiai szempontból vizsgálja. A „nyilvánosság” Habermasnál 

azt az intézmény- és jelenségrendszert jelenti, amelyben a polgárok észérvek mentén 

folytatnak eszmecserét a politikai, illetve a kulturális életről. A nyilvánosságot tehát a „köz” 

kontra „magán” szembenállás mentén jelöli ki. Állítása szerint a magánszférában (életvilág) 

jelen van a morál, az intézményi világban (rendszervilágban) viszont nincs. 

 

Habermas ideálisnak mondott polgári nyilvánosságfogalma a 19. századbeli klubok-

hoz, kávéházakhoz kötődik, egyszerre jelent teret és diskurzust, ahol magánemberek csoport-

jai okoskodó, közvetlen emberi kommunikáció keretében keresnek konszenzust, tematikus 

viták során tárgyalják meg a köz ügyeit. A vitában való részvétel nincs korlátozva, ám jellege 

a kivitelezés módja tekintetében igen: a vita kizárólag racionális érveken alapulhat, a racioná-

lis megértés mellett nincs szükség másfajta megértésre, és mindig a legjobb racionális érv 

győz. A viták során a résztvevők beazonosítják és felerősítik a társadalom számára releváns 

problémákat, így elérik, hogy azok bekerüljenek a parlamentbe, és megfelelő döntés szülessen 

róluk. A nyilvánosság filozófiai szerepe Habermas szerint ily módon az emberi életvilág tár-

sadalmi és morális koordinálása. 

 

A nyilvánosság egyszerre feltétele és garanciája is a demokráciának, mert Habermas 

szerint csak az itt folytatott vita révén kristályosodhat ki a közvélemény, illetve a közérdek, 

amelyet az állam iránytóinak figyelembe kell venniük. (A tétel kimondott előfeltételezése, 

hogy a demokrácia csakis akkor legitim, ha a hatalmon lévők valóban a „köz” érdekeit 

szolgálják.) A konszenzus kialakítására szolgáló ideális beszédhelyzetet korlátozatlannak és 

uralommentesnek tételezi. Az ideális beszédhelyzet nem pusztán fikciót jelent: amikor 

egymást megértésére és közös értelmezés (konszenzus) kialakítására törekszünk, mérceként 

előfeltételezzük az ideális beszédhelyzet feltételeit, hogy a valós konszenzust 

megkülönböztessük a hamistól. 

 

Az ilyesfajta nyilvánosság először a XVII. század végén jelenik meg. A feudalizmus 

korszakában Habermas szerint nem létezett a modern értelemben vett magánszféra, 

ennélfogva értelmetlen lenne elkülönített magán- és publikus szféráról beszélni. A XVII. és 

XVIII. században a korai kapitalizmus fejlődésének, a technológiai vívmányoknak (pl. a 

tömeges nyomtatás, a tömeglapok megjelenése, a közlekedés fejlődése), az egyház gyengülő 
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hatalmának, illetve a polgárság (burzsoázia) megerősödésének következtében megváltozott a 

társadalmi nyilvánosság szerkezete. Nyugat-Európában – főként Németországban, Nagy-

Britanniában és Franciaországban – a polgárság tagjai (akkoriban szinte kizárólag a művelt, 

vagyonos férfiak) közreműködésével született meg az a „köz”, amely a benne zajló vitáknak, 

eszmecseréknek és információáramlásoknak köszönhetően szociális és politikai erőként 

léphetett fel a régi rend ellenpontjaként. Ebben a közegben indulhattak el azok a folyamatok, 

amelyek a modern nemzetállamok ideájának megszületéséhez, illetve létrejöttéhez vezettek a 

XIX. század elején. A társadalmi nyilvánosság aranykora azonban Habermas véleménye 

szerint nem tartott sokáig. Ez két alapvető okra vezethető vissza. (1) A mind agresszívabb 

expanziót végző kapitalizmus megfékezésének, illetve a minél több modern, „jóléti” 

szolgáltatás biztosításának érdekében az állam egyre jobban beavatkozott a polgárok életébe 

(a kötelező oktatástól a társadalombiztosításig). (2) Ahogyan a demokrácia eszméje 

megszilárdult és magától értetődővé vált, s ahogyan a szavazati jog kiszélesedett, úgy 

veszítette el kiemelt szerepét a polgárság (így például természetes, hogy a munkásosztály is 

részt követelt magának a demokráciában, de Habermas állítása szerint a munkásosztály tagjai 

általában nem rendelkeztek azzal a műveltségi és képzettségi háttérrel, amely a polgárságot 

alkalmassá tette a politikailag is jelentős „köz” létrehozására). 

 

A nyilvánosság széttöredezett a benne megjelenő mind nagyobb számú és mind 

változatosabb érdek mentén, a magán- és közszféra határai újra elmosódottabbá váltak, a XX. 

századra pedig Habermas egyenesen a nyilvánosság újrafeudalizálásáról beszél. A politikai 

döntéseket a korai modern értelemben vett közvélemény már nem befolyásolja (vagy azért, 

mert ki sem alakul, vagy pedig azért, mert a döntéseket a döntéshozók zárt ajtók mögött 

hozzák, saját érdekeiket szem előtt tartva), így a politikai nyilvánosság egyetlen szerepe, hogy 

formálisan – a választások lebonyolításával – legitimálja az irányító többség hatalmát. Ami a 

kulturális közszférát illeti, az elüzletiesedett kultúraipar folyományaként a felszínes élvezetet 

nyújtó, üres kulturális termékek eladását célzó híranyagok és reklámok dominálnak, nem 

pedig a jelentőségteljes, klasszikus értékeket hordozó művek – állítja Habermas. Másképp 

fogalmazva: a köz–magán dichotómia lebomlásának köszönhetően a polgári nyilvánosság 

kiüresedik, mert a közérdek (állam) és a magánérdek (gazdaság) összefonódik, a köz- és 

magántémák összekeverednek. Okfejtése szerint a média éppen azért nem lehet hiteles 

kifejezője a nyilvánosságnak, mert intézményként működik, holott a nyilvánosság 

megjelenítésére csak a személyközi kommunikáció keretében folyó, konszenzuskereső és 

racionális vita alkalmas. A média ily módon refeudalizálja a nyilvánosságot, amely így a 
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polgári nyilvánosságot történetileg megelőző feudális társadalmak reprezentatív 

nyilvánosságához hasonlítható. A refeudalizált nyilvánosságban a hatalom – amikor úgy 

kívánja – megmutatkozik különféle rendezvények alkalmából, hogy a nép számára 

látványosságot adjon. 

 

Tanulságos felidézni Habermas definícióit a kultúráról, a társadalomról és a 

személyiségről. Kultúrának azt a tudáskészletet nevezi, amelyből a kommunikáció résztvevői, 

amennyiben a világra vonatkozóan valamiben egyetértenek, értelmezéseket merítenek. 

Társadalomnak azt a legitim rendet nevezi, amelynek révén a kommunikáció résztvevői 

szabályozzák társadalmi csoportokhoz való tartozásukat, s ily módon megvalósítják a 

szolidaritást. Személyiségen pedig azokat a kompetenciákat érti, amelyek a szubjektumokat 

beszéd- és cselekvőképessé teszik, képessé arra, hogy részt vegyenek az egyetértési 

folyamatokban, illetve megerősítsék saját én-azonosságukat.” 

 

A művet sokan bírálták, többek között a „köz” fogalmának szűk értelmezéséért, illetve 

azért, mert az érvelés történelmi tényekkel történő alátámasztása néhol hiányosnak, 

önkényesnek tűnik. Habermas vitát folytatott a pozivitizmus témakörében Karl Popperrel, a 

hermeneutikát illetően Gadamerrel, a posztstrukturalista korszak jellemzőiről Derridával, a 

politikai liberalizmus – kommunitarizmus kérdésében pedig John Rawls-szal. A német 

szociológus egyébiránt harcos állásfoglalásokat tett a legkülönbözőbb társadalmi-politikai 

kérdésekben: részt vett többek között az egyetemi reformokat sürgető diákmozgalmakban, a 

liberalizmus és a teológia közötti párbeszédben pedig szintén önálló álláspontot alakított ki. 

 

Nem is az elmélet kidolgozásának részleteit érte azonban a legerősebb kritika, hanem 

az alapvetést: Habermas számára a kommunikáció fogalma egyfajta cselekvésként jelenik 

meg (innen ered a szerző közismert teóriájának, a kommunikatív cselekvéselméletnek az 

elnevezése is). Erről a kérdésről hosszú vitákat folytatott többek között kollégájával, Niklas 

Luhmann német társadalomtudóssal, akire a német tudományos nyilvánosság 1971-ben figyel 

fel: ekkor publikálják közösen társadalomelméleti programadó tanulmányaikat és egymás 

nézeteire vonatkozó kritikáikat a Theorie der Gesellschaft oder Socialtechnologie – Was 

leistet die Systemforschung? (Társadalomelmélet vagy társadalomtechnológia – Mit nyújt a 

rendszerkutatás?) című kötetben. Luhmann szerint a szociális rendszer, amely a társadalom 

alapját adja, kommunikációk révén keletkezik. Ahogy azonban rendszeresen fogalmazott, 

irritálva ezzel a klasszikus szociológiai irányzatok képviselőit: a társadalom nem emberek, 
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hanem kommunikációk rendszere. Az ember és annak biológiája, illetve pszichés működése 

ilyen értelemben nem a társadalom része, és nem is lehet, hiszen a társadalom nem 

emberekből, hanem kommunikációkból építkezik. („Müller úr mája nem a társadalom része, 

viszont a róla szóló diskurzusok igen” – szól a gyakran citált példa.) 

 

Luhmann Habermas-kritikájának fontos üzenete, hogy a kommunikáció nem cselekvés, 

hanem a közölt információk meg- vagy félreértése: eredménye sem cselekvés-természetű, 

mert könnyen lehet, hogy a kommunikáció hatása nem társadalmi szinten, hanem csupán az 

egyének pszichikai szintjén jelentkezik. (Pl. a választópolgár egy politikai vitaműsor 

megtekintését követően változtathat a jelöltekkel kapcsolatos vélekedésein, de korántsem 

biztos, hogy ez a szavazatának megváltoztatásához vezet – Luhmann elmélete szerint a belső 

vélekedések, attitűdök nem részei a társadalomnak, és maga a leadott szavazat sem, ám a 

szavazás eredménye és a róla folyó kommunikációk igen, mert azok társadalmi relevanciával 

bírnak.) Fontos kiemelni, hogy Luhmann felfogásában a kommunikáció alapulhat félreértésen 

is, hiszen a félreértés talaján sokáig képes folytatódni a kommunikáció. „A megértésnek ez a 

fogalma magában foglalja a félreértést is, amennyiben az az autopoiésziszben [a társadalmi 

rendszer önlétrehozó és önfenntartó képességében] nem okoz szakadást. A félreértés bázisán 

nagyon sokáig tovább kommunikálhatunk egymással. Egyáltalán nem szükséges, és a 

kommunikációs folyamatot is súlyosan megterhelné, ha minden félreértést tisztázni kellene” – 

írja Luhmann (2006: 281.). Ha nincs megértés, akkor csak egy közlői viselkedés átéléséről 

(észleléséről) lehet szó, a megértés és ennek előfeltételezése a kommunikációban való 

részvétel feltétele. Azon túl tehát, hogy a kommunikáció Luhmann számára nem cselekvés, 

további problémát jelent számára, hogy Habermasszal ellentétben a racionális megértés 

mellett a félreértések is beletartoznak a kommunikációról alkotott fogalmába. 

 

A racionális, korlátozatlan és uralommentes diskurzusok alaptípusát hozzák vissza a 

köztudatba a részvételi (participatórikus) demokrációagyakorlásról szóló kezdeményezések. 

Ezek lényege, hogy meghatározott, konkrét ügyek mentén összefogva, egy lokális közösség 

érdekeit képviselve aktivitást váltson ki a közélet szereplőiből. E munkában hangsúlyozottan 

nem az egyéni vagy csoportérdekek, hanem a lokális közösség alapvető, közös érdekei 

dominálnak. Hangsúlyozottan „civil” kezdeményezésként születnek, méghozzá a szó 

klasszikus értelmében: a résztvevők ideológiáktól és pártpolitikától mentesen, felekezeti és 

világnézeti hovatartozástól függetlenül ügyködhetnek közös dolgaikon, mint a közösség 

polgárai, akiknek célja az élhető, hosszú távon is fenntartható társadalmi-politikai és földrajzi 
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környezet kialakítása és működtetése. Amitaï Etzioni, a modern szervezetek szakértője és a 

Harvard Business School, valamint a Columbia Egyetem tanára az új társadalomról folyó 

diskurzusba elsőként vonta be a részvételi demokrácia témáját (Etzioni 1968, a kötet a 

cselekvő társadalom rendszerét részletezi). A közösségeket „emberek társadalmi hálójaként” 

(webs of people) határozta meg, olyan emberekre utalva, akik a másikat személyként ismerik 

el, és hangot adnak erkölcsiségüknek (Etzioni 1995, IX.). A felelős építkezés és útkeresés a 

kisközösségeknél kezdődik, és egészen az emberiség szintjéig tart. A jövő társadalmát 

mindenekelőtt cselekvőként és posztmodernként írja le. Cselekvő, mert csak egy közös 

értékekre alapozó, cselekvőképes, meglátásainak hangot adó társadalom képes szembeszállni 

a jogok túlburjánzásának és a felelősség redukálásának jelenségével. Posztmodern pedig 

abban az értelemben, hogy a második világháború alatt és után kifejlesztett kommunikációs és 

tudástechnológiák az ipari korból (a modernitásból) örökölt társadalmi berendezkedés 

számára kihívást jelentettek, amelyet Etzioni elsősorban erkölcsi kihívásként fogott fel: 

miként képes felelősen kezelni a társadalom az új eszközöket? A választ ismét csak a felelős 

cselekvés kulcsfogalmában leli meg. Kommunitarista nézetei nem mentesek az utópisztikus 

felhangoktól, s a technokritikus nézetrendszer számára komikusan és indokolhatatlanul 

harcosként jelennek meg. 

 

A részvételidemokrácia-kezdeményezések különlegessége abban rejlik, hogy 

egyenrangú, egymás mellé rendelődő tagokból áll, és konszenzusos alapon üzemel: az 

ügymenetet koordináló testület nem szervezetként vagy intézményként működik, nem választ 

vezetőket, és nem személyek, hanem ügyek mellé szerveződik, ahol vannak „ügy-vivők” de a 

működést nem személyek szabályozzák, hanem az ügyek melletti együttműködés. Minden 

döntést konszenzussal hoznak meg. A támogató tagok közül bárki kommunikálhat 

problémákat, tematizálhat felmerülő aktuális közéleti ügyeket, sőt generálhat is ilyeneket, 

hiszen a lényeg, hogy a problémák a közbeszéd felszínére kerülhessenek. Ezt követően a 

tagok hálózata felméri az ügyet és cselekszik, szükség esetén szakértőket von be a probléma 

megoldása érdekében. Ha érdekellentét merül fel a résztvevők között, akkor független 

álláspont kialakítására törekedve, szakmai alapon, a közösség érdekeit szem előtt tartva és a 

meggyőzés eszközeit használva törekszik megegyezésre gyakran jogi (pl. mediáció), 

pszichológiai (pl. drámapedagógiai csoport), illetve társadalomtudományi (fókuszcsoport) 

módszereket bevonva a problémamegoldó ügyködésbe. 

 

A részvételi demokrácia egyik hatékony színtere és kommunikációs eszköze a kibertér, 
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a virtuális valóságban megvalósítható diskurzus. Ha egy pillantást vetünk a kibertér publikus 

és félpublikus szféráira, a realitással való összehasonlításuk során a következő megállapítások 

adódnak: 

 

A fizikai nyilvános valóságot többek között a következő vonások jellemzik (Jørgensen 

2001: 26-27. nyomán): 

 

- Az egyének fizikailag is érintkeznek más személyekkel, amikor a nyilvános térben 

mozognak. 

- A kommunikáció többnyire legalább két ember fizikai jelenlétéhez kötődik. 

- A kommunikációt befolyásolja a kinézetünk, a fizikai képességeink, a hangunk, a 

korunk. 

- Az egyének csak bizonyos mértékig tudják kikerülni az információkat, amikor a 

nyilvános térben tartózkodnak, mivel a jelek, plakátok, képek, hangok, stb. formá-

jában megnyilvánuló információk (gyűjtőnéven a tömegmédia) rájuk erőszakolják 

magukat. 

 

Eközben a humán online kommunikáció többek közt az alábbi jellemzőkkel írható le: 

- Az egyének virtuális, nem pedig reális interakcióba lépnek egymással. 

- Az egyének privát módon is hozzáférnek a nyilvános térhez, információkat közöl-

ve és fogadva, miközben fizikailag egyedül vannak. 

- Áthághatóak a tér, a küllem, a fizikai képességek és adottságok (például hang és 

kor) állította korlátok. 

- Hatékonyabban szabályozható, mely információkat akarjuk befogadni és melyeket 

elkerülni (vö. pl. a bannervakság jelenségével). 

 

A kibertér nyilvánosságában való tartózkodás sokkal személyesebb cselekedet, mint a 

fizikai térben való tartózkodás, mivel e színtéren elrejthető az identitás, illetve úgy is jelen 

lehet az ágens, hogy közben fizikailag otthon ül. Ugyanakkor sokkal nyilvánosabb cselekedet 

is, mivel a szavak visszakereshetők és hozzáférhetők az egész világ számára, és egy sokkal 

szélesebb potenciális közönség felé intézi őket az ágens. A kibertér ezen egyedülálló vonásai a 

meghatározásának lényeges részét képezik. Emellett sokkal kisebb ellenőrzés hárul az 

információátadásra, mivel nincs meg az a potenciális ellenőrző közönség, ami a fizikai világ 

esetében meghatározó szereppel bír, például a kibeszélés, a megszólás, a pletyka formájában. 
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Az információkeresést ellenkező tendencia jellemzi, mivel a kibertér sokkal erősebb 

ellenőrzést tud gyakorolni a felhasználók a fölött, hogy milyen információk érjenek el 

hozzájuk, mivel nagyrészt megerősítő (igenlő) információkat keresnek. Továbbá a 

felhasználóknak a káros tartalmaktól való megvédésének szükségessége kevésbé sürgető a 

kibertérben, mint a fizikai világban (a valóságban), ahol az egyénnek amúgy is nagyobb 

valószínűséggel kell szembenéznie a kéretlen táblákkal, plakátokkal és – Shannon 

szóhasználatával élve – zajokkal.  

 

Ha a kibertér, amelyben az információs szupersztráda működik, a közterekkel 

analógnak tekinthető, úgy igaz, hogy a nemkívánatos üzenetek elkerülésének terhe a 

szupersztráda felhasználóinak vállát nyomja. Más szóval az információs szupersztrádához 

való hozzáférés olyan, mint egy városi séta, amelynek során a felhasználóknak várhatóan meg 

kell birkózniuk a legkülönbözőbb szórakoztató tényezőkkel, zavarokkal és támadásokkal, 

amelyek ott tőle függetlenül is zajlanak (Lessig 1999: 38. nyomán). A kiber- és a nyilvános 

közeg összehasonlításakor Lessig rámutat arra a teherre, amelyet a fogyasztóknak a 

„tekintetük elektronikus elterelése”, vagyis a potenciálisan támadó információk kikerülése 

jelent, hasonlóképpen ahhoz, mint amikor az utcán sétálunk. Mégis, a fizikai világgal 

ellentétben, a kibertér nincs kerületekre osztva, mint pl. piros lámpás negyedek vagy családias 

részek, így nem lehet üzembiztosan felismerni a biztonságos és a kevésbé biztonságos 

részeket. Másrészről viszont vannak új eszközök is az információ elkerülésére az információ 

visszakeresésének fent vázolt jellemzőinek nyomán. Ugyanakkor, mivel az információhoz 

való hozzáférés egyszerűbb, a provokáló vagy zavaró információkhoz való hozzáférés is 

egyszerűbb a kibertérben. A fizikai valóságban az emberek a létező információnak csak egy 

minimális részével találkoznak, míg a kifejezési módok változatossága jobban hozzáférhető a 

kibertérben. Állíthatjuk azt, hogy a kibertérben biztosított a véleménynyilvánítás szabadsága, 

a valóságban azonban kérdés, hogy a társadalom valójában milyen mértékű sokféleséggel tud 

megbirkózni. 

 

Ha online publikáláson az információ mások számára elérhetővé tehát nyilvánossá 

tételét értjük, ez sokféleképpen megvalósítható. Az információ tárolásának és elérhetőségének 

fokozatai az alábbiak szerint vázolhatók fel. (Forrás: Szakadát 2001.) 
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A gépemen van Csak én érhetem el Magánszféra 

E-mailben küldöm el Csak a címzett és én érhetem el Magánszféra 

Zárt hírcsoportban, zárt intraneten található Csak a közösség tagjai érhetik el Zárt közösségi nyilvánosság 

Interneten van, link nélkül Véletlenül bárki elérheti, 

gyakorlatilag senki nem érheti el 

Nyilvánosság 

Interneten van, linkkel, promóció nélkül Kevesek érhetik el Nyilvánosság 

Interneten van, linkkel, promócióval Sokan érhetik el Nyilvánosság 

 

Világos, hogy a klasszikus nyilvánosságfogalomhoz korreláló értelmezés a fenti 

táblázatban csak az utolsó két sorban, de inkább csak az utolsó sorban érhető tetten: az online 

nyilvánosság korlátait jelentheti sok egyéb tényező mellett a digitális megosztottság, a 

digitális írástudatlanság, a hozzáférés és a kezelési kompetenciák problémája, a promóció 

hiánya, valamint az információhoz vezető linkek alacsony száma. 

 

A „nyilvánosság” szó jelentése magában foglalja az állampolgárságot, a közösséget, és 

a nem magánjellegű, mindenki számára hozzáférhető és megfigyelhető jelenségeket. A 

kibertérben, sokan „új nyilvános teret” látnak, amelyet emberek hoztak létre, s amely a 

haladás hagyományos narratíváit az önbeteljesítés és az egyéni fejlődés iránti modern vággyal 

kapcsolja össze. Világossá kell tenni, hogy az új nyilvános tér nem azonos az új nyilvános 

szférával. Nyilvános térként az internet egy újabb fórumot biztosít a politikai vitákhoz. Mint 

nyilvános szféra az internet elősegítheti az olyan vitákat, amelyek az elképzelések és a 

vélemények demokratikus cseréjét mozdítják elő. A virtuális tér ösztönzi a vitát, a virtuális 

szféra erősíti a demokráciát. Ez az írás nemcsak az online politikai vitákat vizsgálja, hanem 

azt is, hogy ezek a viták hogyan járulnak hozzá a demokratikus társadalomhoz. „A 

nyilvánosság ezen megfogalmazásai azonban némileg idealizáltak voltak. Meglehetősen 

ironikus, hogy a demokrácia eme csúcsa évszázadokon át szerkezetileg nem tekinthető 

demokratikusnak, hiszen a nőket és az alacsonyabb társadalmi osztályokat kizárták belőle.” 

(Papacharissi 2003) 
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A fejezetet írta: dr. Dietz Ferenc 

II. fejezet 

 

A közélet-közszféra helyi és térségi szintű kommunikációja 

 

1.1. Bevezetés 

 

A közszféra és a magánszféra hatékony együttműködésének egyre fontosabb szerepe van az 

önkormányzatok működésében. Az országunk és településeink fejlődése érdekében partneri 

viszony kialakítására van szükség nemcsak az állami szféra egyes szereplőivel, hanem a civil 

közösségekkel (egyházakkal) is. A kapcsolat stabilitása és kiszámíthatósága érdekében az 

alapvető kérdéseket törvénnyel, valamint a települési szabályozás legmagasabb szintű 

formájában rendeletben érdemes szabályozni. A jogi normában az együttműködés 

legfontosabb formáit, az állam és az önkormányzat által a civil szféra számára nyújtott 

szervezeti és anyagi támogatásokat kell meghatározni. 

 

1.2. Közszféra és magánszféra 

 

Az ember társas lény, sokkal hatékonyabban tud egyes létfenntartási feladatokat ellátni, 

konfliktusokat, problémákat megoldani egy közösség tagjaként, mint egyedül. 

Demokráciában a közszféra az életminőség feltételeit biztosítja, a magánszférába – törvényi 

kivételektől eltekintve - nem avatkozik bele, a magánszférának szabadsága van saját 

lehetőségei kibontakoztatására. Az állam, az alkotmány és a hatályos jogszabályok alapján 

működik, ezért a magánszféra számára egyértelműek és kiszámíthatók a cselekedetei. 

 

Történelmi időszakonként, társadalmi és politikai berendezkedéstől függően azonban 

változtak azok hatáskörök, amelyeket az állami, önkormányzati szervek, pártok, egyházak, 

kamarák, szakszervezetek és más társadalmi csoportok végeznek el. A társadalmi 

szükségletek közül – történelmi hagyományokra, társadalmi érdekekre, gazdasági 

viszonyokra tekintettel – politikai döntések eredményeként jogszabályok határozzák meg a 

közfeladatok fajtáit. Közfeladatot sok szervezet alkalmazottja elláthat, de az állam közülük 

csak egyeseket jogosít fel a közhatalmi eszközök gyakorlására. A közhatalommal élő 

szervezet a törvényes keretek között az állampolgárok meghatározott körére jogosult – 
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tevésre, nem tevésre, vagy tűrésre vonatkozó – állami kényszerrel biztosított aktust 

kibocsátani. Magyarországon a rendszerváltás előtt a „dolgozó nép érdekében”a közszféra 

szerepe volt a meghatározó, a 90-es években „nemzet érdekében” megkezdődött 

privatizációval azonban a magánszféra gyorsan megerősödött, kialakult a piaci verseny és a 

közszféra egy-két kivételtől eltekintve, csak a feltételek megteremtésére korlátozódott. 

Napjainkra a gazdasági válság tanúságaként ismét kiderült, hogy a piac nem old meg mindent, 

ezért a „közjó érdekében” a közszféra szabályozó szerepét növelni kell. 

 

Az államszervezet elsősorban a klasszikus hatalmi ágakon (a törvényhozói, a végrehajtói és a 

bírói), keresztül gondoskodik a közfeladatok ellátásáról, de fontos ebben a szerepe a 

költségvetési szerveknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, a nonprofit 

társaságoknak stb. Sőt, a közfeladatokat külön szerződés keretében proprofit gazdasági 

társaságok is ellátnak. 

 

A közszféra fogalma alatt általában a közhatalmat gyakorló állami és önkormányzati 

szervezeteket értjük. Az önkormányzati rendszer stabilitását az alkotmány és a sarkalatos 

törvények szavatolják. Az elmúlt években bekövetkező gazdasági és politikai változások 

hatására az új önkormányzati törvény alapvetően átrendezi az egyes önkormányzati szintek 

hatásköreit, feladatait, a hozzájuk kapcsolódó finanszírozást és az ellenőrzést. 

Decentralizáció esetén az állami szerepvállalás csökken a helyi önkormányzatok 

szerepvállalásának növekedésével, centralizációnál pont fordított ez a folyamat. Az 

államhatalmi rendszer részletes ismertetésére a „Jogi környezet” tantárgy oktatása keretében 

kerül sor. 

 

A közfeladatot ellátó személyek nem saját, hanem a köz érdekében járnak el tevékenységük 

során, a veszélyeztetésük kihat a társadalmi folyamatok működésére, ezért védelmüket a 

Büntető törvénykönyv széles körben biztosítja. A hivatalos személyek (politikai, hatósági és 

igazságszolgáltatási), a külföldi hivatalos személyek (nemzetközi szervezetek) tagjai, a 

közfeladatot ellátók pedig az egyéb közérdekű (mentő, tűzoltó, egészségügy, honvédelem, 

posta, közoktatás, egyház stb.) munkát ellátó egyének. (lásd Melléklet) 

 

Az állam a hivatalos személy elleni cselekmények büntetőjogi védelmével, elsősorban a 

hivatali feladatok maradéktalan teljesítését segíti elő és nem az egyes személyek, becsülete 

vagy testi épsége kiemelt védelmét. A hivatalos személy (a közfeladatot ellátó személy és a 
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hivatalos személy támogatója) elleni erőszak szándékosan, a jogszerű eljárás erőszakkal vagy 

fenyegetéssel akadályozásával, intézkedésre kényszerítésével vagy bántalmazással követhető 

el. A hatóság vagy a hivatalos személy megsértése szándékosan, más előtt, olyan tény 

állításával, híresztelésével, vagy arra való közvetlen utalással történik, amely a hatóság vagy a 

hivatalos személy működése iránti bizalom megingatására vagy a hivatalos személy 

becsületének a csorbítására alkalmas. (lásd Melléklet) 

 

Az államszervezet működését nemcsak a külső személyektől, hanem az apparátus dolgozóitól 

is védeni kell. A hivatali bűncselekmények az államhatalmi szervek működését 

veszélyeztetik, mert a hivatalos személy jogellenes cselekedete alkalmas a közigazgatás 

hatékony működéséhez szükséges közbizalom megingatására. A jogdogmatika 

megkülönbözteti az általános, bármely hivatalos személy által elkövethető és a különös, 

meghatározott munkakörhöz kapcsolódó tényállásokat. Hivatali visszaélés, csak szándékosan, 

előnyszerzés vagy hátrányokozás érdekében, aktív vagy passzív kötelességszegéssel, hatáskör 

túllépéssel vagy egyéb hivatali helyzettel való társadalmilag helyteleníthető visszaéléssel 

történhet. A bántalmazás olyan szándékos, aktív bűncselekmény, amelynek során a jogszerűen 

megkezdett eljárásban, erőszakos behatás (amelynek nem feltétele a sérülés és a fájdalom) éri 

az áldozat testét. Ez utóbbinak speciális esete, a kényszervallatás, amikor az erőszak, 

fenyegetés vagy más módszer alkalmazásának a célja vallomás vagy nyilatkozat (amelynek 

valóságtartalma lényegtelen!) kikényszerítése. Jogosulatlan titkos információgyűjtésnek 

minősül, a bíró vagy az igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez kötött titkos 

információgyűjtés, illetőleg a büntetőeljárás során bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés 

engedély nélkül végzése, a kereteinek túllépése, illetve jogosulatlan elrendelése vagy 

engedélyezése. Jogellenes fogvatartás, a mozgási és helyváltoztatási szabadság büntető 

eljárási feltételek fennállása nélkül történő gyakorlása. (lásd Melléklet) 

 

Végül említést érdemel a polgári jogi gyakorlata, amely egyes közszereplők esetében 

jelentősen leszűkítette a személyi szabadságjogok védelmét. „A közszereplőkről alkotott 

kedvezőtlen véleménynyilvánítás, értékítélet önmagában akkor sem alapoz meg 

személyiségvédelmet, ha túlzó, vagy felfokozott érzelmeket tükröz. A közéletben részt vevő 

személyeknek ugyanis számolniuk kell azzal, hogy politikai ellenfeleik (különösen választási 

időszakban) tevékenységüket, szereplésüket kritikával illetik és erről a közvéleményt 

tájékoztatják. A közélet szereplőinek pedig el kell viselniük a személyüket kedvezőtlen 

színben feltüntető és tevékenységüket negatív módon értékelő véleményt, kritikát is”(BH 
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2004. 104) 

 

Mindazon szervezeteket, csoportokat illetve tagjaikat, amelyek nem tartoznak a közszféra 

fogalma alá magánszférának tekintjük. Azonban a magánszféra sem természetes egység, 

ezért hagyományosan megkülönböztethetünk gazdasági szereplőket, egyházakat, kulturális és 

sport egyesületeket stb. 

 

Közszféra és civil szféra csoportjai 

 

 
Közszféra 1 : közigazgatás, közszolgáltatás (rendőrség), közüzem, közfeladat, 
közösségi szektor, közszektor, stb. 

közszolgáltatás – közszükségletek kielégítése 
közfeladat – nonprofit jellegű 
közérdekű szolgáltatás - profitorientált  

Civil szféra: alapítványok, egyesületek pl.: polgárőrség,  
 

Forrás: 1www.eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/versenykepesseg.../dinya-090813 
 

A közszféra és a magánszféra közérdekű céljai között sokszor nehéz sorrendet felállítani. 

Például egy ország, egy település sikerességének az egyik legfontosabb mozgatórugója az új 

befektetéseken, az infrastruktúra fejlődésén alapuló gazdaság és a magas életminőség. Új 

beruházásnál a magánszférában sokszor a rövid távú saját érdek (közlekedési nehézség, zaj, 

kilátás stb.) erősebben jelentkezik, mint a hosszú távú közösségi érdek (óvoda, múzeum építés 

stb.). Természetesen lehet mindez fordítva is, amikor egy nagy környezetterhelésű befektetést 

engedélyez az önkormányzat a többlet adóbevételért. Szembenállás lehet az állami és az 

önkormányzati szereplők között is, pl. közlekedési útvonalak (hídépítés, tehermentesítő út stb.) 

megvalósítási sorrendjének felállításánál, amelynek ellentmondásait egy jól végig gondolt 

közérdek feltételeit meghatározó törvény szüntetheti meg. Konfliktus keletkezhet az egyház 

és más civil csoportok érdekei ütközésénél pl. templom építés, körmenet, amit a vallási 

csoport tagjai támogatnak, más civil csoportok viszont elleneznek. Mindezek az ellentétek 

azonban hozzájárulhatnak egy kérdéskör alaposabb átgondolásához, a másik fél 

nézőpontjának a jobb megismeréséhez és a jó megoldás megtalálásához. 

 

1.3. Civil közösségek társadalmi szerepvállalásának elősegítése 
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Az Alkotmány előírja a Kormány számára a helyi társadalmi szervezetekkel való 

együttműködési kötelezettséget, de alapjog a véleménynyilvánítási, a gyülekezési és az 

egyesülési jog is. Az önkormányzati törvény deklarálja, hogy a település választópolgárai a 

helyi önkormányzati jogaikat az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján és a 

helyi népszavazáson, népi kezdeményezésen keresztül gyakorolhatják. A demokratikus 

települési döntéshozó, fő szabályként a képviselő-testület, (közgyűlés), kivétel a testület 

vezetőire (polgármester, közgyűlési elnök stb.) és a helyi állampolgárok közösségére 

átruházott feladat vagy hatáskör. 

 

A társadalmi részvételről beszélünk, ha akár az állam, akár az önkormányzat, akár a civil 

szereplő részéről a települések és a szereplői között intenzív kapcsolat jön létre. Célja, hogy 

az állam és az önkormányzat vezetői minél több információ birtokában megalapozott döntést 

hozzanak és ezek végrehajtása széleskörű egyetértésen alapuljon. A lakosság önszerveződő 

közösségei bár a törvényi szabályozásban nem jelennek meg külön nevesítve, mégis a 

demokratikus önkormányzatnak nélkülözhetetlen tényezői.  

 

A képviseleti demokrácia annál tartalmasabb és hatékonyabb minél erőteljesebben jelen 

vannak a részvételi demokrácia formái is. A közszféra szereplőinek nem a magánszféra 

hangjának, cselekedeteinek az elnyomására, hanem az elképzeléseinek a megismerésére, a 

közügyekbe való bevonására kell törekednie. Az állam és az önkormányzat akkor sikeres, ha 

az emberek széles tömegeit sikerül megnyernie a közéletbe való aktív részvételnek. Hatékony 

településfejlesztés egyik személyi feltétele az aktív, együttműködő közösség. A helyismeret, a 

közös tudás, a konfliktus megoldás, az azonosulás általi közösségépítés ezerszer többet ér, 

mint a legjobb nemzetközi szakértők cizellált anyaga. A helyi társadalom tudása és 

tapasztalata, szervesen beépül a mindennapokba, külső szakértő tanulmánya viszont csak 

nagy energia ráfordítással jeleníthető meg a helyi köztudatba. Rendszerváltás előtt a kultúra 

(néptánc, népzene stb.) és a sport volt a közélet igazi területe, mert a politika csak 

meghatározott pártkeretek között zajlott. A 90-es években lehullt a béklyó, sok új párttal 

megindult az erőteljes közéleti politizálás. Az időközben bekövetkezett politikai és gazdasági 

változások hatására a pártok száma lecsökkent, új parlamenti párt szinte csak elvétve jelent 

meg, a közéleti lelkesedés nagyobbrészt kimerül népszavazási voksok gyűjtésében, facebook 

tiltakozásokban, sztrájkokban és tömegtüntetésekben.  
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Túlhajszolt, csalódott, reklámzajban félig megsüketült embereket nehéz jó szóval bevonni a 

közösségi életbe, a helyi ügyek intézésébe. Ha sikerül is, attól kezdve viszont folyamatos 

figyelmet, anyagi és szakértői segítséget igényel. Csepeli György írja a társadalmi 

szolidaritás-összetartó társadalom című cikkében „Érdemes lenne a magyar polgári 

társadalom történelmi „bestpractice” katalógusát összeállítani…nem feledkezhetünk meg a 

Monarchia-kori Magyarország színes egyesületi életéről, fejlett polgári nyilvánosságáról, a 

kávéházak, klubok kaszinók, egyházi körök sokszínűvilágáról. A két világháború között a 

népi írók … A második világháború után a korán elvirágzott népi kollégiumok…A 70-es évek 

közművelődési lendülete…A rendszerváltást követően azt lehetett hinni, hogy nem lesz 

szükség történelmi pótvizsgákra. Kiderült azonban, hogy a szabadságjogok önmagukban 

keveset érnek, ha nincsenek szabad emberek, akik ezekkel a jogokkal képesek élni.” 

Általában a 8-10 ezer lélekszámú településeken a pártok és a civil szervezetek segítik a 

képviselő-testület munkáját, kisebb helyeken pedig a közvetlen állampolgári visszacsatolás. 

 

A helyi közélet élénkítését segítő intézkedések 

 

helyi újság 
internetes hírlevél 
hirdetőtáblák 
kalendáriumok, helytörténeti 
kiadványok 
helytörténeti városnézés 
régi hagyományok, ünnepek 
felelevenítése 
helytörténeti klubok, előadások 
filmklubok, színházi bérlet, 
ki mit tud? versenyek 
amatőr színjátszás, festőiskola, 
fotóklub 
civil ünnepek, bálok 
ifjúsági programok szervezése 
helyi sportegyesületek segítése 
helyi kereskedők, vállalkozók segítése 
mecenatúra a helyi művészeknek 
nehéz helyzetben levők támogatása 
(jótékonysági akciók) 
zöld programok segítése 

Helyi közélet élénkítését 
segítő intézkedések 

nemzeti, városi emlékhelyek ápolása 
Forrás: (saját táblázat, 2011) 
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A kiegyensúlyozott társadalmi részvétel feltétele az intézményesítés, az akciószerű 

részvételnek kicsi a jelentősége. A folyamat akkor hatékony, ha minden az adott ügyben 

érintett személy egyenlő jogokkal vesz részt benne. A társadalmi részvétel több lehetőséget, 

megalapozottabb döntéseket és a végrehajtáshoz elkötelezettséget eredményez, de sajnos 

felhasználható látszatintézménynek, alkalmas meggyőzésre, manipulációra, zsarolásra és nem 

jelenti automatikusan a legjobb megoldást. Társadalmi részvétel tipikus csapdái, a szűk 

körű részvétel, a közismert résztvevők túlsúlya, a társadalmi nyomás hallgatásra, a csoporthoz 

igazodási kényszer, a kialakult gyakorlat ereje, nyitottság hiánya, saját megoldás erőltetése, 

eltérő fogalom használat, értékrend, más tapasztalatok, ítélkezés, igazi célok leplezése, tárgyi 

berendezés, a megegyezés után elmarad a végrehajtás részleteiben megállapodás. 

 

Az önkormányzati döntéshozóknak az együttműködés megkezdése előtt, minden esetben 

egyértelműen tisztáznia kell a civilekkel, hogy kikkel (érintettek köre), milyen formában 

(közvetlen vagy képviselet), milyen típusú (tájékoztat, egyeztet, együttműködik vagy esetleg 

delegál döntéseket), időtartamú (egy vagy több alkalom, egy hónap vagy egy év stb.), hatású 

(képviselő-testület figyelembe veszi, esetleg egy az egyben elfogadja) részvételt kíván 

kialakítani. A részvétel a kezdeményező szabadságától és a részvétel mértékétől függően 4 

csoportba sorolható. 

 

Társadalmi részvétel  
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Forrás: (Pallai Katalin-Anna Vasaliche – TÖOSZ képviselői képzés 2010) 

 

A Közösségfejlesztők Egyesülete 1989. márciusában alakult meg országos szervezetként, ma 

már több mint 100 taggal rendelkezik. Célja az állampolgárok közösségi kezdeményező és 

cselekvőképességének fejlesztése. E cél megvalósulását az állampolgárok saját és a köz 

ügyeiben való részvételének fokozásával, az önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi 

feltételeinek javításával, a demokrácia helyi intézményeinek építésével kívánja segíteni. 

(www.kka.hu ) 

 

A közéletbe való bevonásnak az egyik lehetősége a lokálpatriotizmus mint közösségformáló 

érték, erősítése a társadalom különböző csoportjaiban. Az eszközök között a pénzügyi és 

technikai támogatástól kezdve, a díjazásokig, az önkormányzati döntésekbe bevonásig 

rendkívül széles a választék. 

 
„Szentendreiek vagyunk” lokálpatrióta program 

 

1. Tájékoztatás 
2. Civilek 

Szentendreiek vagyunk lokálpatrióta  
program elemei: 

3. Ifjúsági programok 
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4. Rendezvények 
5. „Nőkre szabott” város 
6. Nyugdíjas programok 
7. Egészségügy 
8. Fogyatékkal élőknek programok 
9. Vállalkozóknak programok 

Forrás: (saját táblázat 2011) 

 

A lakossággal való folyamatos aktív kapcsolattartást az Ötv.-ben meghatározott formális és a 

külön nem nevesített informális csatornákra, valamint tájékoztatási és döntési fórumokba 

sorolhatjuk. 

 

Lakossági tájékoztatás az önkormányzati szférában 

 

testületi ülés, közmeghallgatás 
lakossági fórum 
zöld telefonszám, zöld e-mail 
hirdetőtáblák, vitrinek 
szórólapok 
önkormányzati hírlevél 

Lakossági tájékoztatás lehetséges 
módjai az önkormányzati 

szférában 

városi honlap 
bizottság, munkacsoport 

Forrás (saját táblázat 2011) 

A testületi ülések nyilvánosak, az önkormányzat helyi alkotmányában a Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatban célszerű meghatározni azon civil szervezeteket, akik állandó meghívott-

ként - tevékenységi körükben - tanácskozási joggal jelen lehetnek a képviselő-testületi és 

bizottsági üléseken és észrevételeikkel segíthetik a helyes döntés meghozatalát. A civil szer-

vezetek érdemi bevonása az önkormányzati döntéshozatali folyamatba a választásokat követő 

legitimáció gyengülését késlelteti. 

Jenei Ágnes Ph.D. az európai önkormányzati kommunikációs kutatásai közül kiemelte, hogy 

az - Európai Bizottság által 2001-ben megjelentetett Fehér könyvében meghirdetett new 

governance-modell nyomán - intelligens, mindenhonnan elérhető, ügyfélbarát, sokcsatornás 

és interaktív szolgáltató közigazgatás van elterjedőben. Hivatkozott Barum (100.000) és 

Lorenskog (32.000) norvég önkormányzatokra, amelyeknek a minisztériumi fejlesztésű, in-

ternetes portálján, illetve annak táblagépre és okos telefonra optimalizált változatán, nemcsak 

a közérdekű adatok, hanem a képviselők határidőnaplója, a hivatalok egymás közötti levele-

zése, sőt a szomszédok egymást bepanaszoló levelei is megtalálhatók. Almere (196.000 ezer) 



24 
 

holland városban az önkormányzat épületében, pedig minden csütörtök este 19.00-22.30-ig a 

„Politikai piac” rendezvény zajlik, ahol egy, legfeljebb két témában a képviselők - pontos 

forgatókönyv szerint - az első két órában, kisebb irodákban különféle véleményekhez juthat-

nak hozzá (szakértők, különféle kutatások, felmérések adatai, fókuszcsoportos beszélgetés, 

work-shop a lakosokkal stb.), hogy érveket és ellenérveket megismerjék, majd opponens köz-

reműködésével nyilvános vita következik a „bewebkamerázott” üvegfalú teremben, utána a 

képviselőtestület visszavonul és legfeljebb fél óra alatt, rövid indoklással kihirdetik a döntés 

eredményét. A német Filderstadtban (44.000) a közösségi részvétel módszertanát alkalmazva 

a képviselőtestület a lakossággal együtt pontos forgatókönyvvel, külső szakemberrel 

(mediátor, facilitátor) kommunikációs fórumokon alakítja ki a városfejlesztési koncepciót, 

amelynek eredményeképpen 18.000 fő mozgósítható különféle önkéntes munkára épülő pro-

jektekre. San Giovanni in Persiceto (27.000) olasz kisváros ingyenes wifi használatot vezetett 

be a belvárosban, a közterületeken, és a közintézményekben, és a turisták számára olyan 

geolokációs alkalmazás használatát teszi lehetővé okos telefonjaikon, amely különféle turisz-

tikai információkkal, programokkal, és a vendéglátó egységek, üzletek aktuális promócióival 

látja el. A polgármester és a képviselők személyesen válaszolnak napi 120 e-mailre, 70-80 

Facebookra érkező kérdésre. Kitöltendő adatkérő űrlapokat osztottak szét közintézmények-

ben, utcákon, amelyen bejelölhető, mely célokra használhatja az önkormányzat a lakosság 

által megadott adatokat. A cél, olyan adatbázisok létrehozása, amelyeket meghatározott ese-

tekben kommunikációs láncként használhatók fel. Részletesebben Budapesti Corvinus Egye-

tem Pro Pubblico Bono című internetes lapban és a TÖOSZ honlapon. 

(http://www.toosz.hu/digitalcity/news/newsheading.jsp?dom=AAAAZJWX&hir=BAAFLCU

P&fmn=AAAAYWNH&prt=AAAAYFAP&men=AAAAYFAK) 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 

pályázatán a hazai lakossági interaktív kommunikációra jó példa Sátoraljaújhely, ahol a 

lakossági javaslatokat, ötleteket egy szakkollégium priorizálta, majd egy záró konferencián 

elfogadták az erre épített végleges fejlesztési programot. Beruházásoknak folyamatos a 

pozítiv kommunikációja „önöknek épül”, és a fejlesztés elkészülte után „mosolygós” 

szórólapok postaládákba dobása, amelyben már felhívták a figyelmet a következő építkezésre. 

A polgármester az iskolai évnyitón az elsős diákoknak agyagcsengőt, aranyvasárnap a 

városközpontban a lakosoknak pedig óriás szaloncukrot oszt jókívánság kártyával. 

(http://www.toosz.hu/digitalcity/news/newsheading.jsp?dom=AAAAZJWX&prt=AAAAYFA

P&fmn=AAAAYWOF&men=AAAAYWPJ&bem=BAAFKYQM) Szintén követésre érdemes 
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a Budapest XIII. kerületi Országbíró lakótelep és sétány megújításával foglalkozó tájépítészeti 

koncepcióterv készítése, amelynek során intenzív lakossági részvétellel zajló közösségi 

tervezési folyamat biztosította a helyben élők bevonását a közterület fejlesztési célok 

megfogalmazásba. Közösségi programalkotás keretében négy programalkotó és két 

koncepciót bemutató összefoglaló fórumra került sor. A rendezvényekre a lakótelepen élőket, 

illetve a lakótelepi játszótereket használókat hívták meg. A lakosság a rendezvényekről 

szórólapokon keresztül, három darab köztéri hirdetőtábláról és a Környezetgazdálkodási Nkft 

interaktív honlapjáról szerezhetett tudomást. A tervezési módszer újszerűségének kiemelésére 

egy közterületi aszfalt rajz (Botnyik Sándor: Kassák portré) is felhívta a figyelmet. A tervezési 

program, a tervdokumentumok közvélemény-kutatás eredménye és valamennyi fórumon 

történt szavazás menete és végeredménye letölthető a www.angyalzold.hu honlapról. 

 

A civil szervezeteknek is különösen fontos a lakosság különböző rétegeivel történő rendszeres 

kapcsolattartás a taglétszámuk növeléséhez, szervezeti és anyagi támogatásához, nézeteik, 

elképzeléseik megvitatásához, elterjesztéséhez. Ennek formája és gyakorisága nagymértékben 

függ, a csoport hagyományaitól, a beágyazottságától, a kapcsolati hálójától, a tevékenységi 

körétől. 

 

Lakossági tájékoztatás a civil szférában 

 

közgyűlés 
rendezvény 
előadás 
hirdetőtábla 
szórólap 
hírlevél 

Lakossági tájékoztatás lehetséges 
módjai a civil szférában 

honlap 

Forrás: (saját táblázat 2011) 

 

1.4. Az információk eljuttatása 

 

Az Ötv. alapján a képviselő-testület (közgyűlés) legalább évi egy alkalommal köteles előre 

meghirdetett időpontban közmeghallgatást tartani. Az előre meghirdetés azt is jelenti, hogy a 

város rendelkezésére álló valamennyi helyi médiafelületen (TV, újság, hirdetőtábla, szórólap, 

honlap stb.) célszerű közzétenni az eseményt. 
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Pályázati támogatásokból országosan sor került az E-Közigazgatásnak a kiépítésére, amely 

sajnos sok problémával küszködik. Az elektronikus ügyintézés elterjedésénél fontos tényező a 

település földrajzi fekvése, mérete, a lakosság korcsoporti megoszlása, jövedelme, 

iskolázottsága, számítógépes ismerete, médiahasználati, kommunikációs szokásai, 

közigazgatás megítélése stb. Az informatikai szakma szerint ennek 5 fokozatát ismeri a 

felhasználóval való kapcsolat alapján 

 

Az E-Közigazgatás minőségi fokozatai 

 

E-közigazgatás minőségi fokozata 
1. Információ általános tudnivalók 

2. Egyirányú interakció  
nyomtatvány letöltés és hagyományos 
benyújtás 

3. Kétirányú interakció 
elektronikus adatbevitel,  
de azonosítása az ügyfélnek, iratátadás, 
illetékfizetés hagyományosan 

4. Tranzakció 
elektronikus adatbevitel, 
fizetés és határozat átvétele 

5. Targetizáció 
hivatal személyre szólóan keresi az 
ügyfelet elektronikus ügyintézéssel 

Forrás: (Tózsa 2010) 

Magyarországon az önkormányzatoknál, általában csak a hármas szint működik. Rengeteg új 

hasznos kezdeményezés terjedt el, amely az informatikát a távközléssel összekapcsolja. Pl.: 

megkönnyítheti az önkormányzatok árvízi védekezését, az a Szentendrén tesztelt rendszer, 

amely minden feliratkozónak SMS-t küld az aktuális vízállásról.  

 

A közmeghallgatás a közhiedelemmel ellentétben nem egyéni panasznap, mert annak helye a 

polgármester (közgyűlés elnöke), alpolgármester (közgyűlés alelnöke) és a (fő)jegyző, 

aljegyző fogadóórája, hanem rendes testületi ülés (közgyűlés) közérdekű kérdésekre és 

javaslatokra. A közmeghallgatás előnye, hogy a magánszféra közvetítők beiktatása nélkül 

közvetlen, személyesen fordulhat a polgármesterhez (közgyűlés elnökéhez) és valamennyi 

képviselőhöz. A közmeghallgatás lehet a rendes testületi ülés (közgyűlés) után, esetleg közben 

vagy akár külön időpontban, konkrét meghatározott közérdekű témában vagy előre 

meghirdetett napirend nélkül. Az SZMSZ-ben előírható, hogy a közérdekű javaslatokat és 

kérdéseket az interpellációhoz hasonlóan előre írásban fel kell tenni.  

 

A képviselő-testület (közgyűlés) jogosult meghatározni azoknak a fórumoknak a rendjét, 
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amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések 

előkészítésébe való bevonását szolgálják. Mindezen társadalmi párbeszéd folyamán ideális 

esetben, a másik fél érvrendszere iránti kellő nyitottságnál, a résztvevők elképzelései 

közelednek egymáshoz. Vannak egyes ágazati jogszabályokban kötelezően előírt fórumok (pl.: 

HÉSZ), de ha az SZMSZ nem ír elő kötelező szabályozást, a polgármester feladata eldönteni, 

hogy melyik rendelet tervezet, fejlesztés, társadalmi konfliktus megoldása igényli a lakosság 

széleskörű bevonását. Akár a közmeghallgatásra, akár a lakossági fórumokra célszerű a 

hivatali apparátus mellett az önkormányzati cégek, a várossal közfeladatra állandó 

szerződéses kapcsolatban álló vállalkozókat, (közlekedés, hulladékszállítás, városüzemeltetés 

stb.) a rendőrség és a tűzoltóság vezetőit is meghívni. Amire nem történt azonnali válaszadás, 

illetve bonyolultabb kérdésekről és javaslatokról a testületi vagy egyéb döntést követően 

tájékoztatni kell az érdekelteket. 

 

A fent említett tájékoztatási formák és a helyi médiumok mellett számtalan egyéb információs 

csatornát lehet alkalmazni. Zöld telefon, zöld-mail ahol szóban vagy írásban feltehetők a 

kérdések. Utcai hirdetőtáblák, közintézmények vitrinjei, helyi újság, adólevél, szórólapok, 

városi házirend, a helyi TV képújságja ahol kinyomtatva illetve helyi TV, önkormányzati 

honlap, elektronikus hírlevelek, közösségi oldal (pl.: facebook), ahol digitálisan vagy a ma 

már ritkán alkalmazott kidobolással szóban közzé tehetők a városi információk. A tájékoztatás 

egy külön csoportját alkotják a közérdekű információk, amellyel a jegyzet következő fejezete 

foglalkozik. Rendezvények pl. hivatali nyílt nap, beszélgetések, kampány, civil nap. (lásd 

Melléklet) 

 

Speciális forma a helyi közvélemény-kutatás, amelyen keresztül elsődleges észrevételeket 

szerezhetünk a lakosságtól pl.: vizsgálhatja az önkormányzati munka, a hivatal működése 

iránti elégedettségét. Másodsorban a kérdőíven keresztül – kérdésfeltevésben megfogalmazott 

tartalommal - informálhatjuk is az állampolgárokat. 

 

Profi közvélemény kutató drága, de az adatai pontosabbak. Házi felmérésnél nagyobb a hiba 

lehetőség. A kérdőív tipikus kérdései honnan, mikor, meddig, milyen ügyben, milyen minőség 

stb. A közvélemény kutatás kapcsolatépítő, elkötelezettséget építhet, de figyelemfelhívó is 

egyben, tudatosítja a problémákat és elvárásokat szülhet a résztvevőkben a változás iránt. 

 

A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságaiba közismert társadalmi szervezet küldöttjét vagy 
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más a közösségért tenni akaró, feladattal megegyező szakmai végzettséggel és gyakorlattal 

rendelkező magánszféra érdekeit képviselő egyént beválasztani. A törvényi szabályok mellett 

a képviselő-testület (közgyűlés) szabadon határozza meg a bizottságok számát, a hatáskörét, 

nagyságát. A bizottság elnöke, a tagjainak többsége csak települési képviselő lehet, de a 

bizottság külső tagjai egyébként egyenrangúak a többiekkel. Lényeges jogosítvány, hogy a 

polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását – a következő testületi 

ülésig - ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat 

érdekeit. 

 

1.5.A kommunikáció általános szabályai 

 

Akár a települési, akár a térségi kommunikációt vagy a szervezeten belüli, illetve a külső fél 

felé történő kommunikációt vizsgáljuk, megállapíthatunk törvényszerűségeket. A települési 

önkormányzat a helyi és előfordul, hogy országos csatornákon is rendszeresen megjelenik. Ha 

hallgat bizonyos kérdésekről annak is van jelentése, de a politikai marketingben általánosan 

elfogadott tétel, hogy amiről nem jelenik meg hír a médiában az politikai értelemben nem is 

történt meg.  

 

A hatékony kommunikáció alapja, hogy a városvezetés értékrendje, a rövid és hosszútávú 

céljai, a hivatal ügyfélbarát munkája, összhangban legyenek a médiában a róla felrajzolt 

képpel. Az egyoldalú tájékoztatás helyett a kétirányú oda-vissza csatornáknak nagyobb a 

sikere, mert az állampolgár véleményt nyilváníthat az általa értelmezett üzenetről, és az 

üzenet kibocsátójára is visszahat a lakos viszont üzenete. A kommunikációban az esetek döntő 

többségében az nyeri a versenyt, aki először jelenik meg az új hírekkel, ezért az elsődleges cél 

a tervezett vagy meghozott döntés megértésének és a vele való azonosulásnak az elősegítése. 

Az üzenetben előre meg kell határozni, hogy kinek, mit, mikor, hol és hogyan szeretnénk 

közölni. Ha a téves szóbeszédek vagy a tudatos félre tájékoztatás már lábra kapott, egyetlen 

lehetőség a pontosítás meggyőző új információkkal. A közlésre szánt információktól 

függetlenül az önkormányzat folyamatosan köteles a lakosság előtt az elfogadottságát 

eseményekkel, rendezvényekkel erősíteni. 

 

Az ismeretközlés egy speciális fajtája a hely kommunikációja a városmarketing. A település 

fizikai képe és a szolgáltatásai mint termék, mit jelenítenek meg. A verseny mind a lakosság, 

mind a befektetők és a turisták területén egyre erősebb. Az állami szerveknél, a civil szférában, 
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a társadalmi szervezeteknél és az egyházaknál szintén nélkülözhetetlen elem a tudatosan 

felépített jó hírnév. 

 

A lakossági, vállalkozói és turisztikai preferenciák. 

 

anyagi előnyök (stabil munkaerőpiac, olcsó 
közszolgáltatás, kedvező bevásárlás, megfelelő 
árú és fekvésű ingatlan stb.) 
idő előnyök (megfelelő eljutás, munkahelyre, 
bevásárláshoz, oktatási, szociális, egészségügyi, 
közigazgatási  intézményekhez stb.) 
fizikai előnyök (település fekvése, jó levegő, 
közterek állapota, infrastruktúra (közművek, 
telekommunikáció fejlettsége stb.) 
szubjektív előnyök (nyugalom, tisztaság, 
szomszédság stb.) 

Lakossági célcsoportok preferenciái 

pszichikai előnyök (fejlett közösségi élet, 
közbiztonság, segítőkészség stb.) 
anyagi előnyök (kvalifikált helyi munkaerő, 
beszállítói és felvásárlói kör, támogatások stb.) 
idő előnyök (könnyű és gyors elérhetőség száraz 
és vízi úton, gyors hivatali ügyintézés stb.) 
fizikai előnyök (imázs, helyi infrastruktúra 
kiépítése stb.) 
szubjektív előnyök (telephely fizikai 
környezete, életminőség stb.) 

Vállalkozói célcsoportok preferenciái 

pszichikai előnyök (közbiztonság, helyismeret 
stb.) 
anyagi előnyök (megfelelő ár-érték, mennyiség 
és minőség stb.) 
idő előnyök (gyors oda-vissza utazás, 
szolgáltatások elérhetősége stb.) 
fizikai előnyök (természeti és épített környezet, 
szolgáltatás kínálat stb.) 
szubjektív előnyök (időjárás, környezetterhelés, 
stb.) 

Turisztikai célcsoportok preferenciái 

pszichikai előnyök (közbiztonság, segítőkész, 
nyelvét ismerő emberek stb.) 

Forrás () 

1.6. Civil szabályozás 

 

Az állam jogi szabályozással és anyagi támogatással segíti a civil szervezetek működését. Az 

Ötv. előírja, hogy az Önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő 

közösségeinek a tevékenységét és együttműködik velük. Az önkormányzat a településen 
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kialakult gyakorlat mellett, a civilekkel történő kapcsolattartásra helyi civil rendeletet 

alkothat. Az önkormányzati civil rendeletek megalkotóira (képviselő-testületi vagy civil 

kezdeményezés), a normaszöveg felépítésére, a részletes tartalmára (szervezeti, támogatási 

formái stb.) nincsenek sem kötelező szabályok sem kialakult egységes gyakorlat. 

 

A helyi önkormányzatok „Civil Tízparancsolat”-a 

 

 
A helyi önkormányzatok civil tízparancsolata 

 
 
1.Javasoljuk, hogy az önkormányzatok fogalmazzák meg a nonprofit szektor 
szereplőivel kapcsolatos helyi politikájukat, eljárásaikat, és „Civil Rendelet”-ben 
rögzítsék is azokat. Javasoljuk, hogy a helyi civil politikák a szektor-semlegesség, 
a  kölcsönös átláthatóság és a szakszerűség érték-háromszögére épüljenek.  
2. Javasoljuk hogy az önkormányzatok nevezzenek meg/ki egy olyan személyt 
„Civilreferens”-t, aki a civil szervezetekkel történő kapcsolatokat menedzseli. 
Legyen a civil referens az önkormányzat oldaláról a társadalmi nyilvánosság 
letéteményese. 
 
3. Javasoljuk hogy az önkormányzatok a helyi sajátosságoknak megfelelően 
támogassák a civil szervezeteket (bizottsági-, képviselői-, polgármesteri keretekből), 
viszont minderről részletesen adjanak számot választóik előtt. A civil szervezeteknek 
nyújtott támogatási tételek szerepeljenek az önkormányzatok éves költségvetésében. 
(„Civil keret”) 
4. Javasoljuk hogy az önkormányzatok civil referense alakítson ki a helyi civil 
szervezetekkel rendszeres és operatív problémamegoldó kapcsolatokat a különböző 
témakörökben „civilkerekasztal” / szociális kerekasztal / bűnmegelőzési kerekasztal 
stb. néven. 
5. Javasoljuk hogy az önkormányzatok nyilvános pályázatok kiírásával 
kezdeményezzék a civil szervezetek által végzett személyes szociális szolgáltatások 
kiszerződését. (Legyen általános a pályázati forma és az utólagos testületi 
beszámolás melletti egyszemélyi döntés pedig kivétel.) 
6. Javasoljuk hogy az önkormányzatok nemcsak pénzbeni támogatásaikat, hanem 
természetbeni juttatásaikat is (ingatlan juttatás, kedvezményes irodabérlet, 
postaköltség átvállalása, stb.) forintosított támogatási összegként fogalmazzák meg 
és a pénzbeni támogatásokhoz hasonlóan tegyék közzé. 
7. Javasoljuk hogy az önkormányzatok építsék ki lépcsőzetes támogatási 
politikájukat, annak érdekében, hogy a civil szervezetek önkormányzati költségvetési 
sorra vételére ne automatizmusként, hanem csak több, sikeres projekt által 
bizonyítottan kerülhessen sor. (A lépcsőzetes támogatási politika a folyamat-
támogatás kulcsa.) 
8. Javasoljuk hogy az önkormányzatok zárják ki annak lehetőségét, hogy „ellátási 
szerződés” nélkül, azaz szerződésben rögzített, számonkérhető feladatvállalás nélkül 
kapjanak a civil szervezetek önkormányzati támogatásokat. A civil szervezetek 
működési költségeit az egyes projektekhez illesztve, a teljes projektköltség kb. 10 %-
ában maximálják.  
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9. Javasoljuk hogy az önkormányzatok határozzák meg azon civil szervezetek körét, 
amelyek - tanácskozási jog biztosítása mellett – részt vehetnek a helyi önkormányzat 
bizottsági és testületi ülésein. Az 1990. évi LXV. törvény 8. §. /5/ bekezdése így szól: 
"A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő 
közösségeinek a tevékenységét, együttműködik a közösségekkel. A képviselő-testület 
a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő 
közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-
testület és bizottsága ülésein." 
10. Javasoljuk hogy az önkormányzatok erősítsék meg a civiljelenlétet a helyi 
médiában (kábeltelevízió, helyi sajtó, önkormányzati honlap). 
  

Forrás (Gosztonyi 2003) 

A Civil Rendelet javasolt főbb részei a következők. Preambulum az Önkormányzat és a Civil 

Szervezetek együttműködésének a fontosságáról. A rendelet célja, hatálya, értelmező 

rendelkezései. Az együttműködés megvalósulása. A civileket összefogja a legfontosabb 

területeket képviselő szervezeteknek a Tanácsai, a Civil Kerekasztal Tanácsa. Lehetnek nem 

pénzbeli (közvetett infrastrukturális támogatás szakmai támogatás, eszköztámogatás) és 

pénzbeli (költségvetésben meghatározott különböző célú pályázati alapokba) támogatások. 

Pályáztatás előre meghatározott tartalmi és szakmai követelményekkel.  

 

Civil Kerekasztal Tanácsai 

 

Idősügyi Tanács 
Ifjúság Tanács 
Nők Tanácsa 
Vállalkozók Tanácsa 
Művészeti Tanács 
Zöld Tanács 

Civil Kerekasztal Tanácsai 

Határon túliak Tanácsa 
Forrás: (saját táblázat 2011) 

Civil rendeletben a támogatás lehetséges döntés-mechanizmusa 
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Forrás: (saját táblázat 2011) 

 

1.7. A döntési és végrehajtási folyamatba bevonás egyéb formái 

 

A fentieken kívül egyre inkább elterjedtek a participáció módszerei, különös tekintettel, a 

polgármesteri és képviselői tanácsadói körök, a lakossági szenátus, az abai modell az 

utcafelelősökről, az állampolgári tanácskozás és a mediáció intézménye. 

 

A folyamatos kétoldalú, polgármester és lakosság, képviselő és lakosság közötti 

kommunikáció igen sikeres formája, a különböző szakterületet képviselő illetve civil 

szervezetek vezetőiből felállított 5-10 fős tanácsadói körök, amelyek rendszeresen 

találkozókon a lakossági véleményeket, javaslatokat egyik irányban eljuttatják az 

önkormányzati döntéshozókhoz másik irányban pedig a saját közösségüket tájékoztatják az 

városi döntések hátteréről és végrehajtásáról. Állandósult szervezeti formái a szenátusok 

illetve az utcafelelősökön keresztül kiépített rendszer. 

 

Az állampolgári tanácskozás és a mediáció jogintézménye elsősorban nem az információ 
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közlést, hanem az elmérgesedett konfliktus megoldását szolgálja. Az állampolgári 

tanácskozásnál a lakosságból véletlenszerűen kiválasztott csoportok vitatják meg a 

felvetéseket. Mediációban pedig, a - döntési jogkörrel nem rendelkező – mediátor, a 

konfliktusban érintett felek között segít a legkedvezőbb megoldást megtalálni a 

problémájukra. Pallai Katalin írja „Van-e helye a mediációnak a települési ügyekben” címmel 

a blogjában: „…a tipikus települési gyakorlatban nem a párbeszéd hozza felszínre az ügyeket 

és formálja a megoldásokat, hanem kész megoldások, és arra vonatkozó tematizált 

ideológiákká butított részinformációk formálják a párbeszédet. Ez az alapvetően hibás 

gyakorlat folyamatosan termeli a konfliktusokat. Alapvetően a rossz települési 

kommunikációs gyakorlatot kellene megváltoztatni, és akkor jóval kevesebb konfliktus lenne. 

De ha kialakul a konfliktus még mindig lenne esélye a közösségi mediációnak, hogy legalább 

részben helyrehozza a folyamatot. Mediáció során ugyanis az érdekelt felek – a mediátor 

segítségével – kísérletet tehetnek arra, hogy az adott ügyről kialakított, látszólag 

összeegyeztethetetlen álláspontjaikról a megoldás felé elmozduljanak.” 

 

Egy megtörtént települési mediációs eljárás tanúságai 

Egy közel 10 éve tartó lakóterületbe vonást az utolsó testületi döntés előtt megtámadták a 

helyi civil szervezetek. A hatályos településszerkezeti és településrendezési tervben a 

lakóterületek szerepeltek mégis, a fejlesztések azonnali leállítását és a teljes újragondolását 

követelték. Csoportjukban amelyet városvédőknek neveztek el, megjelentek helyi 

természetvédők és a terület közelében lakók által alapított szervezet, valamint egy országos 

természetvédő egyesület. Szemben velük felálltak a „városfejlesztők”, akik kárpótlási 

földként kapták vagy vették az érintett telkeket, majd elindították a szabályozási folyamatot, 

éveket és jelentős összeget áldoztak a tervezésre, sőt már egyeztették a - közmű és helyi 

útfejlesztésekre vonatkozó – települési szerződés tartalmát az önkormányzattal.  

 

Elszabadultak az indulatok, a polgármestert és egyes képviselőket önérdek-érvényesítéssel és 

összefonódásokkal vádolták a helyi és az országos médiában. A testület az elmérgesedett 

konfliktus megoldására – szakértők bevonásával - állampolgári tanácskozást kezdeményezett, 

amely az első alkalommal a helyszínen levők kiabálása miatt csúfos kudarcba fulladt. 

Polgármester a békés megoldás lehetőségét nem adta fel, hanem hivatásos mediátorokat kért 

fel a konfliktus-kezelés levezetésére. A polgármester kijelentette,hogy a folyamatban 

résztvevők számára a korábbi tervezési, egyeztetési és döntéshozási dokumentumokat átadja, 

a képviselőkkel együtt részt vesz a mediációs eljárásban, és a három fél (városvédők, 
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városfejlesztők, képviselők), által elfogadott megegyezést a képviselő-testület elé terjeszti. 

 

A mediációs eljárás első lépése – a megbízóval folyatott feltáró beszélgetés után - személyes 

meghallgatásokkal az érintett csoportok és érdekeik feltérképezése volt. Kiderült, hogy a 

városvédők csoportja sokféle szervezetből áll és különböző értékrend és célok alapján 

működnek. Egymástól eltérő módon tudták megfogalmazni és képviselni szándékaikat, és 

más-más mértékben látszottak hajlékonynak, vagy hajthatatlannak. Mediátorok első komoly 

kihívása volt, azt tudatosítani, hogy érdemes a mediációs eljárásba belépni, mert ez 

lehetőséget adhat érdekeik érvényesítésére és semmit nem veszíthetnek általa. Több 

előkészítő ülés után a városvédők igen heterogén csoportja – a mediátorok hathatós 

segítségével – megfogalmazta a közös elvárásait és kijelölték az egyeztetésen részt vevő 

képviselőiket. Az előkészítés alatt új civil csoportok is csatlakoztak a folyamathoz. A 

városfejlesztők egyetlen célja a gyors lakóterületbe vonás volt, minél kevesebb közös teherrel. 

A hosszú évek óta húzódott eljárás miatt nem bíztak a megegyezésben, de végül – a 

mediátorokkal folytatott beszélgetések után - belátták, hogy a pereskedésen kívül más 

lehetőségük nincs a támogató testületi döntés eléréséhez. 

 

A fenti előkészítések után került sor a mediációs ülésre, amelynek első felében a vitát 

(ventillálás) kellett a mediátoroknak mederben tartani, majd megszülettek az egyeztetés 

keretei. Városvédők – akik közül egyesek addig minden fejlesztést elutasítottak – elfogadták a 

fejlesztés szükségességét, és azoknak a témáknak a meghatározását, amelyekre a megegyezés 

kiterjedhet. A második ülésre a felek további dokumentumokat kértek az önkormányzattól, a 

tények feltárásához és a megegyezés feltételeinek pontosításához. A felkészülés során kiderült, 

hogy olyan adatok és számítások hiányoznak, amelyhez szakértők bevonására van szükség. 

Ezért a folyamatot a felek felfüggesztették, az érintett területekre vonatkozó hatástanulmány 

megismeréséig. 

 

Az önkormányzat saját költségvetése terhére döntött a dokumentáció elkészítéséről és 

kifejezte szándékát, hogy annak ismeretében újraindítja a mediációs folyamatot. A mediáció 

bár nem megegyezéssel zárult, de a résztvevő felek eredményesnek ítélték, mert egymásra 

figyelve megismerték a többiek álláspontját és kijelöltek egy közös irányt. A szakértői anyag 

alapján összegyűjthetőek és elemezhetőek azok az információk, amelyek tárgyszerű alapot 

szolgáltathatnak a további eljáráshoz és lehetőséget adhatnak arra, hogy megegyezés 

születhessen a lakóövezetbe vonás minden érintett számára elfogadható feltételeiről.  
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A fejezetet írta: dr. Dietz Ferenc 
 

III. fejezet 

 

A közérdekű információk nyilvánosságának biztosítása 

 

1.1. Bevezetés 

 

Az állam és az önkormányzat közpénzből működik, így minden állampolgára joggal tarthat 

igényt a közérdekű hírekre. Az Európai Uniós és a hazai jogszabályok egyes területeken 

kötelezővé teszik az információközlés módját és mértékét, így ezekben az esetekben az állami 

szerveknek és az önkormányzatoknak nincs lehetőségük saját mérlegelésre. Akár hazai, akár 

EU forrásokról van szó, jogos igény a választópolgárok minél teljesebb és hitelesebb 

tájékoztatása. 

 

1.2. Az átláthatóság követelménye 

 

Demokráciában az államnak transzparensen, azaz átláthatóan kell működnie, hogy a 

lakosság objektíven tudja megítélni a tevékenységét. A politikusnak nemcsak a megválasztása 

előtt kell magáról és a politikai programjáról mindent elmondania és minden kérdésre 

válaszolnia a választóinak, hanem utána is egyértelművé kell tennie az általa követett 

irányvonalat. Lényeges, hogy a politika kiszámítható legyen, a döntéshozatal ellenőrizhető, 

folyamatos vélemény és információcsere alakuljon ki közvetlen vagy közvetetten a 

lakossággal. A kommunikáció kétirányú, testülettől információ a döntések előkészítettségéről, 

megalapozottságáról, majd erre a lakossági észrevételek és új probléma felvetések. 

 

A farkába harapó kígyó problémája 
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Forrás: (saját táblázat 2011) 

 

Az állandó rendszeres tájékoztatás (tematizálás) esetén, az információközlő határozza meg a 

kommunikáció témáját és kereteit. A hatályos jogszabályok alapján külön kérés nélkül köteles 

az állam közzétenni azokat az információkat, amelyek a működését ellenőrizhetőbbé teszik. 

Azonban a legnagyobb figyelem – elsősorban a média részéről - az átláthatósággal 

kapcsolatban a közpénzekre és a politikusok gazdagodására (vagyonnyilatkozatok) irányul. 

 

Az önkormányzati törvény egyik alapelve a széles nyilvánosság az önkormányzat működésre 

vonatkozóan, amelyet sokrétű eszközrendszeren keresztül biztosít a lakosság számára. Az 

adatvédelmi törvény is nevesíti a közvélemény, gyors, pontos tájékoztatását.  

 

Az Önkormányzati nyilvánosság az Ötv. előírásai szerint 

 

nyilvánosság alapelve (Ötv. 2. § (1) bek.) 
lakossági fórumok (Ötv. 18 .§ (2) bek.) 
nyilvános testületi ülés (Ötv. 12. § (3) bek.) 
közmeghallgatás (Ötv. 13. §) 
tanácskozási jog bizottsági és testületi ülésen 
(Ötv. 8. § (5) bek.) 

Önkormányzati 
nyilvánosság eszközei 

írat betekintési jog (Ötv. 17. § (3) bek.) 
Forrás: (saját táblázat 2011) 

A képviselő-testületi ülések (közgyűlések) nyilvánosak, kötelező zárt ülést – mérlegelési 
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lehetőség nélkül - személyi kérdésekben (választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása illetve visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor), ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem 

egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy 

tárgyalásakor tartani. Zárt ülés rendelhető el, a mérlegeléstől függően, az önkormányzat 

vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás 

– önkormányzat vagy a harmadik fél - üzleti érdeket sértene. A határozat azonban zárt ülés 

esetén is nyilvános. A nyilvánosság elvének az érvényesülése érdekében az SZMSZ-ben kell 

rendelkezni arról, hogy az állampolgár hol tájékozódhat a képviselő-testületi ülések 

időpontjáról és napirendjéről. Részvétel csak jelenlétet jelent, hozzászólás csak a 

meghívottaknak jár illetve akinek a képviselők szót adnak a helyszínen, tanácskozási joga 

csak kivételes esetben van külső személyeknek. 

 

Gazdasági társaságokra (beleértve a pénzintézeteket is) a hatályos társasági jog és a cégjog 

szabályai alapján érvényesül a cégnyilvánosság elve. Kötelesek az alapításuk után is a 

cégadataik változását, a mérlegeiket és a beszámolóikat a cégbíróságnak megküldeni, ahol 

elektronikusan vagy személyes betekintéssel bárki megtekintheti azok tartalmát. A 

cégnyilvántartás a forgalom biztonsága és a hitelezők érdekeinek a védelmében közhitelesen 

tanúsítja a társaság létét, formáját, tevékenységi körét, vagyonát, a társaság tagjainak és 

vezető tisztségviselőinek az adatait. 

 

Ma is előfordul, hogy az oknyomozó riporter csak az adatvédelmi ombudsman ajánlása 

illetve bírósági ítéletek után juthat hozzá egyes állami szervek szerződésinek az anyagához 

vagy egyéb fontos közérdekű adatokhoz. Mindettől élesen meg kell különböztetni a jog által 

védett azon eseteket, amikor az adatok egy része állami védelem, titkosítás alatt van katonai, 

nemzetvédelmi stb. érdekekből. 

 

Átláthatóságra vonatkozó legfontosabb hatályos jogszabályok: 

- Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. tv.  

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. tv. 

- Az önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. tv. 

- A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, 
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átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő, egyes törvények 

módosításáról szóló 2003. évi XXIV. tv. 

- Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tv. 

- A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 

szóló 18/2005 (XII.27.) IHM rendelet 

 

1.3. Közérdekű információk osztályozása 

 

1.3.1 Az Alkotmány 61. § (1) bek. szabályozza a közérdekű adatok megismerhetőségéhez 

és terjesztéséhez való jogot. Az Alaptörvényben ezt a Szabadság és Felelősség fejezetének a 

VI. cikke tartalmazza. 

 

1.3.2 Az elektronikus információszabadságról szóló törvény határozza meg a közérdekű 

adatok elektronikus közzétételének részletes anyagát. 

 

Az állami szervek kötelesek saját honlapjukon, folyamatosan, közérthető formában közzé 

tenni a közérdekű adatokat, azok egyedi igénylésének szabályait és az erre irányuló kérelem 

elutasítása esetén az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket. A közfeladatot ellátó 

szervek a tevékenységükhöz kapcsolódóan általános, különös és egyedi közzétételi listát 

jelentetnek meg. Az általános közzétételi lista tartalmazza a szervezeti, személyi, a 

tevékenységre és működésre, valamint a gazdálkodásra vonatkozó adatok felsorolását és a 

frissítésük, megőrzésük szabályait. 

 

A közfeladatot ellátó szervek közérdekű adatokat tartalmazó honlapjaira, valamint az általuk 

fenntartott adatbázisokra, illetve nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatokat a központi 

elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza. A közérdekű adatokhoz való egységes 

szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és az adatok közötti keresés lehetőségét az 

egységes közadatkereső rendszer biztosítja. A kötelezettség megszegése fegyelmi illetve 

büntetőjogi felelősséget keletkeztet. (lásd Melléklet) 

 

1.3.3 A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 

szóló rendelet által közérdekű hírnek minősített anyagokat témájuk szerint két nagy csoportba 

sorolhatjuk, a pénzügyi és az európai uniós támogatáshoz kapcsolható információk. 

Természetesen az önkormányzat jogosult egyéb anyagokat is pl.: városfejlesztési stratégia 
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közérdekűnek minősíteni és mindent megtenni annak érdekében, hogy a lakosság minél 

szélesebb körei megismerjék. 

 

1.4. Közérdekű pénzügyi információk 

 

1.4.1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: ÁHT) 15/A. § és 

15/B § tartalmazza az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű 

működési és fejlesztési támogatások valamint az államháztartás pénzeszközei 

felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő 

nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekkel kapcsolatos adatok 

közzétételi szabályait. 

 

Támogatások és szerződések közzétételi adatainak tartalma, időtartama, módja, mentesülés 

 

 
Közzétételi adatok 
tartalma 

Időtartama Módja Mentesülés 

5 év 

támogatást 
odaítélő szervezet 
vagy irányító 
szerv hivatalos 
honlapja 

döntés 
meghozatal
át követő 
60. napig 

támogatást 
odaítélő szervezet 
vagy irányító 
szerv hivatalos 
lapja 

Támogatások 

• kedvezményezett 
neve, 

• célja, 
• összege, 
• támogatási 

program 
megvalósulási 
helyére vonatkozó 
adatok 

 
helyi 
önkormányzat 
hivatalos lapja 
vagy honlapja 

• ha a támogatást 
visszavonják 

• lemond róla a 
kedvezményezett 

• ha törvény, 
kormányrendelet 
vagy 
önkormányzati 
rendelet 
kettőszázezer 
forint alatti 
támogatási 
összegre 
vonatkozóan ezt 
lehetővé teszi 

Szerződések 

• szerződés típusát 
(árubeszerzés, 
vagyonértékesítés, 
koncesszió, stb2.) 

• szerződés tárgyát, 
• szerződést kötő 

felek nevét, 
• szerződés értékét, 
• határozott időre 

szerződés 
létrejöttét 
követő 60 

napon belül 

• közzétételről 
az állami, 
illetve 
önkormányzati 
szerv nevében 
szerződést 
kötő személy 
gondoskodik 

• közzététel 

• nemzetbiztonsági, 
illetve honvédelmi 
érdekkel 
közvetlenül 
összefüggő 
beszerzésekre, 
valamint a 
nemzetközi jogi 
kötelezettség 

                                                
21992. évi XXXVIII. törvény 15/B § 
3 A szerződések közzétételi módja megegyezik a támogatások közzétételi módjával 
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kötött szerződés 
esetén annak 
időtartamát 

módjára a 
15/A. §-
banfoglalt 
rendelkezések 
irányadóak3 

alapján, illetve – 
külön 
jogszabályban 
meghatározott 
egyéb okból – 
minősített adatra. 

Forrás: (11992. évi XXXVIII. törvény 15/B §) 
 

1.4.2. Az államháztartással összefüggő közérdekű adatok szabályozását az ÁHT tartalmazza. 

Az államháztartás alrendszereihez tartozó valamennyi szervezet (pl.: az önkormányzat) – a 

honvédelmi miniszterek alá rendelt szervek és a nemzetbiztonsági szervek kivételével – a 

hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok közül a 292/2009. (XII. 

19.) Korm. rendelet 22. mellékletében meghatározott adatokat köteles az előírt módon és 

időpontoktól közzétenni. A részletes felsorolás tartalmazza a közérdekű adat megnevezését, 

az adatfelelős és az adatközlő személyét, a közzététel módját, a frissítés és a megőrzés 

szabályait, valamint az egyéb megjegyzéseket. 

 

A közzétételt követően az adatfelelős szervezet vezetője illetve az általa írásban kijelölt 

személy felelősséggel tartozik az adatok tartalmáért és a folyamatos aktualizálásáért. 

 

1.4.3. A közpénzek felhasználásának a nyilvánosságáról szóló 2231/2002 (VIII.2.) Korm. 

határozatban a Kormány utasította a minisztereket és az országos hatáskörű szervezetek 

vezetőit, hogy – a törvényi szabályozás hatályba lépéséig – a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásának nyilvánosságáról a szerződésekbe foglalt rendelkezéssel gondoskodjanak, 

amely kizárja a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás megtagadását üzleti titok címén. 

 

1.5.Az Európai Uniós pályázatok kommunikációja 

(A jelen fejezet a Széchenyi terv tájékoztatási kötelezettségei alapján készült) 

 

1.5.1 A kötelező kommunikáció 

Ha megvalósul egy sikeres beruházás, egy program, az csak akkor öregbíti az Európai Unió 

hírét, domborítja ki a tagság előnyeit, ha az általa nyújtott támogatás mindenki számára ismert 

lesz. Ezért a kommunikáció - amely költségeivel együtt a pályázat része - nem lehetőség, 

hanem szigorúan számon kért kötelezettség valamennyi támogatott számára. A részletes 

szakmai előírások alapján elkészített kommunikációs tervet, annak esetleges módosításait a 

kiíró szervezet jóváhagyja majd a teljesítését szigorúan ellenőrzi és a hiányos vagy nem 
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teljesítést szankcionálja. A kötelező előírások indoka a teljes nyilvánosság. 

 

Természetesen a támogatott jól teszi ha, kihasználja a kötelező kommunikációban rejlő 

lehetőségeket a maga számára is, de soha nem szabad elfelejtenie, hogy az első szempont 

mindig a kötelező előírások teljesítése. Sajnos a pályázók általában csak a pályázati kiírás 

műszaki tartalmára koncentrálnak, és a kommunikációra, a menedzsmentre vonatkozó 

elemeket, mint kötelező mellékletet nem értelmezik. Azonban a pályázatíró bármilyen nagy 

szakmai felkészültséggel is rendelkezik, az esetek többségében a helyi kommunikációs 

formákat, a véleményvezéreket nem ismeri, így bár az Arculati Kézikönyv kötelező elemeit 

az anyagba beépíti, az elvégzett tájékoztatás csak arra elegendő, hogy az a pályázat 

elbírálásánál és az utóellenőrzésen átmenjen, de a lakosság csak az átadás után szembesül a 

végeredménnyel. 

 

1.5.2 A kommunikáció haszna 

Előfordulhat, hogy a pályázat költségvetése csak a kötelező arculati elemekre elegendő, de 

mivel ez egy megtérülő befektetés, ilyenkor megfontolást érdemel az önrész növelése a 

hatékonyság növelése érdekében. Siker általános receptje nem több mint minőségi munka, 

pénzügyi hatékonyság, kiváló kommunikáció és az érdekeltek bevonása a projekt 

megvalósításába a tervezéstől a működtetésig. A pályázó sokkal sikeresebb lehet a projekttel, 

ha a kommunikációval, már a tervezéstől partnerséget kínál – a helyben szokásos módon - a 

közvetlen és a tágabb környezetének, a munkatársaknak és valamennyi érdekeltnek. 

 

Korábban már szó volt róla, hogy az Önkormányzat nem maradhat ki soha a 

kommunikációból, mert akkor is kommunikál, ha nem kommunikál tudatosan, azaz nem tesz 

semmit. A kommunikáció olyan mint az utcai harc, általában az nyer aki először üt, azaz aki 

kezdeményezi, meghatározza, a témákat. Ha nem közöl információkat, nem nyilatkozik, 

válasz nélkül hagyja a lábra kelő pletykákat és rémhíreket, ez is egy jelzés az érdekeltek felé. 

Ha nem vagy rosszul kommunikál, előfordul, hogy negatív kép alakul ki a projektről már a 

tényleges munkavégzés előtt. Ebben az esetben is előbb vagy utóbb el kell kezdeni profi 

szinten tájékoztatni, de ilyenkor mindez kétszer annyi kreativitást, munkát és pénzt igényel, 

mert nem nulláról, hanem negatív pontról kell egy sikeres információ közlést kialakítani. 

 

Projekt és projekt között nemcsak a kötelező pályázati előírások szempontjából van lényeges 

különbség, hanem a lakosság általi megítélésnél is. Egészen más irányú és erősségű 
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tájékoztatást és kapcsolattartást igényel, az emberek egy jelentős csoportját érintő útépítés 

vagy óvoda felújítás, mint az egész település arcát jelentő Fő tér program. Komoly szakmai és 

pénzügyi kérdések eldöntése miatt szoros megrendelői kontroll mellett, hivatali vagy külső 

szakemberek igénybevétele szükséges. 

 

Az időpont és az eszközök kiválasztásánál a költség és az eredmény hatékonyság a döntő 

szempont, amelyhez minden esetben elengedhetetlen a megfelelő helyismeret. 

 

A kommunikációs eszközrendszer 

 

 
 

Kommunikációs eszközrendszer elemei 

 
 

Forrás: (saját táblázat 2011) 

 

Bármilyen profi kommunikációs cég is nyeri a közbeszerzési pályázatot a projekt 

kommunikálására, az önkormányzatnak saját érdekében minden lépésére oda kell figyelnie. 

Előfordulhat, hogy a beruházás jól halad és a kommunikációs tervvel együtt minden pályázati 

előírásnak a legteljesebb mértékben megfelel, minden tökéletesen adminisztrálva van, de 

mégis a projektet elsöpri a népharag a nem elég vagy a rossz tájékoztatás miatt. A problémák 

elkerülése érdekében a kommunikációnak nélkülözhetetlen eleme a törvényi ellenőrzések 
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mellett, a folyamatos szakmai és megrendelői kontroll és a visszajelzések ismeretében a 

kommunikáció pontosítása. 

 

A kommunikáció soha nem lehet öncélú és önjáró, minden esetben a szakmai feladatok 

sikeres megvalósítását kell szolgálnia. A jó kommunikáció már a projekt szakmai tervezésénél 

kezdődik, alapvetően hibás az a szemlélet, hogy csak az eredményeket lehet kommunikálni. A 

kommunikációs szakértő a sikeres pályázati megvalósításnál az elsők között érkezik, végig 

jelen van és az utolsókkal távozik. Ahogy a pályázat engedi ki kell választani és a 

lebonyolításba, különösen az átadásba be kell vonni. A tökéletes kommunikáció sem tudja 

kijavítani a szakmai hibákat, de a hibás vagy hiányos kommunikáció megbuktathatja a 

tökéletes szakmai színvonalú fejlesztést. A napi szintű kapcsolattartás egy lakosság jelentős 

részét érintő projektnél nélkülözhetetlen, ha pozitív hírek hiányában a negatív kritikáé lesz a 

főszerep, a beruházásnak befellegzett. 

 

1.6. A projekt kötelező kommunikációs lépései 

(A jelen fejezet a Széchenyi terv tájékoztatási kötelezettségei alapján készült) 

 

1.6.1 Kommunikáció a projekt előkészítő szakaszában 

 

• Kommunikációs (cselekvési) terv készítés (kommunikációs eszközök beárazása, 

használatuk ütemezése) 

Az első lépés a kommunikáció tervezése során a cél meghatározása, majd az, hogy kit, 

mikor, mivel és hogyan szeretnénk elérni. Az elsődleges cél minden esetben, - ha lehetséges 

akkor már a közös tervezés megkezdésekor - az érintettek egyértelmű – lehetőleg közvetlen, 

személyes pl. fórum keretében történő - tájékoztatása, hogy a projekt milyen előnyöket fog 

nyújtani számukra. Soha nem óvodát építünk, hanem jobb körülményeket teremtünk a 

gyermekeink egészséges neveléséhez. Természetesen ennek során a megvalósítás 

folyamatának sőt, ha van az eredménynek a negatív hatása, akkor arra is őszintén ki kell térni, 

mindenkitől türelmet, megértést és együttműködést kérve. Kötelező elem kommunikációs 

esetén is a havária terv, arra az esetre ha az egész beruházás váratlan fordulatot vesz, vagy a 

jól kigondolt kommunikációs stratégia félre csúszik és elképzeléseinktől eltérően negatív 

hatást vált ki. 

• Célcsoport meghatározása  

A piacszegmentáció során szükséges a célközönség meghatározása, megértése, ennek 
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megfelelően a helyes időpontok és az eszközök megválasztása, majd a kommunikáció közben 

a visszajelzések értékelése és ennek megfelelően ha szükséges a stratégia módosítása a 

váratlan események vagy a reakciók hatására.  

 

Célcsoportnak számít mindenki, aki a projekt vagy a program lebonyolításának és 

eredményének az előnyeit élvezi és/vagy az esetleges hátrányait elszenvedi. Szegmentálás 

során igyekezni kell arra, hogy az egyes célcsoportokra (életkor, lakóhely, vállalkozók, civil 

szervezetek stb.) személyre szabott, célzott kommunikáció legyen meghatározva. A projekt 

életciklus görbéjének alakulása (tervezés, kivitelező kiválasztás, beruházás, megnyitás, 

működés) meghatározza, hogy az egyes célcsoportok bevonására mikor van szükség. 

 
Óvoda felújítás és Fő tér rehabilitáció célcsoportjai 

 

 Óvoda felújítás Fő tér rehabilitáció 
Célcsoport • óvónők, 

• dajkák, 
• szülők, 
• helyi alapítvány, 
• környező lakosok 

• belvárosi lakók, 
• település egyéb lakói, 
• kereskedők, 
• vendéglátósok, 
• szakmai szövetségek 

(ipartestület), 
• civil szervezetek, 
• más szolgáltatók 

(utcazenész, utcai festő, 
fiákeres stb.), 

•  turisták, 
•  utazási irodák, turisztikai 

szervezetek 
Forrás: (saját táblázat 2011) 

• Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; (esetleg belföldi 

tanulmányút/projektlátogatás szervezése újságírók számára) 

• Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági 

terjesztése 

A nyomtatott tájékoztatónak figyelemfelkeltőnek, jól szerkesztettnek, tömörnek és 

tárgyilagosnak kell lennie. Különösen lényeges, hogy pontos és időt álló információkat 

tartalmazzon, mert előfordul, hogy a már a szórásnál elavultak pl. a határidőkre 

vonatkozó adatok. Gyakorlati tapasztalat alapján különösen fontos a megfelelő 

példányszám, azaz valamennyi érintett személyhez és vállalkozáshoz eljusson. A 

naprakész honlap elérhetőségét már az első szórólapra érdemes ráírni. 
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• Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó 

tájékoztató létrehozása 

Különösen fontos a folyamatos működtetés, frissítés. Kétoldalú kommunikációt csak 

állandó karbantartással szabad vállalni. 

• Látványtervek, makettek rövidfilmek készítése 

• Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 

Élesen el kell választani a közmeghallgatás, azaz egy speciális képviselő testületi ülést, 

a tematikus formailag kötetlen lakossági fórumtól. 

 

1.6.2. Kommunikáció a projekt megvalósítási szakaszában 

 

• Sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

A sajtóközleménynél fontos a tömör, közérthető, objektív, tényszerű megfogalmazás 

kiemelve a várost/országot érintő pozitív hatást. Szerkezetileg három fő részből áll: a 

figyelemfelkeltő címből, az összefoglaló bevezetőből és a háttéranyagot - uniós 

támogatást - tartalmazó fő szövegrészből. A végén fontos a sajtófelelős telefon és e-

mail címe. Az arculati elvárásokra a sajtóközleménynél is figyelni kell! Pontosan tudni 

kell, hogy a sajtóközleményt kinek szánjuk! (lásd Melléklet) 

• Sajtóesemények szervezése a projekt indításáról (támogatási szerződés megkötésétől) 

Már a projekt indulására érdemes a széles nyilvánosságot tájékoztatni a leendő 

helyszínen vagy annak a közvetlen közelében. Jó tudni, hogy a Kedvezményezett 

köteles minden projekttel kapcsolatos eseményről a közreműködő szervezetet 20 

munkanappal előre értesíteni. Az EU támogatásoknak köszönhetően egymás érik a 

különböző projektek, így a helyi esetleg regionális médián kívül szinte senki nem lehet 

megmozgatni. 

 

Országos média pozitív hírekre nehezen mozdul rá, a nézettségben a statisztikák szerint a 

bajtematika a döntő, ezért ha nagy médiaeseményt kívánunk a projekt elindításából, annak 

minden lépését meg kell fontolni, azaz „média csalit” kell készíteni:  

felkérni egy közismert országos politikust (aki nagy hírértékű az eseményhez kapcsolható 

bejelentést tesz a helyszínen), vagy ünnepelt médiasztárt személyes részvételre, azon a napon 

más jelentős hír lehetőleg ne nyomja el az eseményt (várt bejelentés, meghirdetett sztrájk stb.) 

10 óra körül tartsuk, hogy a sajtó időben kiérkezzen, de még az eseti hírekbe be tudja 
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szerkeszteni az anyagot, legyen valami egyedi média ötlet, geg amire felfigyelnek (pl.: 

alapkőfelvétel az építkezés megkezdésekor, és térfoglaló az átadáskor), különleges, szokatlan 

helyszínen adott nyilatkozat, beszéd után sajtóebéd a megfáradt riportereknek, ahol még 

kérdezhetnek, végül kész kommunikációs anyag (látványtervvel, fényképekkel) 

megszerkesztve és e-mailen megküldve és helyben papíron kiosztva a média munkatársainak, 

akiknek lehetőségük van kérdezni, szerkesztve közvetlen megküldve az MTI-nek stb. 

 

Országos média meghívása 

 

Résztvevők 

• közismert országos politikus 
(országosan hírértékű 
bejelentés az esemény 
kapcsán) 

• helyi médiasztár 
• sok helyi lakost meghívni  

Időpont 

• más aznapi jelentős 
eseménnyel (pl. új tv., 
sztrájk) ne ütközzön 

• 10 óra magasságában 
• késésre készülni 

Helyszín 
• jól megközelíthető 
• egyedi, híres 

Esemény 
• egyéni ötlettel, geggel 

felvezetve 
• zene, kirakó, film stb. 

Anyagok 
• részletes sajtóanyag (háttér 

információk, látványterv, 
fényképek)  

Terjesztés 

• helyben papíron, 
• elektronikusan e-mailben, 
• közvetlenül elektronikusan 

az MTI-nek megküldeni 
• saját honlapra felrakva 

Országos média csali 

Sajtófogadás 

• megfelelő helyszín 
biztosítása, 

• sajtótájékoztató 
• lehetőség egyedi interjúkra 
• utána étel-ital 

Forrás: (saját táblázat 2011) 

 

• A beruházás helyszínén „A", „B" vagy „C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése 

A táblák tartalma: EU logó, az unós támogatásra utaló mondat (25%), ÚSZT logó, 
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szlogen, a projekt neve, a támogatás összege, a kedvezményezett neve (lásd Melléklet) 

• Fotódokumentáció készítése 

• Különösen fontosak a visszacsatolások a kommunikáció során 

 

Visszacsatolás rendezvényszervezésnél és sajtótájékoztatónál 

 

 Visszacsatolás 

Rendezvény 

• résztvevők összetétele mennyire felel meg 
a célkitűzéseknek 

• mennyire reprezentálta a célközönséget 
• milyen válaszreakciók voltak 

Sajtóesemény 
• cikkek különböző médiafelületeken 
• milyen környezetben jelentek meg 
• milyen üzenettel 

Forrás: (saját táblázat 2011) 

 

1.6.3 Kommunikáció a projekt megvalósítását követően 

 

• Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 

A projekt hivatalos átadása a kedvezményezett és valamennyi érintett által legjobban 

várt esemény, ezért a látszólag a legkönnyebb, legjobban kommunikálható alkalom. 

Azonban a felfokozott várakozás miatt a legnagyobb odafigyelést és szervezést igényli, 

alkalmas összefoglalására. A szokásos átadási rendezvény célja a projekt bemutatása, a 

támogatók, beruházok és a türelmes lakosság köszöntése. A szalag átvágásával a 

közönségnek átadás és mindezzel egyidejűleg a sajtó informálása. 

 

Átadási rendezvény teendői 

 

előzetes konzultáció a VIP vendégekkel 
helyszín, időpont gondos kiválasztása 
meghívotti kör gondos kiválasztása 
meghívás a protokoll szerint 
meghívás szóbeli megerősítése 
részvételi szándék rögzítése 
protokoll ajándékok kiválasztása 
beszédírás 
vendégek létszámának meghatározása 
átadási forgatókönyv kidolgozása 

Átadási rendezvény teendői 

szervezési részfeladatokért felelősök kijelölése 
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Forrás: (saját táblázat, 2011) 

 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 

Fontos, hogy minél többen, különösen a helyi lakosság tudja a beruházás valós adatait 

(az EU támogatás és az önerő összege) A képi dokumentumokat, egyszerű szöveggel, 

igényes szórólapon vagy kiadványban lehet összefoglalni. 

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

Az NFÜ honlapján egy 2009. óta TÉRKÉPTÉR néven érhető el az a térinformatikai 

kereső-adatbázis, amely a szabadon hozzáférhető google térképen jeleníti meg térben, 

pontos elhelyezkedés szerint a közösségi forrásból támogatott, megvalósuló 

projekteket. 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

• A beruházás helyszínén „D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése 

Az emlékeztető táblát a projekt helyszínén, legkésőbb a projekt pénzügyi zárását 

követő 6. hónap végéig kell elhelyezni és azt, az útmutatóban, illetve a támogatási 

szerződésben meghatározott ideig szükséges fenntartani. 

 

1.6.4 Tájékoztatási összefoglaló 

 

EU támogatások esetén a tájékoztatási kötelezettség elsősorban a projekt ciklusgörbéjének az 

adott szakaszától függ. A tájékoztatási kötelezettség alapján a projektek a támogatás 

mértékétől függően három csoportba vannak sorolva, 50 millió Ft. alatt, 50 millió -500 

millió Ft. között és 500 millió Ft. felett. A projekt ciklus életgörbéje a megvalósítás 

szakaszától kezdve speciális kötelezettségeket tartalmaz ezen három csoport tagjaira. A 

kedvezményezett kérésére a Közreműködő Szervezet indokolt esetben, a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség Kommunikációs Főosztályával egyeztetve eltérhet a kötelezettségektől. A 

támogatott további eszközök alkalmazása esetén az Arculati Kézikönyv szerint köteles eljárni. 

 

A kommunikációs feladatok összefoglalása 

 
Tájékoztatás a támogatási 
döntést követően 

Feladatok a kedvezményezettnek 

1 Kommunikációs (cselekvési) terv készítése A projekt előkészítő szakasza 

2 Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések 
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összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése 
újságírók számára 

3 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 
elkészítése és lakossági terjesztése 

4 

Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap 
esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg 
aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, 
frissítése 

5 Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 

6 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

7 
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes 
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási 
fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) 

8 
A beruházás helyszínén „A", „B" vagy „C" típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése 

A projekt megvalósítási 
szakasza 

9 Fotódokumentáció készítése 

10 
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 
szervezése 

11 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

12 
Eredménykommunikációs információs anyagok, 
kiadványok készítése 

13 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal 

A projekt megvalósítását 
követő szakasz 

14 
A beruházás helyszínén „D" típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

Forrás: (Arculati kézikönyv, www.nfu.hu) 

 

1.6.5 Vonatkozó jogszabályok és előírások az EU támogatással megvalósított projektekre 

 

- Arculati kézikönyv ( www.nfu.hu) 

- Vonatkozó jogszabályok 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 

Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos EU jogszabályok: 

1083/2006/EK tanácsi rendelet: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=QJ:L:2006:210:0025:0078:HU:PDF 

1828/2006/EK bizottsági végrehajtási rendelet: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=QJ:L:2006:371:0001:0001:HU:PDF 

Európai Uniós joganyagok: 
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http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:371:0001:0001:HU:PDF 

 

Forrásjegyzék 

Az önkormányzati rendszer magyarázata (1999) Verebély Imre szerk. Budapest, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 

Széchenyi terv tájékoztatási kötelezettség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) 
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A fejezetet írta: dr. Molnár Ildikó 
 

IV. Fejezet 

1. Kommunikáció 

1. Kommunikáció 

 

„ A következetes, magas színvonalú szolgáltatásnak két alappillére van: a másokkal való 

törődés és a szakértelem” (Chip R.Bell és Ron Zemke)1 

„ Communicare necesse est”- kommunikálni muszáj! 

 

Nincs ugyanis az emberi tevékenységnek olyan területe, amely a magasan képzett, 

céltudatosan alkalmazott kommunikáció nélkül színvonalasan művelhető lenne a társas 

kapcsolatoktól az autóvezetésig, és természetesen a hivatali munkáig. Az önkormányzat – a 

testület, a bizottságok, a hivatali szervezet, önkormányzati és egyéb intézmények, 

vállalatok – szerepe a kommunikációs folyamatok gerjesztése és irányítása. A mindennapi 

tevékenység során ezeket elsősorban a tisztségviselők, illetve a menedzsment (pl. 

polgármester, közgyűlési elnök, alpolgármester, alelnökök, bizottsági elnökök, hivatali 

vezetők) testesítik meg. Mellettük ide tartozik azonban mindenki, aki az intézmény 

nevében a legkisebb részterületről a legszűkebb célcsoporttal kommunikál, így például az 

ügyfélszolgálati munkatárs, az ügyintéző, de még a hivatali portás is. 

 

Célcsoportok azok, akikkel az intézmény egy adott szituációban, adott témáról 

kommunikálni kíván. Ez lehet a település polgára, mint ügyfél, mint választópolgár, vagy 

lehet például szabályozási tervek véleményezése esetén a szomszéd település képviselő-

testülete, de intézményracionalizálás esetén az adott szervezet vezetője, munkavállalói, az 

érintett lakossági kör is. A célcsoport meghatározása nagyon fontos, mert befolyásolja az 

alkalmazott kommunikációs stílust, a használt kommunikációs eszközöket. Más az igény 

és az elvárás egy kisebb, sokkal több közeli emberi kapcsolattal átszőtt kistelepülésen, mint 

egy több tízezres lélekszámú városban. 

 

A kommunikáció az elérés formája szerint háromféle lehet. 

• primer: ha a kibocsátó és a befogadó között nincs szükség semmilyen technikai 

eszközre, mint például a személyek közötti közvetlen kommunikáció (előadás, 
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beszélgetés, de tipikus formája az ügyfélszolgálati munka, az ügyintéző-ügyfél 

közötti kapcsolat) 

• szekunder: ha a kibocsátónak eszközre van szüksége, hogy közöljön valamit 

(ilyen lehet az újság, az intézményi vagy hivatali hírlevél, de ide tartozik az 

ügyfeleknek irt levél is) 

• tercier: ha mindkét félnek valamiféle eszközre van szüksége a kommunikáció 

véghezviteléhez (ilyen felület az internet, a televízió, rádió,). 

 

Az egyik legfontosabb érintkezési felület a kommunikáció során az ügyfélszolgálat. Itt 

alakulnak ki a személyközi kapcsolatokban a megoldásra váró feladatok, a konfliktussal, 

problémával terhelt szituációk. Buda Béla írta, hogy Magyarországon egy önkormányzat 

sikeres működésének jellemzője a lakossággal való kommunikáció minősége és 

mennyisége, a jó viszony kialakítása és ezáltal a folyamatos lakossági támogatás 

megszerzése. Ennek egyik eleme a lakosság rendszeres informálása, a lakossági 

igények szem előtt tartása és az intézmények szolgáltató szemléletmódjának kialakítása20. 

Amikor pl. önkormányzatot mondunk, a helyzettől függően mást és mást értünk rajta. 

Egy szabálysértési eljárás alanya többnyire negatív képzetekkel a hatóságot szidja, de 

ugyanígy tesz az is, akit hivatalos levél szólít fel az elmaradt gépjárműadó megfizetésére. 

Ha intézni kell valamint, az emberek többsége bemegy az önkormányzathoz (sok helyen 

még a tanácshoz), és az ott dolgozó köztisztviselőt érti az önkormányzaton. Mindezért 

különösen fontos, hogy a hivatalokban miként kommunikálnak a kollégák.21 

 

Kiemelkedő jelentősége van a problémák megoldására való képességnek, a 

konfliktusok kezelésének, a helyzethez igazodó megfelelő kommunikációs technikák 

alkalmazásának. Ehhez szükséges megismerkedni például a kérdezéstechnikákkal, az 

aktív hallgatás jelentőségével, de az asszertivitás és a különböző tárgyalástechnikák 

megismerése is felkészültebbé teszi a köztisztviselőket arra, hogy a munkájuk során a 

kommunikációs problémákat hatékonyan meg tudják oldani. Álláspontunk szerint hiába 

van magasan képzett köztisztviselői kar egy hivatalban, hiába az elméleti tudás, az 

évtizedes tapasztalat, ha nincs megfelelő kommunikációs csatorna, akkor az ügyfél csak 

a bürokratikus, folyamatosan aggályoskodó hivatalnokot látja. A cél, hogy a közszférával 

szemben beidegződött ellenérzés és negatív megítélés javulhasson. Ehhez próbálunk 

elméleti és gyakorlati segítséget adni a jegyzet ezen részében. 
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Egy szervezet gyakran gondolja úgy, hogy csak akkor kommunikál, amikor akar. 

Valójában minden megnyilvánulásával kommunikál, amit mond vagy csinál, és azzal 

is, amilyenként megjelenik (levélpapír, boríték, faxlap, névjegyek, kísérő kártya, 

meghívók, üdvözlő lapok, mappák, dossziék, sajtóközlemények, feljegyzések, 

emlékeztetők, ügyviteli nyomtatványok, űrlapok, bélyegző lenyomatok, információs 

kiadványok, hírlevél, sajtóhirdetés, közterületi reklámmegjelenés, hirdetőoszlop, épületi 

feliratok, iroda- és névtáblák, portálok, zászlók, járművek jelölése, ruhaviselet, 

ajándéktárgyak, internet- és e-mail kommunikáció, honlapok, prezentációs anyag).22 

 

1 1. Információ– üzenet - kommunikáció 

A továbbiakban fordítsuk figyelmünket az elküldött információ felé! Az információelmélet az 

elektromos hírtovábbítás kutatása során jött létre 1948 körül. Fő képviselői Claude Shannon 

és Warren Weaver. Az információ latin eredetű szó, amely értesülést, hírt, adatot, üzenetet, 

tájékoztatást jelent.  

Az információelmélet szerint az üzenet nem azonos az információval. Az információ egy 

olyan jelsorozat, amit az adó és a vevő ugyanúgy értelmez, az üzenet értelmezésében azonban 

jelentős különbségek is lehetnek. Az átvitel bármely fajtájáról is legyen szó, a jelsorozatnak 

értelmesnek kell lennie mind az adó, mind a vevő számára. Az emberi kommunikációban az 

információ hang, fény, vagy szöveg (pl. betűk sorozata) alakjában áll elő, a számítógépek 

közötti információcserét elektronikus jelsorozatok átvitele jelenti. Az átvitt adatmennyiség 

információtartalma attól függ, hogy a vétel helyén mennyire szünteti meg a bizonytalansá-

got. Az információval szemben az a legfontosabb követelmény, hogy tisztán felismerhető és 

egyértelmű legyen. 

A kommunikáció az emberi társadalom egyik legfontosabb jelensége. Sokak szerint a nyelv 

volt az, aminek segítségével az ember kiemelkedett az állatvilágból, képessé vált az 

együttműködésre, a külvilág legyőzésére. A kommunikáció módját a korábbi nemzedékektől 

tanuljuk. Azt, hogy ki, és hogyan, milyen szinten képes kommunikálni, az egyén korábbi 

tapasztalatai határozzák meg. Buda Béla idézi Wiemant és Gilest, akik egyenesen 

kommunikációs kompetenciáról beszélnek, és ezen a társas kapcsolatok zökkenőmentes 

lebonyolításához szükséges tudások és készségek készletét értik. 

A kommunikáció: 
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• információcsere az adó és a vevő között 

•  egy dinamikus, kölcsönös folyamat.  

Az adó, vagy kommunikátor kezdeményezi kommunikációt, így ő lesz a kommunikáció 

forrása. Ő kódolja az üzenetet, amely a csatornán keresztüljut el a vevőhöz. A vevő vagy 

befogadó dekódolja az üzenetet. Amennyiben válaszol, a vevőből adó lesz, és a folyamat 

kezdődik elölről. 

Az emberi kommunikációnak  a Palo Alto-i kommunikációkutató iskola (Watzlavik, Bateson, 

Jackson és munkatársaik) szerint két jellemzője van2:  

• az egyik az, hogy a kommunikáció az emberi élet szükségszerű velejárója. Nem lehet 

nem kommunikálni. Az ember bármit tesz, annak kommunikációs jelentősége lesz a 

többi ember számára.   

• a másik az, hogy a kommunikáció mindig kétszintű folyamat, mindig van egy tartami 

és egy viszonymeghatározó szintje.  

o a tartalmi szint jelenti azt, amiről, szó van, amiről a kommunikáció szól. (Mit 

kommunikálunk?) 

o a viszony meghatározó szint a kommunikáló felek egymáshoz való viszonyát 

fejezi ki. (Hogyan kommunikálunk?) 

Ha kommunikációról beszélünk, fontos a metakommunikáció fogalmát tisztázni, amelynek 

jellemzői:  

• a metakommunikációt sokan a nem verbális kommunikációval azonosítják, ez azonban 

durva leegyszerűsítés.  

• a metakommunikáció kommunikáción túli kommunikációt jelent.  

A kommunikációról, a kommunikáló felek egymás közötti kapcsolatáról nyújt információt, 

vagyis arról, ahogyan a közlés tartalmához viszonyulnak. Mennyire tartja igaznak, vagy nem 

igaznak, fontosnak, vagy jelentéktelennek azt, amiről beszél. Kifejezi a közlő viszonyát a 

kommunikációs helyzethez is: hogyan érzi magát a közlő az adott kommunikációs helyzetben, 

milyen társadalmi szükségszerűségek, szerepviszonylatok befolyásolják azt, ezekről mit 

gondol a közlő? 

• a metakommunikáció általában indirekt, nem szándékos, „tudattalan”, ezért az esetek 

többségében a nem verbális csatornák hordozzák.  
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• a metakommunikáció hűen tükrözi a közlő belső állapotát.  

• a metakommunikatív jelzéseket nagyon nehéz, talán nem is lehet szándékosan 

meghamisítani. Ezért van az, hogyha a szándékos kommunikáció és a 

metakommunikáció ellentmondásban van egymással, akkor sokkal inkább a 

metakommunikációs jelzéseket fogadja el igaznak a befogadó. 

A kommunikációt többféle módon osztályozhatjuk.  

• Lehet például direkt, vagy indirekt.  

• Iránya szerint megkülönböztethetünk egyirányú, ebben az esetben nincs visszacsato-

lás (közvetett kommunikáció), vagy kétirányú, ilyenkor az adó és a vevő egyszerre 

van jelen (közvetlen kommunikáció).  

• A részvevő felek státusza szerint lehet egyenrangú, ha a felek „rangja” megegyezik, 

vagy kiegyenlítetlen, ha nem.  

1.2. A kommunikáció csatornái3 

A kommunikáció csatornáit döntően két nagy csoportra oszthatjuk: vannak verbális (nyelvi) 

és nonverbális (nem nyelvi) csatornák.  

A verbális csatorna eszköze a nyelv. A nyelv az élővilág legbonyolultabb, legkifinomultabb 

kódrendszere. Hockett szerint az emberi nyelv négy olyan sajátossággal bír, ami megkülön-

bözteti bármely más állati kódrendszertől. Ezek közül a sajátosságok közül egy-kettő jelle-

mezhet bizonyos állati kódrendszereket is, mind a négy együttesen azonban csak az emberi 

nyelvre jellemző.  

• A leválasztottság: ez azt jelenti, hogy a nyelv segítségével az ember képes közvetle-

nül nem jelenlevő, távoli dolgokról, eseményekről is kommunikálni.  

• A nyitottság: a nyelv segítségével az ember képesek új jelentéseket alkotni, és azokat 

a többiek felé kommunikálni.  

• A hagyományozás:a nyelvet az új generációk a korábbi nemzedékektől tanulják.  

• Kettős mintázottság: bár a nyelv korlátozott számú elemből áll, mégis végtelen szá-

mú jelentést lehet belőle létrehozni.  

A nyelv, a beszéd szerepe nemcsak a másokkal való kommunikációban jelentős, hanem a 
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gondolkodás eszköze is. Így feltehetően a különböző nyelveken beszélő emberek másként 

látják, másként gondolkoznak a világról. Ezt nevezzük a nyelvi realitáselvének, ami Sapir és 

Whorf nevéhez fűződik.  

Az, hogy egy ember milyen nyelvet beszél, nagymértékben meghatározza az identitását, a 

csoporthoz tartozás tudatát. Például a magyar nyelv használata a magyar nemzeti érzésünket 

erősíti. De nemcsak a nemzeti nyelv, hanem a különböző társadalmi szubkultúrákra jellemző 

szleng használata is erősíti az adott csoporthoz tartozás érzését. 

A gesztusokhoz soroljuk  

• a fej, a kar és a kéz mozgásait (a bólogatás, az integetés stb.).  

Ezek bár lehetnek akaratlanok, mégis viszonylag könnyen lehet őket szándékosan befolyá-

solni. A gesztusok segítségével lehet szabályozni a kommunikációs folyamatot, gesztusok 

segítségével kérhetjük a partnerünket gyorsításra, vagy lassításra, kifejezhetjük, ha a kommu-

nikáció folyamatában zavar támad. a szándéktalan, kontrollálatlan gesztusok, mint például a 

kézremegés kifejezhetnek belső feszültségeket, izgalmakat, érzelmeket. Vannak szándékta-

lan gesztusok, amelyek szimbolikus jelentésűek, ilyen például a karikagyűrűvel játszadozás.  

• Érintés. A másik ember megérintése kifejezhet intimitást, de a dominanciát, fölényt 

is. Számtalan kulturális előírás szabályozza az emberek közötti fizikai érintéseket.  

• Poszturális csatorna. Ide a testtartás tartozik. Ezt is befolyásolhatjuk szándékosan, de 

szándéktalanul is kifejezheti a másik emberhez való viszonyt, vagy a személy állás-

pontját a kommunikáció tárgyával kapcsolatban. Megfigyelhető, hogy az érzelmileg 

egymáshoz közel álló emberek gyakran öntudatlanul átveszik a másik testtartását. 

Testtartás a belső érzelmi állapotot is kifejezi. Például valaki büszkén kihúzhatja ma-

gát, vagy összegörnyedhet a gondok súlya alatt, stb. 

 

• Térközszabályozás. Hall vizsgálta az amerikai kultúrában milyen fizikai távolságok 

figyelhetőek meg a emberek között a kommunikáció alatt. A fizikai távolság attól 

függ, hogy a személyek mennyire szoros, közeli kapcsolatban vannak egymással4. 

1.3. A meggyőzés 
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A közszféra kommunikációjában nagyon fontos a meggyőző közlés, amely nem más, mint 

az egyén tudatos törekvése arra, hogy valamilyen közlemény továbbításával megváltoztassa a 

másik egyén, vagy egyénekből álló csoport viselkedését. 

A meggyőző közlés célja lehet a másik ember attitűdjeinek, véleményének, észlelésének, 

érzelmeinek, vagy viselkedésének a megváltoztatása. Hogyan lehet a kommunikáció haté-

konyságát fokozni, másokat a leghatékonyabban meggyőzni?  

A hatékonyság tényezői a következőek:  

1./ A kommunikáció forrása. 

A legfontosabb, hogy mennyire hiteles a befogadó számára az, akitől a információ szárma-

zik.  

Hovland és Weiss az ötvenes években újságcikkeket ítéltetett meg abból a szempontból, hogy mennyire tartja 

igaznak az adott cikk tartalmát. A cikk mindkét kísérleti csoportnál ugyanaz volt. A cikket az egyik csoport szá-

mára Oppenheimernek, az ismert atomtudósnak, a másik esetben a Pravdának, a szovjet kommunista párt lapjá-

nak tulajdonították. Az első csoport sokkal inkább elhitte a cikk tartalmát, amit egy hozzáértő, hiteles személynek 

tulajdoníthatott, mint a második csoport.  

Bármennyire hozzáértőnek tűnik azonban a kommunikátor, ha egy a kommunikáció befoga-

dója által előítélettel sújtott csoport tagja, a meggyőzőereje csökkenni fog. A hitelességet 

a hozzáértésen kívül az is fokozhatja, ha azt gondoljuk, a másik nem akart befolyásolni 

bennünket. Sokkal inkább elhiszik az emberek egy tőzsdeügynök tippjeit, ha azt hiszik, hogy 

véletlenül hallották azt, mintha úgy gondolják, hogy őket akarja meggyőzni. De fokozza az is, 

ha a kommunikátor a saját érdekei ellen érvel. A fizikai vonzerő is fokozhatja a befolyásoló 

képességet (nem véletlenül szoktak a reklámokban csinos, szép emberek szerepelni). Ez 

azonban inkább csak kevéssé fajsúlyos kérdésekben hat. 

Felmerül az a kérdés is, hogy a logikai, vagy az érzelmi érvelés hatékonyabb-e. Általában 

egy közlés mind érzelmi, mind logikai elemeket tartalmaz. Az embereket könnyebb meg-

győzni, ha a közlés több érzelmi elemet tartalmaz, mint logikai elemet. Későbbi kutatások 

kimutatták, hogy az erős érzelmi ráhatás inkább csak az attitűdök, a vélemények a nézetek 

szintjén hat, a tényleges viselkedést kevéssé befolyásolja. Ha viselkedést is befolyásolni akar-
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juk, akkor az érzelmi ráhatást ki kell egészíteni olyan elemekkel, ami tárgyilagos útmutatáso-

kat tartalmaz a változtatás mikéntjére nézve.  

Felmerülhet az a kérdés is, hogy mi a meggyőzőbb, ha mindkét fél, vagy ha csak az egyik fél 

érvei hangzanak el. Minél intelligensebb a hallgatóság, annál fontosabb a kétoldalú érvelés, 

mivel annál rosszabbul reagálnak az emberek a túlságosan direkt meggyőzési kísérletek-

re. Függ attól is, hogy a hallgatóság eleve mennyire elkötelezett. Ha már eleve hajlamosabb 

az egyik érv mellé állni, akkor nem feltétlenül érdemes a másik fél érveire túl sok időt veszte-

getni. Ha azonban bizonytalanok, vagy a másik fél követőinek bizonyulnak, akkor sokkal 

meggyőzőbb, ha a másik fél érveit is felsorolja a kommunikátor, sorra megcáfolva őket. Ha 

az, amiről a kommunikátor meggyőzni igyekszik a másik felet, túlságosan eltér annak az ere-

deti nézőpontjától, és kívül esik az elfogadhatóság körén, akkor a meggyőzőerő csökkeni fog.  

2./ A meggyőzhetőség függ a befogadó tulajdonságaitól is.  

Általában az alacsony önértékelésű emberek könnyebben befolyásolhatóak, mint a nagy ön-

bizalommal rendelkező, pozitív önértékelésű emberek. Számítanak a befogadó tapasztalatai 

is. Azok az emberek, akinek egyszer már meg kellett védenie a nézőpontját, és ezt sikerrel 

meg is tette, sokkal nehezebben lesznek meggyőzhetőek, mint azok, akiknek erre sohasem 

volt szüksége. Ennek oka, hogy egyrészt motiváltabbak, másrészt bizonyos tapasztalatokat is 

szereztek az érvelésben. 

1.4. Az emberi kommunikáció és a viselkedés 

 

Születésünktől fogva folyamatosan viselkedünk. Társas helyzetekben a többiek a 

viselkedésünket értelmezik. A magatartás döntően tudatos viselkedés, míg a viselkedés nem 

mindig tudatos vagy kontrolált. A viselkedés a bővebb fogalom, a magatartás a szűkebb 

tartalmú, tudatos, kontrollált viselkedést jelent. 

 

A viselkedést befolyásoló tényezők: 

• személyiség működése 

• motiváció 

• beállítódás, attitűd 

• személyiségjellemzők 

• gondolkodási képességek 
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• kulturális (társadalmi) korlátok 

• jog 

• erkölcs 

• illem 

• szervezeti kultúra 

 

A viselkedés a befolyásoló tényezők hatása mellett jelentősen eltérő lehet a különböző 

szituációkban. 

Szituáció: tényként vizsgálható, azonban a viselkedést a helyzet értelmezése határozza meg. A 

szerint viselkedem, ahogyan én látom, érzem és értelmezem a helyzetet. A helyzetben 

lehetőség rejlik! 

A közhivatalban az ügyintéző és az ügyfél kapcsolata egy hatalmi helyzet: hatalom egy 

befolyásoló erő az ügyre megfelelő szaktudás és információk birtokában. Ez egy lehetőség, 

hogy miként élünk vele az adott helyzetben, rajtunk múlik. 

 

A hatalom típusai, melyekkel az ügyintéző rendelkezhet. 

1. Formális hatalom  

2. Szakértői hatalom 

3. Személyes hatalom: tudok bánni az emberekkel 

 

Akkor kommunikálunk helyesen és hatékonyan, ha olyan helyzetet teremtünk, amiben az 

ügyfél azt érzi, hogy ő a fontos, öt percig csak rá figyelünk. („Az ügyfélből ember lesz.”) 

Ebben a helyzetben megértési, elfogadási folyamat indul meg, amelyben egy számára 

kedvezőtlen döntés is elfogadhatóbbá válik. Elérhető, hogy az ügyfél az ügyintézőre figyel és 

elfogadja a szakértői hatalmat. Megértheti, mit kell tennie, hogy az ügye előbbre haladjon. Ezt 

segítheti elő, ha nem kell várakozni, időpontra jöhet, kulturált körülmények vannak, odafordul 

hozzá az ügyintéző, amíg beszél stb. Viselkedésünkre való odafigyeléssel olyan helyzeteket 

tudunk teremteni, amiben létrejöhetnek a megfelelő kommunikációs szituációk. 

 

2. A személyiség 

 

A személyiség működésének összetevői: 
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• érzet:  észlelés, érzékelés 

• értelmezés: gondolkodási műveletek, következtetések, feltételezések, 

• érzés:  érzelmi kísérő jelenségek, válaszok 

• szándék: akarat a cselekvésre 

• viselkedés: cselekvés, válasz a feldolgozott észlelésre 

 

Az értelmezési tartomány széles, mert a magunkban kialakult képre tudunk válaszolni. Egy 

ügy mentén is igaz ez a fajta működés. Kategorizálunk, pozitív vagy negatív előítéleteink 

vezérelnek bennünket. Az állítás értelmezése szubjektív. A megértést befolyásoló 

legjellemzőbb személyiségtulajdonságunk az attitűd.  

 

3. Attitűd 

 

Igaz – hamis gyakorlat (3.sz.melléklet) 
 
Egy megértési gyakorlatot fogunk végrehajtani. 
Felolvasok egy történetet, és utána állításokat mondok. Az egyes állításokról el kell dönteni, 
hogy azok igazak, hamisak, illetve nem tudom. Bármikor bárki kérheti a történet újbóli 
felolvasását. 
Mindenki jelölje az adott állítás sorszámát, utána azt, hogy I igaznak, H hamisnak, vagy nem 
tudhatónak gondolja saját válaszát 
 

Az attitűd befolyásol az ok-tulajdonításban bennünket. Pl. az ügyintéző külső okoknak 

tulajdonítja azt, hogy sok a munkája (ügyfél, telefon, főnök stb.,) a külső szemlélő, pl. az 

ügyfél pedig belső okoknak, érzéseknek tulajdonít, (pl.: az ügyintéző ügyetlen, lassú, nem 

velem foglalkozik, stb.) 

Az attitűdök befolyásolják a viselkedést. 

 

Az emberek arra motiváltak, hogy beállítódásukkal (attitűdökkel) egybehangzó 

információkkal találkozzanak és elkerüljék az ezzel ellentétes információkat. 

Pl. ha valaki nagyon szeret dohányozni, várható, hogy elkerüli az olyan információkat, amelyek a dohányzás 

negatív következményeit hangsúlyozza, pl. rákot, más egészségügyi problémát. Másfelől viszont szívesen hallaná, 

hogy a nagyon híres emberek szeretnek dohányozni, vagy hogy a dohányzás megóvja az embereket attól, hogy túl 

sok túlsúlyt szedjenek fel magukra. 

 

A beállítódás, attitűd: az ember értelmi, érzelmi, viselkedési tapasztalatainak alapján 
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kialakult szemléletmódja. Van, aki a nehézségeket látja, van, aki a lehetőségeket (pesszimista 

- optimista beállítódás) 

A vélemény: a valóságról bennünk kialakított kép, beállítódásunk befolyásolja a bennünket 

ért információk szelektálását és feldolgozását, ezáltal a véleményünk kialakulását. 

Előítélet: olyan attitűd, amely nem teljes, vagy téves információkból származó 

általánosításokon alapul. 
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3.1. Az attitűdértékelő magatartás 

 

A viselkedés és az attitűd társas viszonyban, ciklusban szerveződik, méghozzá oly módon, 

hogy  

- az én attitűdöm kihat az én viselkedésemre, 
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 - az én viselkedésem kihat a te attitűdödre, 

 - a te attitűdöd kihat a te viselkedésedre. 

 

A két résztvevő között az attitűdök erősíthetik egymást, a ciklusból könnyen negatív, illetve 

pozitív spirál alakulhat ki. Általában az ember a fenti ciklus alapján a saját viselkedését 

igyekszik megváltoztatni, amely döntésnek több oka van: 

1. Önmaga megváltoztatása csupán akarat, lelkierő és elhatározás kérdése, legtöbbször 

nincs szükség külső erőre. 

2. Az alkalmazkodás a túlélés eszköze, nekem kell alkalmazkodni, ha életben akarok ma-

radni. 

3. Nincs felhatalmazásom, jogalapom vagy egyéb ésszerű okom arra, hogy én határoz-

zam meg, hogy szerintem másoknak mi a jó, vagy a kívánatos. 

 

Az attitűd és a sztereotípia közötti fő különbség, hogy: 

• az attitűd mindig egyéni, egyedi. 

• a sztereotípia is egyfajta attitűd, de ismétlődik, nem egyedi, hanem általános hasonló 

jegyekre reagál, nem vizsgál egyediséget.(Pl. zömök emberekkel mindig konfliktusba 

keveredik, vagy az alacsony emberek mindig agresszívabbak. Az idős, jóságos nénike, 

a kövérkés, jó szándékú úriember – lehet, hogy valójában nem is azok.) Minden 

sztereotípia attitűd, de nem minden attitűd sztereotípia.5 

 

4. Motiváció 

 

Cselekvés közben az ember külső okokat tulajdonít, külső okokban keresi a problémák 

forrását. A külső megfigyelő mindig belső okokat tulajdonít. Ez a különbség heves érzelmi 

megnyilvánulásokhoz, akár indulatos viselkedéshez vezethet. Mindegyik úgy hiszi, igaza van, 

és racionálisan gondolkodik, holott a megoldás valahol félúton van. 

 

Például ha az ügyintézőnél ügyfél van, közben, csörög a telefon. Miközben felveszi, ki kire gondol? 

Ügyintéző: „biztosan a főnököm valami új feladatot eszelt ki nekem, itt ez ügyfél meg csak azt szajkózza, hogy 

neki mi mindenre lenne szüksége…” 

Ügyfél: „Fontosabb neki, hogy felkapkodja a telefont, ahelyett, hogy a munkáját végezné…” 
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A motiváció belső késztetés valamilyen szükséglet kielégítésére. Olyan belső erőforrás, amit 

a szituáció mozgósít, aktivizál. Igazán az motivál, ami adott személynek, adott helyzetben 

fontos. 

 

Hivatali motiváció: 

 

• Az ügy lezárása a fontos (eljárás kötelem teljesítése), szervezeti elvárások formai 

teljesítése 

• Az elégedett ügyfél, a kimenet megértése és elfogadtatása a fontos (eredménykötelem), 

az ügyfélközpontú, szolgáltató közigazgatás alapeszméje érvényesül 

 

Ügyfél motiváció: 

 

• elfogadottság, fontosságtudat 

• az ügy elbírálásának ismerete, eredménye 

 

A köztisztviselők munkája során megjelenő motivációk: 

 

- ügy lezárása 

- elégedett ügyfél 

→ a döntések megértése, elfogadtatása 

→ fontosságtudat 

→ az ügy elbírálásának ismerete, eredményének megértése. 

 

Fontos különbséget tenni motiváció és ösztönzés között! 

Motiváció (belső)  ≠ ösztönzés (külső), például a jutalom vagy büntetés 

A pénz csak ösztönző, nem motivátor. 

A motiváció: ami nekem fontos, ami a saját tevékenységemet befolyásolja, belső tényező. 

 

Az ösztönzőket mindenki lefordítja a saját nyelvére, ezért hat ugyanaz az ösztönző minden emberre másképp. (pl. 

500.000 Ft-os fizetés kb. 3 hónapig motivál, utána 3-6 hónap alatt annyira megnő az igényszint, hogy már nem 

elég.) Ha differenciálom a fizetést, akkor annak mértéke nem számít, ellentéteket szít akkor is, ha minimális 

mértékű. – ezért kellenének objektív mérési szempontok a differenciálás alapjául. 
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Abraham Maslow szerint a szükségletek hierarchikusan rendeződnek a hierarchia csúcsán az 

önmegvalósítási szükségletek állnak. A Maslow-féle elméletet6 alkalmas arra, hogy ennek 

alapján a társadalmi problémákat elvileg behatároljuk. 

 

Ha ugyanis a fiziológiai szükségletek társadalmi méretekben nincsenek kielégítve (például az 

adott társadalom nagy része éhezik), akkor a fiziológiai szükségletek kielégítetlensége 

társadalmi problémát jelent. Nehézséget jelent az ilyen jellegű értelmezésben az, hogy a 

magasabb rendű szükségletek szintjén a szükségletek konkrét megnyilvánulási változatai 

rohamosan nőnek. A fiziológiai szükségleteket viszonylag könnyen fel tudjuk sorolni, de 

aligha vállalkozhatna bárki is arra, hogy például az önmegvalósítási szükségleteket konkrétan 

felsorolja. 

 

„ Hajós mese”- gyakorlat ( 4.sz. melléklet) 
 
Hallgassatok meg egy történetet. 

 

 

Önmegvalósítás 

 

Gyarapodás, személyes fejlődés  

Teljesítmény, a tehetség maximális 

kihasználása. Kreativitás 

Kockázatvállalás, újítás, kísérletezés 

Elismerés, önbecsülés, önértékelés 

 

Önbecsülés - mások tisztelete 

Autonómia, felelősség 

Értékelés, elismerés 

Eredményesség 

Tudás 

Státusz 

Hozzáértés és készségek kimutatására 

alkalmas feladatok keresése, konstruktív 

fantáziadús, kreatív, önelemző, önvizsgáló. 

Ezt az egyént be kell vonni a tervezésbe! 

Társadalmi kötődési, szükséglet 

 

Valahová tartozás érzése Barátságos kollégákat, team-tagságot akar. 
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Barátság keresése és elfogadása 

Szociális tevékenységek  

Szeretet kifejezése 

Jó, harmonikus kapcsolatok. 

Szüksége van a népszerűségre és a valahova 

tartozás érzésére. 

Biztonság szükséglete 

 

Veszély, fenyegetés, megfosztás elleni 

védelem, biztonság  

Érdeklik a külön juttatások, teljesítmény - 

normák, a szervezettség a szabályok és 

rendelkezések 

Fantáziátlanság, rugalmatlanság. 

 

Fiziológiai szükségletek (alapigények) 

 

Élelem, ital, levegő, alvás, menedék Kellemes munkafeltételek, nagyobb fizetés 

több szabadidő, magántulajdon, éretlen 

magatartás, konstruktivitás hiánya, a 

munkában a mellékes dolgok iránti 

érdeklődés. 

 

 

Mit gondoltok, egy átlagembernél az előbb felsorolt szükségleti szintek milyen százalékban elégülnek ki ? 

- fiziológiai 85% 

- biztonság 70% 

- társadalmi kötődés 50% 

- elismerés, megbecsülés 40% 

- önmegvalósítás 10% 
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A fejezetet írta: dr. Molnár Ildikó 
 

V. Fejezet 

A probléma keletkezésének okai, a programozott döntés 

 

1. Általános ismeretek 

 

Az öt alapvető fogalom, és ezek kapcsolódási pontjai: 

 

A feladat: ismert a jelenlegi helyzet, a cél és az eléréséhez szükséges módszer, technológia. 

Kötelességszerűen elvégzendő dolog. 

A probléma: ismert a jelenlegi helyzet, ismert vagy nem a cél, nem ismert a cél elérésének 

módja, lehetősége. Megoldásra váró elméleti vagy gyakorlati kérdés. Szubjektív kategória, 

hiszen adott dolog az egyik ember számára feladat, mert ismeri a megoldás módját, a másik 

számára probléma, mert nem ismeri a megoldás módját. 

Konfliktus: egy olyan állapot, amely akkor adott, ha két egymásnak ellentmondó cselekvési 

tendencia együttesen jelentkezik. Személyek vagy közösségek éles ellentétéből fakadó súlyos 

bonyodalom vagy összeütközés. Ellentétes erők összecsapása. 

A problémamegoldás az a folyamat, amelynek során több cselekvési, alternatívából, vagy 

elgondolásból kiválasztjuk azt, amelyik, megítélésünk szerint a célkitűzés, megoldás 

eléréséhez elvezet. 

A lehetőségek közötti választást nevezzük döntésnek. A korlátozott racionalitás elmélete 

szerint döntéseink csak korlátozottan racionálisak. Általában előnyök és hátrányok halmazát 

tartalmazzák. Kevés az egyértelműen csak előnyöket biztosító döntés. 

 

Feladatvégzés során problémába ütközhetünk, ha valamilyen okból nem tudjuk a megoldást. 

Nem megoldott probléma konfliktushoz vezethet. Konfliktushelyzet megoldása problémát 

okozhat. Nem elvégzett, megoldott feladat konfliktust, problémát okozhat, stb. 

 

A programozott döntés (hivatali döntéshozatal) feladatsorok elvégzése. Meghatározott 

előírásoknak, szabályoknak, feltételeknek megfelelően lehet és kell a döntéseket, 
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határozatokat meghozni. A problémák jelentkezése többoldalú lehet: szakmai jellegű, ha 

ismeret, tapasztalat hiánya vagy a szabályrendszer hiányosságai miatt nem egyértelmű a 

folyamat, illetve nem egyértelmű az eredménye, a döntés nem szakmai, hanem kapcsolati 

jellegű, amikor a személyek, csoportok (szervezeti egységek) közötti egyéb különbségek 

okoznak problémát vagy konfliktust. 

 

A probléma keletkezésének leggyakoribb okai: 

• egyéni,  

• szervezeti,  

• érték-,  

• érdekkülönbségek nem megfelelő kezelése.  

• Felületes kommunikáció, nem ügyfélközpontú megközelítés. 

 

Külső és belső ügyfél fogalmának tisztázása. 

 

Belső ügyfél: a munkatársak, főnökök, beosztottak, más szervezeti egységek. 

Külső ügyfél: társzervek, vállalkozások, állampolgárok. 

 

Elemezhetjük, csoportosíthatjuk a problémákat eredetük szerint: 

1. Külső eredetűek: nem tehetünk ellene, pl. változékony jogszabályi környezet, az 

anyagi megbecsültség szintje – ezekkel itt most nem foglalkozunk, mert ez számunkra 

adottság, megváltoztatása nem a mi kompetenciánk 

2. Általunk orvosolható problémák – kapcsolati jellegűek: pl. egyéni vagy szervezeti 

érdekkülönbségek nem megfelelő kezelése, felületes kommunikáció, a változásokhoz 

való megfelelő alkalmazkodás, vagy ügyfelekkel való kapcsolatok okoznak problémát. 

– Ezekhez szeretnénk a képzés keretében a gyakorlatban jól hasznosítható eszközöket, 

módszereket adni. 

Egy másik csoportosítás szerint: 

1. szakmai jellegű, ha ismeret, tapasztalat hiánya vagy a szabályrendszer hiá-

nyosságai miatt nem egyértelmű a folyamat, illetve nem egyértelmű az ered-

mény, a döntés 
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2. kapcsolati jellegű, amikor a személyek, csoportok (szervezeti egységek) kö-

zötti egyéb különbségek okoznak problémát vagy konfliktust. 

 

Gyakorlati példa: K. Zs. gépjárműadó tartozása jelentős. A behajtás érdekében az adóhatóságnak intézkednie 

kell. Közösen elemezzük a probléma keletkezésének folyamatát, és a négy fogalom megjelenését a példán 

keresztül! 

 

2.A problémamegoldás folyamata 

 

2.1.A problémamegoldás alapjai 

 

„A reklamáló ügyfelek problémáit előbb orvosolni kell, csak azután léphetünk tovább. Olyan 

ez, mint a betegségből való felgyógyulás. Az a cél, hogy az ügyfél azt mondja: nem örülök 

ugyan annak, ami történt, de hálás vagyok önnek azért, hogy segített megoldani a 

problémámat.” (Leo Colborne)7 

 

Az ügyfelek elvárják, hogy teljesen helyreálljon a rend, a szolgáltatások normális működési 

rendje. Ha az ügyfél úgy érzi, hogy méltatlanul bántak vele, azonnal, indulatból és kitartóan 

reagál, hajlamos a túlfűtött és hosszan tartó reakcióra. A kommunikáció megfelelően 

orvosolhatja a vélt vagy valós igazságtalanságot. Csodákra képes például a „Sajnálom, hogy 

ez előfordulhatott, és gondoskodom az azonnali intézkedésről” tartalmú mondat. 

 

A problémamegoldás alapjai, a problémamegoldás lényege a konfliktusmentes megoldás, 

és az, hogy a szereplők elégedettsége minél nagyobb legyen adott ügy folyamatában és 

lezárását követően. A problémamegoldás folyamata, megközelítése a problémamegoldás 

befolyásoló tényezői: 

 

• A probléma észlelése (elégedetlenség), meghatározása, azonosítása 

• A kívánt cél (elképzelt jövőkép) meghatározása 

• Módszerek, tennivalók (első lépések) meghatározása és megtétele 

• Ellenállások kezelése, amely minden változás ellen hat egyéni és szervezeti szinten 

egyaránt. 

• A megfelelő problémamegoldás elengedhetetlen eszköze a megfelelő módon történő 

befolyásolás. A befolyásolás nem egyenlő a legyőzéssel, a kész tények elé állítással, a 
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hivatali határozattal. 

• A helyzet (probléma) észlelése, érzékelése kommunikációs kérdés. Mennyire vagyunk 

képesek megérteni az ügyfelet, kérését, bizonytalanságát, helyzetét. A csak közlő 

jellegű kommunikáció értelmezése csapdákhoz vezethet. 

 

2.2. A problémamegoldás lényege 

 

Problémának nevezzük a legáltalánosabb értelemben azt a helyzetet, amelyben bizonyos célt 

akarunk elérni, de a cél elérésének útja számunkra rejtve van. Pszichológiailag problémának 

nevezünk minden olyan kérdést, feladatot, amelyre a választ nem tudjuk azonnal, pontosan 

megtalálni. A probléma pszichológiai meghatározásából következik a problémák relatív és 

szubjektív jellege8. Egy feladat az egyik ember számára probléma lehet, ugyanakkor a másik 

ember számára nem az. 

 

A problémamegoldás rendszerszemléletű elméletének alapjait Bartee dolgozta ki 1973-ban.9  

 

A probléma egy észlelt jelen idejű állapot megváltoztatását célzó kielégítetlen szükséglet 

(igény), amelyik egy kívánatosnak minősített állapot elérésére irányul. A megváltoztatni 

kívánt állapotot problémaállapotnak, a kívánatosnak minősített állapotot megoldási állapotnak 

vagy célállapotnak nevezzük. A probléma megoldása akkor következik be, ha az észlelt 

jelenlegi állapotot és a kívánatos állapotot azonosnak észlelik. A problémamegoldás az a 

tevékenység, amelyik a problémaállapot megoldási állapottá (célállapottá) való alakításával 

kapcsolatos. 

Herbert Simon szerint a racionalitás azért korlátozott, mert az emberi elme nem képes a 

szóban forgó szituáció valamennyi elemével kalkulálni és nem képes a döntés valamennyi 

következményének anticipálására sem, ezért döntési kritériumként nem a tudomány adta 

bizonyosságot, hanem a megelégedettséget vagy elfogadhatóságot tekinti. A korlátozott 

racionalitás fogalmából nem következik, hogy a döntés eredménye szükségképpen kell 

tartalmazzon előnyöket és hátrányokat, lehet ez is, de az is, hogy alapvetően csak hátrányokat 

vagy csak előnyöket tartalmaz, a következmény szituációfüggő, a korlátozott racionalitás 

perspektívájából esetleges. 

 

A definíciók tükrözik a probléma relatív és szubjektív jellegét. Belátható ugyanis, hogy 
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azonos helyzetben lévő személyek az adott állapotot különbözőképpen észlelhetik és 

igényeiktől függően elégedettek vagy elégedetlenek lehetnek az észlelt állapottal. Ha valaki 

viszont egy adott állapottal elégedett, és nem merül fel benne az állapot megváltozatásának 

igénye, illetve a fenntartani kívánt adott állapot fenyegetését nem észleli, akkor az ilyen 

ember számára az adott helyzet, meghatározásunk értelmében, nem jelent problémát. 

 

A megfogalmazások szerint a probléma megoldása az észlelt helyzet és a kívánatosként 

észlelt, helyzet egybevágását jelenti. Ennek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a probléma 

megoldása független a tényleges helyzettől, és csak az észlelt helyzettől, állapottól függ. 

 

 

A problémák osztályozása:10  

 

1. Problémataxonómia: alapvető problématípusokat rendezi 

 

A konceptuális, elméleti problémának megoldásában elméletek és fogalmak dominálnak. 

Jellegzetes példái ennek a problématípusnak a matematikai problémák. 

Az empirikus probléma megoldásához az elméleteken és fogalmakon kívül kísérleti vagy 

tapasztalati empirikus adatokra is szükség van. 

A viselkedési problémákban egy vagy több személy tevékenységei a probléma részét 

alkotják. Az emberi kommunikációs hálózatok, vezetői, hatalmi szerepek, szervezeti 

szabályozás stb. problémái tartoznak ebbe a típusba. A viselkedési problémák empirikus része 

az emberi észleléssel kapcsolatos, melynek kitüntetett szerepet tulajdonítottunk 

definícióinkban is. Az előzőekben említett észlelési hibák annál nagyobbak és komplexebbek, 

minél több ember szerepel a problémában. 

Társadalmi problémákban szerepet játszanak a társadalmi normák, szokások és kulturális 

tényezők, pl: város – levegőszennyezés. 

 

2. A problémamegoldás módja: 

 

Egyéni problémamegoldási mód – egyetlen személy a probléma megoldója, pl. hagyományos 

iskolai tanulás 

Csoportos problémamegoldási mód – pl. bizottság, a csoport két vagy több személyből állhat, 

bármilyen csoport egyéni megoldási módot is alkalmazhat 
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Szervezeti probléma megoldás – formális csoportstruktúra, formális szabály szerepel, pl. 

iparvállalatok által használt megoldási módok, a szervezeten belül csoportos és egyéni meg. 

módok dominálnak  

 

3. A problémamegoldás folyamata 

 

Felismerés – a probléma létezésének kezdeti tudatosítása, jelenlegi és kívánatos állapot 

észlelése, probléma azonosítása 

Meghatározás (diagnózis) – problémát pontosabban leírják, a korlátozó feltételeket és a 

probléma fő összetevőit meghatározzák, mindig megelőzi a felismerés 

Analízis – során a problémát még kisebb összetevőkre bontják, és ezeket tovább 

differenciálják 

Szintézis – során az analizált infókat és összetevőket olyan megoldássá integrálják, melynek 

célja a jelenlegi és kívánatos állapot egybeesésének elérése  

 

A problémamegoldás egyszerűbb alternatív modellje az ügyfelekkel való kapcsolatban 

A problémamegoldás tanulható képesség, nem velünk született adottság! 

3 alapvető lépése: meghallgatás, puhatolózás, megoldás 

 

1. lépés: odafigyelés az igazi probléma megtalálása érdekében: 

Lényege a figyelmes hallgatás: akkor is engedjük végigmondani a „mondókáját”, ha a már 

közben tudjuk, hogy mi a megoldás. Ennek két oka van: 

- az ügyfél levezetheti közben indulatait  

- elősegíti a tényleges probléma megtalálását 

Segíthet, ha tényként fogadjuk el, hogy a feldúlt ügyfél hajlamos több irreleváns információt 

is beleszőni szóáradatába. 

 

2. lépés: Puhatolózás a megértés és megerősítés érdekében 

Aki ingerült, nem mindig és mindent magyaráz el érthetően és hiánytalanul. 

Kérdésekkel tisztázzuk a bizonytalan információkat a döntéshez szükséges mértékig. 

Ez a lépés arra is felhasználható, hogy tisztázzuk: szerintünk is probléma az, amit ő annak lát: 

pl: „Sajnálom, hogy ezt kellett tapasztalnia/átélnie… valóban sokaknak gondot okoz…” 

 

3. lépés: megoldások keresése és alkalmazása 
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pl: „Tökéletesen megértem, hogy most … érzi magát. (Én is így éreznék hasonló helyzetben). 

Ennek a problémának a legjobb megoldása, ha…” 

 

Ha nem egyértelmű, hogy mi a legjobb megoldás: 

- több alternatíva felvázolása – adottságoktól függ vagy az ügyfél választása dönti el (ez 

utóbbi ritka) 

- Ha utána kell még néznünk, ajánljunk fel visszahívást (ne rendeljük be még egyszer 

vagy hagyjuk, hogy hosszasan neki kelljen hívogatni) 

 

A probléma megállapítása11 (a döntési szükséglet felismerése) 

 

A probléma négy legáltalánosabb felismerési módja: a kényszerítő nyilvánvalóság, a 

figyelmeztető rendszerek használata, a külső hatás, és a kutatás. 

 

1. A kényszerítő nyilvánvalóság az a probléma-felismerési mód, amikor a valóság 

ellenállhatatlan nyilvánvalósággal kényszerít a probléma létezésének felismerésére. Az 

árvizek pusztításai, pl. kényszerítő nyilvánvalósággal ismertették fel az árvízvédelem 

problémáját; sorozatos és súlyos minőségi reklamációk ugyancsak kényszerítő 

nyilvánvalósággal vezetnek a termékek minőségi problémájának felismeréséhez stb. 

 

2. A probléma-felismerés másik módját valóságszemléletünk adhatja. Előrelátással mindig 

észlelhetünk bizonyos jeleket. A számviteli modell például úgy van megalkotva, hogy elég 

gyorsan felhívja a vezetők figyelmét a veszteséges mérleg, a növekvő önköltség, a csökkenő 

kereslet stb. által jelzett problémákra. E modellek tehát figyelmeztető rendszerként működnek. 

A számviteli modell nem tükrözi pl. a kielégítetlen rendelésekből származó 

nyereségcsökkenést, vagy a fogyasztó jóindulatának (goodwill) elvesztéséből származó kárt. 

 

3. A probléma felismerésének harmadik módja a külső forrásból származó felismertető hatás, 

vagyis az ismerteti fel a problémát, aki az érintett rendszeren kívül áll. Lényegében a 

„szakmai vakság" néven ismert problémaérzéketlenség ellensúlyozásáról van szó, amikor a 

„kívülálló" felismeri a problémát és meggyőző logikával fogadtatja el, illetve ismerteti fel a 

problémában közvetlenül érdekeltekkel is. A tanácsadási üzletág bizonyos területe arra  épül, 

hogy a tanácsadó, mint külső szemlélő felhívja a figyelmet olyan hibákra és lehetőségekre, 

amelyeket a szervezeten belül tevékenykedők esetleg nem vettek észre. 
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4. A negyedik problémafelismerési mód a kutatás. A kiinduló alapelv ebben az esetben az, 

hogy a „dolgok nem lehetnek tökéletesek". Sok szervezetben találunk „problémakereső" 

csoportokat vagy osztályokat. A problémakutatás hátránya, hogy előfordul: a problémakutatók 

saját fontosságuk bizonyítására előállítanak „műproblémákat" is. 

 

A hatékonyság növeléséhez a következő elvek érvényesítése szükséges: 

 

1. A relatív előny elve, amely szerint el kell érni azt, hogy a javasolt új megoldás előnyösebb 

legyen, mint a régi. 

2. Az összeegyeztethetőség (kompatibilitás) elve, mely szerint biztosítani kell, hogy az új 

megoldás összeegyeztethető legyen az alkalmazó személy, szervezet (intézmény) 

értékrendjével és tapasztalataival. 

3. Az egyszerűség elve szerint el kell érni, hogy az új megoldás viszonylag könnyen érthető 

legyen, és használata se legyen nehéz. 

 

A döntés a problémamegoldási folyamat befejező fázisa, vagyis a döntés során választott 

változat realizálása.  

 

A megvalósítás problémája és az ezzel kapcsolatos döntés nem azonos az eredeti problémával, 

illetve az eredeti probléma megoldási folyamatának elemzési fázisában hozott döntéssel Ilyen 

megfontolások alapján határolhatjuk el a stratégiai problémákat és döntéseket a taktikai 

problémáktól és döntésektől. A stratégia az eredeti probléma megoldására vonatkozó 

változatot jelenti és így a stratégia megvalósítására irányul, és ez ismét problematikus lehet, s 

ugyancsak döntést igényelhet. 

 

A problémamegoldás folyamatában vizsgálva a döntések témáját, döntés bármelyik elemzési 

fázisában szerepelhet. Vagyis az egyéni, a csoportos, a szervezeti és a társadalmi probléma-

megoldási mód elemzési fázisaiban a megoldandó problémától függően (elméleti, empirikus, 

viselkedési, társadalmi) fordulhat elő. 

 

A problémamegoldás folyamatában az alábbi lépések megtételén keresztül juthatunk el a 

döntéshozatalig: 
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• Információgyűjtés (a döntés utáni állapot valószínűségének növelése) 

• Az információk értékelése és súlyozása (fontossága, következményei szerint) 

• A döntési kritériumok felállítása (mikor, mit tartunk az eredmény szempontjából 

fontosnak) 

• Az alternatívák kialakítása (reális és valós cselekvések megfogalmazása) 

• Az alternatívák mérlegelése (előnyök és hátrányok súlyozott megfogalmazása) 

• Az optimális kompromisszum kiválasztása (a legkisebb kockázat melletti legnagyobb 

eredmény) 

• Checking (a már kiválasztott variánsban rejlő lehetőségek vizsgálata) 

• A végrehajtás megkezdése (közben: állandó visszacsatolás a feltételezések 

ellenőrzésére) 

• Értékelés (a problémahelyzet megszűnésével az egész folyamatra visszatekintve) 

 

A fenti folyamat érvényesülése a döntési szituációtól függően több–kevesebb visszatérő 

hurkot (visszacsatolást tartalmaz. Míg determinisztikus döntés esetén a folyamat jellege szinte 

lineáris, rizikós és sztochasztikus folyamatok esetében a feltételek változását, illetve azok 

bekövetkezésének valószínűségét úgy tudjuk optimális szinten tartani, ha lépésről-lépésre 

visszacsatolunk az előző lépésre vagy lépésekre. 

 

2.4. Döntéshozatali alapok 

 

Az emberi döntésekről nem egységesen gondolkodunk, ezért különböző felfogásmódok, 

irányzatok léteznek: 

 

1. a filozófusok közelítésmódja 

2. a közgazdászok közelítésmódja 

3. az adminisztratív modell 

4. a Skinner-féle modell 

5. a fokozatos hozadék modellje 

6. az optimális és kiegészítő döntések elmélete 

7. normatív és leíró döntéselméleti irányzatok 

 

1.) A filozófusok közelítésmódja 
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A döntéssel a filozófusok is foglalkoztak, főként az foglalkoztatta őket, hogy egy adott cse-

lekvés vagy döntés jó-e, és ezeket gyakran dilemma formájában fogalmazták meg. Az 

irányzat képviselői többnyire az egyén problémájával foglalkoztak: hogyan kell cselekedni 

a „jó” élet megvalósításához. Megfogalmaztak egy általános kérdést: milyen a jó élet? 

Ezt 2 úton közelítették meg: 

a) Definiálták a „jót”, és ennek vetületét alkotó értékeket 

b) Összefoglalták az elfogadható értékeket, és ezek összességét tekintették „jónak” 

Az ilyen módon definiált jónak vagy reális, objektív létezést tulajdonítottak, vagy szubjek-

tívnak tekintették 

 

2.) A közgazdászok közelítésmódja 

A filozófusok nem kvantitatív értékekkel foglalkoztak, míg azonban a piacon megjelenő 

termékek és szolgáltatások megszámlálhatóak. Az irányzat legkiemelkedőbb alakja Adam 

Smith, Taylor. A közgazdászok által kutatott döntési problémák a kereslet-kínálat mindkét 

oldalát érintették. Azzal foglalkoztak, hogy melyek a fogyasztó, termelő céljai. Erre pedig 

a választ a hasznosságban (utilitás) látták. Ez nem más, mint az emberi igények kielégíté-

sének képessége. 

Szerintük az egyén célja a teljes hasznosság maximalizálása: 

c) A döntéshozó több cselekvési változat (alternatíva) közül választhat 

d) Ha ezeket az alternatívákat megvalósítják, bizonyos eredményekhez (következ-

ményekhez) vezet 

e) Mindegyik eredménynek értéke illetve valószínűsége van 

Összességében elmondható, hogy egy bizonyos alternatíva teljes értéke az egyes 

eredmények értékének és ezek valószínűségének valamilyen függvénye. 

- Taylor szerint a döntéselmélet alapjai: 

a) Egy adott alternatíva választása esetében valamennyi eredmény valószínűsége 

egy, azaz bizonyos 

b) A döntéshozó rendelkezik valamennyi, az alternatívákra és azok eredményére 

vonatkozó információval 

c) A döntéshozó megkülönböztető képessége végtelenül érzékeny 

d) A döntéshozó azt az alternatívát választja, ami a hasznosságot maximalizálja 

Az újabb közgazdasági kutatások felismerték, hogy az egyén nem cselekszik mindig a 

hasznosság maximalizálásának megfelelően. Ennek alábbi okait tárták fel: 
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e) Képtelen ezt a „bonyolult” eljárást megismételni 

f) A piacon eltérést okozó értékek 

g) A szokások befolyásoló hatása 

h) A verseny befolyása 

i) A társadalmi intézmények hatása 

 

3.) Az adminisztratív modell 

- Valójában a modell két közelítésmód szintézise: 

  

 

 

vezetéselmélet                                    pszichológia 

 

- Alternatívák gyakran nem áll-

nak rendelkezésre, hanem azokat 

meg kell alkotni (változatképzés) 

- Az információk hiányosak, így 

azokat pótolni kell (információ-

szerzés) 

- Az információszerzés költséges 

- Az információ pontatlansága a 

hasznosság bizonytalanságához 

vezethet 

- Az eredmények bekövetkezési 

valószínűségével és azok értékével 

foglalkozik 

- Nem az objektív valószínűség 

és az érték a fontos, hanem hogy a 

döntéshozó mekkorának észleli, 

ennek  megfelelően az észlelt világ 

irányítja a döntéshozót 

 

 

 

- Az elmélet szerint a döntéshozó így kezeli a bizonytalanságot: 

� A kvantitatív/félig kvantitatív értékekre irányítja figyelmét. A nem megszá-

molható eredményekkel nem foglalkozik. 

� Inkább a rövidtávú eredményekkel foglalkozik. 

- A döntéshozó így kezeli a költséget: 

� Egyszerű információkkal és számításokkal igyekszik dolgozni, így nincsenek 

bonyolult kutatási programok, nincsenek komplex információs rendszerek 

 

4.) A Skinner-féle modell 

Másként nevezik a szigorú megerősítés modelljének is. A döntések magyarázatához fel kell 
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tárnunk azokat a pozitív eredményeket (jutalmakat), amelyek a múltban bizonyos döntések 

megerősítéséhez vezettek 

4 pontot fogalmaz meg a modell: 

a) a leghatékonyabb és legeredményesebb erősítők azok, amelyek a legközvetle-

nebb kapcsolatban vannak a döntéssel 

b) hatékonyabb, ha ez erősítések megszakítással következnek be (nem egyszerre) 

c) pozitív erősítés hatékonyabb, mint a negatív 

d) azokat az eredményeket, amelyek ténylegesen erősítik a viselkedést, csak empi-

rikus úton lehet megismerni 

 

5.) Fokozatos hozadék modellje 

Másként nevezik a szabályozott anarchia modelljének is, melyet szociológusok és a politi-

ka tudományos szakértői dolgozták ki. A modell feltételezi, hogy a gyakorlatban olyan 

nagyszámú és komplex eredmény fordul elő, és az alternatívák és eredmények kapcsolatá-

ról olyan keveset tudunk, hogy nem lehetséges az alternatívák összehasonlítása. Ezért az 

egyedüli lehetőség az alternatívák egyenkénti összehasonlítása azokkal a tényleges ered-

ményekkel, amiket a múltban hasonló alternatíva eredményezett, így elkerülhető az ún. 

nagy hiba (negatív eredmény). Másik előny, hogy ha egy döntéshozó bizonyos fontos 

eredményről hajlamos lenne elfeledkezni, van elegendő egyéb hatalmi centrum, hogy a fi-

gyelmét ezekre is ráirányítsa. Itt tehát a döntéshozó nem csak egyén lehet, hanem a csoport 

is. 

Különbség van a heterogén/homogén értékrendszerben épülő döntések között: 

� heterogén: elsősorban a konfliktusokat, érdekellentéteket kell megoldani 

� homogén: a döntési folyamaton van a hangsúly 

 

6.) Az optimális és a kielégítő döntések elmélete 

Az elmélet előfeltevései: 

� az egyén ismeri az összes alternatívát 

� ismeri, és biztosan tudja azok eredményeit 

� ha meg tudja állapítani az eredmények preferencia-sorrendjét, akkor az opti-

mális alternatíva kiválasztása elvileg könnyű feladat 

2 típusa határozható meg:  

� objektív racionalitás elve: ha valóban teljesülnek az előfeltételek 
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� korlátozott racionalitás elve: az összetett problémák megfogalmazásában és 

megoldásában a valóságos helyzetekben előforduló problémák nagyságához vi-

szonyítva az emberi elme kapacitása nagyon kicsi ahhoz, hogy objektív racionali-

tás alapján oldhassunk meg problémákat 

A kielégítő döntések alapjai: 

� az egyén a maximalitás helyett kielégítő megoldásra törekszik kielégítő alter-

natíva választásával 

� a döntéshozó addig tanulmányozza és vizsgálja a lehetséges alternatívákat, 

amíg a minimális követelményeket kielégítőt meg nem találja 

 

7.) Normatív és leíró döntéselméleti irányzatok 

Normatív irányzat foglalkozik azzal, hogyan lehet a döntéseket úgymond „jobbá” tenni, 

hogyan kell dönteni, míg a leíró irányzat keresi a választ arra, hogyan döntenek az embe-

rek ténylegesen. Mindkettő foglalkozik az érték mérési kérdéseivel. A döntéshozónak tud-

nia kell, milyen értékrendszert kíván alkalmazni, természetesen azt, hogy egy adott döntés 

„jó”, vagy „helyes”, az nem egyértelműen meghatározható. Megfogalmaztak egy axióma-

rendszert, amelyek ha egyszerre teljesülnek, akkor elmondható, hogy a döntéshozó racio-

nális: 

� összehasonlíthatóság/ komparabilitás : két alternatíva esetében a döntéshozó 

kész és tud dönteni: indifferens a kettő között 

� tranzitivitás: ha A preferált B-hez képest, és B preferált C-hez képest, akkor A 

preferált C-hez képest 

� dominancia: ha s1 alternatíva eredménye legalább olyan preferált, mint s2 

eredménye, akkor nem szabad s2-t választani, azaz s1 domináns 

� függetlenség: az eredmények hasznosságának és valószínűségének egymástól 

függetlennek kell lenni

2.5. Döntések 

 

„Alma-banán – körte”- gyakorlati feladat 

 

Alma    Banán 

 

 

 ??? Körte 
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Ha választanod kell, melyiket választanád: az almát vagy a banánt? És a banán és a körte közül? 

Beszéljük meg, hogy milyen szempont alapján döntöttél?  

 

A lehetőségek közötti választást nevezzük döntésnek.12 A korlátozott racionalitás elmélete szerint 

döntéseink csak korlátozottan racionálisak. Általában előnyök és hátrányok halmazát tartalmazzák. 

Kevés az egyértelműen csak előnyöket biztosító döntés. 

 

A programozott döntések (hivatali döntéshozatal) feladatsorok elvégzése. Meghatározott 

előírásoknak, szabályoknak, feltételeknek megfelelően lehet és kell a döntéseket, határozatokat 

meghozni.  

 

Mi okozott nehézséget? 

- időben megelőző gondolatok befolyásolják a gondolatainkat és nem konkrétan a mindenkor 

megoldandó feladat során hozunk döntéseket, hanem a tapasztalat alapján 

- új feladat esetén a problémamegoldást és a döntési folyamatot újra kell kezdeni 

- „vedd le a szemüveged!” 

 

A közigazgatásban érték a rutin a feladatmegoldás során, azonban ez korlátot is jelenthet a 

kreatív feladatmegoldást igénylő esetekben. A megoldandó helyzet felmerülése esetén el kell 

dönteni, hogy rutinnal történő megoldás a hatékony, vagy egyedi megoldást igénylő a helyzet, itt a 

tapasztalat erejét kell használni.  

A korlátozott racionalitás elmélete szerint döntéseink csak korlátozottan racionálisak. Általában 

előnyök és hátrányok halmazát tartalmazzák. Kevés az egyértelműen csak előnyöket biztosító 

döntés. 

 

A döntés, mint lehetőségek közötti választás nem jó vagy rossz. Minden lehetőség erősségek és 

hátrányok halmaza. Minden döntésnek ára van. Amikor döntünk, akkor ez a jövőre vonatkozik, de 

csak az akkori pillanatnyi információk birtokában dönthetek, valamint a bizonytalan jövőre 

vonatkozó hipotéziseimet veszem figyelembe. Ezért lehet, hogy később kiderülhet, helytelen volt. 

Döntésnél fontos az előnyök és a hátrányok egyforma számbavétele. Hajlamosak vagyunk arra, 

hogy egy számunkra kedvező döntésnél a támogató szempontokat erősítsük, és a gyengítő 

szempontokat ne vegyük figyelembe. Ennek eredménye lehet csalódás, vagy a többiek értetlensége 

 

 



82 
 

Döntés-előkészítés13 

 

• a döntési kritériumoknak, vagyis a döntéshozót jellemző céloknak és korlátoknak az 

azonosítása és az ennek eredményeként esetleg ellentmondásosnak bizonyuló részcélok 

közötti konzisztencia megteremtése 

• a döntési alternatívák előállítása, áttekintése 

• a döntési alternatívák vizsgálata és szűrése a megvalósíthatóság szempontjából 

• a megvalósítható cselekvési alternatívák hatáselemzése és értékelése 

• ellenőrzés 

 

 

A döntés és a döntési folyamat 

 

A döntések analízise – gyakorlati feladat (5.sz. melléklet) 

 

Nézzük meg az alábbi táblázatot! Mindenki gondoljon vissza egy korábbi utólag jónak vagy 

rossznak minősült döntésére! (Ez valami bonyolultabb kérdés eldöntése legyen pl. olyan hatósági 

döntés, aminek csak egyféle kimenete lehet az adott jogszabályi környezetben. Pl. munkahelyváltás) 

Írjuk le a döntést röviden, és tegyünk pipát vagy x-et a megfelelő kockába aszerint, hogy az adott 

szempont a döntésemnél megfelelően érvényesült-e, utolsóhoz pedig szöveges válasz.  

 

Valamely cél elérésére irányuló elhatározás, alternatív lehetőségek közötti választás, amely 

általában meghatározza a cél elérésének módját is.  

 

A döntés:  

• általános emberi tevékenység 

• jellegzetes vezetői feladat 

• döntés-előkészítés után a saját cél- és értékrendszere alapján kiválasztott optimális alter-

natíva 

Jellemzői: 

• tudatosság: akarati cselekvés egyik formája, 

• jelentős a pszichikus tényezők szerepe (emlékezet, szokás, koncentrálási képesség, hatá-

rozottság, felelősségvállalás, versengés stb), 
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• meghatározói a személyiség minőségi tényezői: a felkészültség, a tapasztalat, a hozzáér-

tés, a gyakorlat, 

• utolsó lépése (maga a döntés meghozatala) jelentős mértékben intuitív. 

A döntés körülményei: 

• a lehetőség és a mozgástér megítélése, 

• a döntés szükségességének felismerése, 

• a döntés időpontjának felismerése, 

• a várható következmények számbavétele, 

• a kockázatvállalás megítélése, 

• az optimális választás felismerése. 

A döntések osztályozása 

• programozott/programozatlan (eljárásokban előírt/szabadon paraméterezett) döntések, 

• egyedi/rutindöntések, 

• intuitív/módszeres/tudományos döntések, 

• átruházható/át nem ruházható döntések (hatáskör és felelősség kötött), 

• egyéni/csoportdöntések. 

A döntési szituáció 

• bizonyossági feltételek melletti döntések (determinisztikus), 

• kockázati feltételek között hozott döntések (rizikós), 

• bizonytalansági feltételek között hozott döntések (sztochasztikus). 

 

 

A döntés előfeltétele, hogy felismerjük, észleljük, hogy konkrét helyzetben választási lehetőségünk 

van-e. 

 

2002-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott Daniel Kahneman az ún. kilátáselméletért14, amelyet a 

bizonytalansággal szembesülő döntéshozók valós viselkedéséről alkotott. Az elmélet lényege, hogy 

az emberek előrejelzéseik és állításaik megfogalmazásakor rendszerint nem követik a várható hasz-

nosság racionális kalkulációjának a szabályait, illetve az előrejelzés statisztikai törvényszerűségeit. 

Bonyolult és kockázatos döntési helyzetekben gyakran leegyszerűsítik a problémát – s a helyzet 

racionális elemzése helyett – szubjektív érzéseikre, előítéleteikre hagyatkoznak, vagyis nem, vagy 

nem kellően veszik figyelembe a racionális magyarázatokat, érveket. A kilátáselmélet (prospect) a 

döntéshozó szubjektumát, mint pszichológiai szempontot értékelte a modellben. 
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A döntések meghozatala előtt fel kell tárnunk a kockázati tényezőket azok súlya és a bekövetkezés 

esetén elért hatása tekintetében. A döntéseinket számos bizonytalansági tényező is befolyásolhatja, 

ami információhiányból, esetleg tudáshiányból fakad. Jelentősége lehet annak, hogy a döntéshozó 

milyen racionális elveket érvényesít a döntések meghozatala során. 

 

Charles B. Handy (1986) a döntéshozatal öt különböző változatát15 ismerteti: 

• döntés tekintélyalapon, 

• többségi döntés, 

• döntés közmegegyezéssel, 

• kisebbségi döntés, 

• döntés válasz hiányában. 

A szervezetekben vagy egyszemélyi, vagy testületi vezetési szervezeti forma érvényesül. Egysze-

mélyi döntések általában a vezetői megbízatással rendelkező vezető rendelkezései.  

Elterjedtebbek a csoportos döntéshozatali eljárások, s ennek tudományos magyarázatát az adja, 

hogy kutatások igazolták, a csoportok általában megalapozottabb döntésekre képesek. A testületi 

vezetés esetén a döntések kötött eljárási rendben keletkeznek. 

 

A döntésekkel szemben támasztott általános követelmények: 

• szakmai megalapozottság; 

• a döntés-előkészítő funkciók maradéktalan teljesítése; 

• döntési hibák (veszteségforrások) elkerülése: pl. a szükséges időtényező lerövidítése; a ké-

sedelmes döntés, a kockázatvállalás halogatása; 

• a jogszerűség betartása; 

• a célszerűség elvének alkalmazása; 

• a döntés várható hatásának előzetes felmérése; 

• a döntések rendszerszemléletű megközelítése 
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A fejezetet írta: dr. Molnár Ildikó 
 

VI. Fejezet 

Ügyfélközpontú kommunikáció 

 

1. Az ügyfelek kérdezése az ügyintézés során 

 

Legtöbbször csak iratok alapján döntünk, ám az írásos anyag mögötti szándékokat és célokat is 

látnunk kell. Ennek érdekében a megértést és a célok tisztázását előtérbe kell helyeznünk. Meg kell 

érteni, hogy mi a probléma. Az ügyfelek gyakran kevéssé érthetően nyilatkoznak arról, hogy mire 

van szükségük és mit akarnak, és van, akinek nincsenek határozott elképzelései ezzel kapcsolatban. 

Az az ügyfél, aki a „Miben segíthetek Önnek?” kérdésre azt válaszolja, hogy „Nem vagyok egészen 

biztos benne”, legalább őszinte. Az ügyintéző dolga az, hogy segítsen tisztázni a kérdéseket. 

 

Az ügyfelek gyakran bizonytalanok, s nem igazán tudják, vagy csak nem tudják kifejezni, mit 

szeretnének, ezért a hatékony kommunikáció érdekében az ügyintézőnek ki kell nyomoznia az 

ügyfél, a beszélgetőtárs szándékát. Ennek oka, hogy a kérelmeket a tartalmuk, és nem az 

elnevezésük szerint kell elbírálni, vagyis ki kell nyomozni, mire irányult az ügyfél kérése, még ha 

nem is úgy fogalmazta meg, ahogyan kell. „Csak akkor kaphatsz jó válaszokat, ha a megfelelő 

kérdéseket teszed fel.” ( Dorothy Leeds)16 

 

Ebben háromféle kérdéstípus lehet segítségünkre: 

 

1. Háttérkérdések: a beszélgetés bevezetőjéhez tartozik a név, lakcím, valamint a kérelem lé-

nyegi elemeinek tisztázása. Így tudjuk hatáskörünket és illetékességünket tisztázni. Fontos 

ezt megtenni a beszélgetés elején, hogy ne egy hosszabb beszélgetés után derüljön ki, hogy 

mégis más hatósághoz kell fordulnia. ( pl. Megtudhatnám az ügyiratszámot, amely a határo-

zaton szerepel?) 

 

2. Szondakérdések: segítenek alaposabban felmérni az ügyfél igényeit, és tisztázni azokat a 

feltételeket, amelyek egy adott eljárásunk eredményes befejezéséhez szükségesek. Általában 

erre szolgálnak a formanyomtatványok, de gyakran ezek kitöltésében is segédkeznie kell az 

ügyintézőnek. Ha a válasz gyanús vagy képtelenségnek tűnik, ne vitatkozzunk, hanem te-
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gyünk fel újabb nyitott kérdéseket.  A „Miért?” kérdésekkel óvatosan bánjunk, mert felelős-

ségre vonásnak érezheti (kivéve, ha éppen ez a feladatunk). (Pl. Mondana még nekem to-

vábbi részleteket a rendezvényről? Kit érint még az ügy?) 

 

3. Megerősítő kérdések: ezek segítségével tudunk meggyőződni arról, hogy jól értelmeztük-e 

az ügyfél üzenetét. Az ügyfél számára megadják azt a lehetőséget, hogy további információ-

val vagy pontosítással szolgáljon. ( Pl. Hadd ellenőrizzem, hogy minden részletet jól értet-

tem-e?) 

 

 

Kérdezési gyakorlat (üzleti tojások)- (6.sz. melléklet) 

 

A csoportot párokba rendezzük, a párok minden tagja megkapja az a, illetve b feladatlapot, amelyet 

elolvas. Ezt követően 10 perc áll rendelkezésre, a megegyezésre. 

Instrukció: mindenki azt mond el amit akar, akár a feladatlapját is felolvashatja párjának, de 

megmutatni nem szabad.  

Feldolgozás: észrevették-e, hogy nem ugyanaz a dolog kell mindkettőjüknek. Ha igen miként? 

Kérdeztek-e? Milyen volt az odafigyelés? 

 

A hallgatás nem mindig belegyezést jelent, jelezheti azt, hogy „elvesztette a fonalat”. Ha nagy a 

csend, érdemes visszajelzést kérni, hogy egyértelmű-e számára a mondanivalónk, és valóban tudja-e, 

mit kell tennie. 

 

Ha az ügyfél tartózkodik a válaszadástól vagy tiltakozását fejezi ki (pl. már egyszer elmondta 

másnak a szervezetben), akkor megtörhetjük az ellenállását, ha előre elmagyarázzuk, miért van 

szükség ezekre az információkra (taktikai bevezetés): 

 

Pl: „Megértem az aggodalmát, … (itt akár nevén is szólíthatjuk, bár van, aki ezt vitatja). 

Szeretném, ha segítene nekem azzal, hogy válaszol néhány kérdésre.” 

„Fel kell tennem Önnek néhány kérdést a …-re vonatkozóan. Minden ügyfelünktől ezt kérjük 

annak érdekében, hogy…” 

 

A célunk, hogy az ügyfél is megtudja:  

• hogyan gondolkodik a hivatal, az ügyintéző,  

• hogyan történik a döntéshozatal,  
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• mitől függ az ügyében hozott döntés.  

 

Ehhez a közös gondolkodási folyamathoz szükségünk van a kérdezéstechnikára. Van, amikor a 

részekre bontás, az analízis nem működik és a probléma csak egészben szemlélhető. Ilyen eset, ha 

nincs elég információnk a peremfeltételek nem ismertek, vagy speciális problémáknál, mint a 

környezetvédelem, vagy egyes szoros emberi kapcsolatok esetében. Általában azonban működik, ha 

megvan a lehetőségünk az információk összegyűjtésére. 

 

2. A kérdések fajtái 

 

Zárt kérdés - Eldöntendő kérdés, "igen-nem, ez-az" válaszok lehetnek, nem véleményt vagy 

kifejtést várunk, hanem döntést. A tények feltárására alkalmas („ki, mit, hányan”) 

 

Nyitott kérdés - Véleményt, információt, gondolat kifejtését kérjük, egy vagy több mondattal 

válaszolható meg. Széleskörű válaszra adnak lehetőséget ( „hogyan, miért, mit ért ez alatt, mi a 

véleménye”) 

 

Alternatív kérdés - Opcionális kérdés, előre megadott lehetőségek közötti választást engedélyez. 

 

Szuggesztív kérdés - Sugalmazó kérdés, sugalmaznak egy bizonyos megoldást, befolyásolják a 

partnert a választ is tartalmazza, határozottan befolyásolni kívánjuk a kérdezettet.Sugalmaznak egy 

bizonyos megoldást, befolyásolják a partnert („ugye”) 

 

Retorikus kérdés - Szónoki kérdés, nem várunk rá választ, nyomatékosító fordulatként használjuk. 

 

Visszajelző kérdés - Reflektáló („...tehát...”) vagy összegző kérdés, az eddig hallottak 

értelmezésére kérünk egyetértést. Lehetőséget ad az elhangzottak ellenőrzésére („azt akarja 

mondani, hogy…”)Alkalmaz az időnyerésre/húzásra. Az elhangzott információk összefoglalására 

alkalmas kérdéstípus.  

 

Intuitív kérdés - Nem hangzik el szóban, hanem különböző egyéb módon kérünk további 

információt: - kérdően nézünk, - csendben várunk. 
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Kérdezés szabályai 

• Rövid, egyszerű kérdéseket tegyünk fel 

• Először nyitott kérdések 

• Később zárt kérdésekkel pontosítsunk 

• Először általános kérdések (információgyűjtés) 

• Egyszerre csak egy kérdést tegyünk fel 

• Érthetően fogalmazzunk 

• Nyitott kérdéseket tegyünk fel 

• Hagyjunk időt a válaszadásra 

• Kerüljük a szuggesztív kérdéseket 

• Legyünk érdeklődőek, figyeljünk a válaszra 

• A kérdésfeltevés ne legyen kikérdezés 

A helyes odafigyelés technikák alkalmazása minden ember, minden kommunikációs színterén 

nagyon fontos, de kiemelt jelentőséggel bír az ügyfélszolgálati munka során. 

 

3. Az aktív hallgatás 

 

„Végtelen mese”- gyakorlat 

 

Szükséges idő: 5-10 perc. 

Kérje meg a résztvevőket, hogy fogják a széküket, és alkossanak kört. 

Mondja el nekik: a gyakorlat célja, hogy elmesél jenek egy összefüggő történetet. Az egyik csoporttag 

kezdje el a történetet. Harminc másodperc elteltével állítsa meg, és a balján ülő folytassa. Harminc má-

sodperc elteltével állítsa meg, és a balján ülő folytassa stb. 

A mesélésben nem lehetnek szünetek, és senki sem ismételhet meg egyetlen már elhangzott részt sem a 

harminc másodperc alatt.Ha valaki megakad, vagy ismétlésekbe bocsátkozik, az kiesik.Egy, esetleg 

két kör a végéig. 

 

Megvitatandó szempontok 

Miért találják egyesek könnyűnek ezt a gyakorlatot?  

Miért találják egyesek nehéznek ezt a gyakorlatot? 

Mennyire tudtam odafigyelni? 
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Csend: 

Fontos taktikai eszköz lehet (barátságos, barátságtalan), azonban nem mindig taktika, a hatékony 

kommunikáció fontos része. Szerepe kultúránként változik. Nem szabad elfelejteni, hogy lehet elbi-

zonytalanító hatása is a beszélgetés közben megjelenő csendnek. Nem elbizonytalanító hatású Ja-

pánban, Kínában, Koreában, a meditatív kultúrákban fontos a csend, nem szerencsés gyorsan rea-

gálni, lassabb párbeszédet preferálják. 

 

Aktív hallgatás: olyan kommunikációs jártasság, ami segít az embereknek problémáik 

megoldásában. Elfogadást közvetít és fokozza az emberek közötti bizalmat, előmozdítja a 

problémák megoldását.  

Az emberek többsége mindössze 25%-át hallgatja meg figyelmesen mindannak, amit hall. A 

maradék 75%-ot kiszűrjük, azaz egyik fülünkön ki, a másikon be. Az emberek többsége percenként 

legfeljebb 125-150 szót képes kimondani, viszont ugyanennyi idő alatt akár 450 szó jelentését is 

felfoghatjuk. Ennek megfelelően hallgatás, figyelés közben marad arra idő, hogy felismerjük, mit 

tekint a beszélő mondanivalója legfontosabb pontjainak, és ezekre összpontosíthatjuk válaszunkat.   

A figyelemhez, a figyelmes hallgatáshoz nem csak fülre van szükség: sokkal inkább a másik ember 

iránti bizalomra, tiszteletre, a másik fél bevonására, információk megosztására.   

Az, hogy figyelmünket arra összpontosítjuk, mit mond szavaival partnerünk, mit érez vagy gondol 

közben. Ez több annál, mint amikor az üzenetnek csak a tartalmára figyelünk, itt arra is kísérletet 

kell tennünk, hogy megértsük azt is, ami a tartalom mögött húzódik meg. Ellenőrizzük magunkban 

azt, hogy mi akadályozza, gátolja meg aktív odafigyelésünket: 

 

- Úgy érezzük, hogy most azonnal válaszolnunk kell, vagy azonnal döntésre kell jutnunk az-

zal kapcsolatban, amit nekünk elmondtak. 

- Értékelnünk kell azt, amit nekünk elmondanak. 

- Sietős a dolgunk, ezért csak futólag tudunk odafigyelni. 

- Azt halljuk meg, amit hallani kívánunk: tehát kiválogatjuk azt, ami a számunkra is megfelel. 

- Valamit nekünk is mondani kell: így időt akarunk elrabolni beszélő partnerünktől. 

- Egyéb dolgok járnak az eszünkben - ezek teljesen kitöltenek bennünket, így már nem jut 

hely annak, amit társunk nekünk mond. 

- Nem értünk egyet beszélgető partnerünk véleményével, álláspontjával stb. 

- A beszélgető partnert teljesen eltérőnek látjuk önmagunktól. 
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Az aktív hallgatás alkalmazásának módszerei: 

• Kifejezi, hogy értem, amit a másik mond, és érdekel is, amit mond 

• Figyelmesen hallgassuk végig a partnert 

• Jelezzük vissza, hogy figyelünk (szemkontaktus-kivéve Japán, hümmögés, bólogatás) 

• Biztassuk a partnert, hogy figyelünk ajánlatának kifejtésére (folytassa, nagyon érdekes, 

amit mond) 

• Senkit se szakítsunk félbe 

• Tegyünk fel kérdéseket 

• Koncentráljunk arra, amit a másik mond 

• Időnként összegezzünk 

• A partner kiinduló álláspontjára figyelek 

 

Közölt üzenet két elemből áll: tartalomból és érzésekből. 

Sokszor előfordul, hogy nem értjük egymást, mert a jelentések nem a szavakban, hanem az 

emberekben lakoznak. 

Közölt tartalom és közölt érzések megértése fontos – befogadó saját szavaival megfogalmazott 

kijelentéssel válaszolhat. 

Pl.  Közlő:  A jelentés leadásának határideje irreális 

  Befogadó:  Szóval úgy érzi, hogy rákényszerítik a jelentés elkészítését? 

Aktív hallgatás több mint a másik mondanivalójának meghallása. 

Fontos, hogy a befogadó a „másik ember helyébe képzelje magát”. Visszautalás lehetőséget ad az 

ellenőrzésre – mennyire pontosan figyelt és értette meg a mondatokat. 

 

 

Mit tud az odafigyelés képességéről? 

 

HIBÁS FELVETÉSEK HELYES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. A figyelmes hallgatást automatikusan 

tanuljuk meg, tanításra nincs szükség 

Többségünk számára nehéz elsajátítani az 

eredményes odafigyelés képességét 

2. Az odafigyelés képessége az 

intelligenciától függ 

Az intelligencia és az odafigyelés képessége 

között nincs összefüggés 
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3. Az odafigyelés képessége szoros 

kapcsolatban van a halláserősséggel 

A hallás képessége fiziológiás jelenség és 

kevés köze van az odafigyelési 

képességünkhöz. A halláskárosult emberek 

gyakran rendkívül jó odafigyelő képességgel 

rendelkeznek. 

4. Többségünk képes egyszerre több dologra 

odafigyelni 

Ezzel a képességgel csak nagyon kevesen 

rendelkeznek. 

5. Többnyire jók az odafigyelési képességeink Többségünknek szüksége van oda-figyelési 

képességei fejlesztésére 

6. Általában azt halljuk, ami elhangzott Mint emberi, természetes hajlamunk van arra, 

hogy megszűrjük a hallott információt. 

Nagyon gyakran nem azt halljuk, ami 

elhangzott. 

7. A figyelmes hallgatás passzív tevékenység Az odafigyelés aktív folyamat, amelyhez kell 

aktivitásunk 

8. A személyiségnek kevés köze van az 

odafigyelési képességekhez 

Személyiségünk fontos szerepet játszik 

odafigyelési képességeinkben. 

9. Csak a fülünkkel hallgatunk A hatékony figyelésben egész testünk részt 

vesz. A megfelelő szemkontaktus és testtartás 

segítséget nyújthat. 

10. Először a tartalomra kell odafigyelnünk és 

azután az érzelmekre 

Az érzések gyakran fontosabbak, mint maguk 

a szavak. A közlésekben keresnünk kell az 

érzelmeket, mert gyakran ezek tartalmazzák a 

valódi üzenetet. 

 

 

Az aktív hallgatás csapdái: 

 

Vigyázni kell arra, hogy nem szabad papagáj módra szóról-szóra ismételni a hallottakat (empátia 

alkalmazása). Figyelni kell az időzítésre, mert van, amikor nem helyénvaló az aktív hallgatás. ilyen 

például, ha nincs idő arra, hogy komolyabban foglalkozzunk a helyzettel, vagy, ha valaki csak tár-

gyi információt kér – non verbális jelek iránti érzékenység – visszacsatolás befejezésének elérkezé-



92 
 

sét jelzik, továbbá, ha a problémát egy harmadik személy okozza. Hallgatás kemény munka, magá-

ba foglalja az erőfeszítést, hogy megértsük a lényeget, az információt, amire szükségünk van. 

 

 

Hallgatási folyamat: 

1. érzékelés 

2. figyelés 

3. megértés, empátia (óvakodni kell attól, hogy saját véleményünkhöz ragaszkodjunk, ilyenkor 

fel kell függeszteni az értékelést) 

4. emlékezés 

 

Sokszor pontosítani szükséges, hogy azt értettük-e meg, amit a másik mondani szeretne. Célszerű 

újrafogalmazási mód:„Ha jól értem, arra gondol / azt érzi / kívánja / akarja, hogy……” 

 

Aktív hallgatás előnye, hogy a beszélgetőtársnak jólesik, ha valakit érdekel, amit mond, és így a 

kapcsolat szorosabbá válik, erősíti azt, mert úgy érezzük, hogy a másik ember törődik velünk, mert 

időt szakít ránk. 

 

Aktív hallgatás haszna, hogy megteremti a megértéshez szükséges nyílt kommunikációs légkört, 

és a befogadó megérti, hogy a másik mire gondol, milyen érzései vannak a helyzetekkel, 

problémákkal kapcsolatban, és ez által fokozza az emberek kommunikatív hatékonyságát. 

 

 

4. Asszertív viselkedés 

 

Az asszertív viselkedés lényege: „megkapni másoktól, amit akarsz, anélkül hogy megsértenéd a 

jogaikat”. 

 

Az asszertív viselkedés jellemzői 

 

Az asszertívan viselkedő ember előtérbe helyezi saját szükségleteit, ötleteit és érzelmeit, ugyanak-

kor elismeri, hogy másoknak is joga van megtenni ugyanezt. Őszinte, nyílt és közvetlen módon 

fejezi ki álláspontját, vállalja saját gondolatait. Fontos eleme az asszertív kommunikációnak, hogy a 

részt vevők megkülönböztetik a tényeket és saját véleményüket. Az asszertivitás használatának célja, 

hogy hatékonyan oldja meg a felek kommunikációs problémáit. 
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Az asszertíven viselkedő ember ilyen kifejezéseket használ: „Én azt hiszem, hogy… szerinted?”„Én 

így szeretném ezt megoldani. Hogyan érint ez Téged?”Nyitott kérdéseket használ: „Mit gondolsz 

erről? Mit jelent ez számodra?” 

Az asszertív viselkedés hatékonyságát segítik az alábbi tipikusan megjelenő testbeszéd-elemek: 

határozott hang, közepes hangmagasság, egyenletes beszédtempó, kiegyensúlyozott, rendszeres 

szemkontaktus, nyugodt és nyílt arckifejezés és testtartás. 

Ahhoz, hogy az asszertív üzenetek hatékonyan be tudják tölteni a szerepüket, specifikusnak kell 

lenniük, fontos, hogy ne tartalmazzon ítéletet, a valódi érzéseket közölje, törekedjen a közlőt 

leginkább aggasztó hatás leírására, lehetőleg hosszan tartó problémát jelezzen és törekedjen arra, 

hogy érvényt szerezzen általa a szükségletnek. 

 

Az asszertivitás előnyei az egyén és a szervezet számára: 

 

1. Lehetővé teszi, hogy mások felismerjék képességeinket, és valódi érdemeink szerint értékel-

jenek 

2. Növeli az önbizalmunkat. Csökkenti annak esélyét, hogy egyes szituációkban túlságosan 

dominánsan vagy alárendelődően fogunk viselkedni 

3. Felismerjük, hogy felelősek vagyunk tetteinkért, érzéseinkért és gondolatainkért, ezért nem 

fogunk másokat oktalanul hibáztatni és nem keresünk állandóan mentségeket saját hibáinkra 

4. Időt és energiát takaríthatunk meg, mivel nem kell állandóan azon aggódnunk, hogy megsér-

tünk valakit. Beláthatjuk azt is, hogy nem kell feltétlenül minden vitás szituációból győzte-

sen kikerülnünk. 

 

Asszertivitás kérdőív-gyakorlat- 7.sz melléklet 

 

Kitöltés után páros megbeszélés, hogy mit nehéz és mit könnyű megvalósítani. 

Időkeret: kitöltés 10 perc, megbeszélés 2 x 3 perc. 

 

 

Az asszertív viselkedés három fő eleme: 

 

1. Pozitív érzések kifejezése 

2. Önmegerősítés 

3. Negatív érzések kifejezése 
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1. Pozitív érzések kifejezése 

a. Dicséretet adni. (pl. ügyfélnek: Köszönöm, hogy ilyen pontosan kitöltötte ezt az 

adatlapot, vagy kollégának: köszönöm, hogy ilyen részletesen kigyűjtötted az adato-

kat) 

b. Dicséretet kapni. „Köszönöm, keményen dolgoztam, hogy sikerüljön.”  

c. Kérni, például szívességet, segítséget stb. A kérést sokan, mint a gyengeség jelét ér-

telmezik. Az, ha kérünk, nem csupán érzelmileg kielégítőbb, hanem sokkal eredmé-

nyesebb is. 

d. Szeretetet, ragaszkodást kifejezni. nyitottnak kell lenni, s így az érzések megosztásá-

val kockázatot kell vállalni. Ha a magán és a szakmai életüket önérvényesítőbb mó-

don vezetnék - nem gondolnának mindig agresszióra, passzivitásra és manipulációra 

- akkor ez a fajta viselkedésmód nem lenne olyan kockázatos. 

e. Társalgást kezdeményezni és folytatni. tanulható, próbálható a gyakorlatba átültethe-

tő és fejleszthető.  

 

2. Önmegerősítés 

a. Állj ki a jogaidért. Ha valaki megváltoztatja a viselkedésünket, azt mondjuk „de ez 

nem tisztességes!”, ugyanakkor semmit nem teszünk azért, hogy visszaállítsuk a régi 

viselkedésünket, vagy megváltoztassuk a másik viselkedését. 

b. Tanulj meg „nem”-et mondani a kevésbé fontos dolgokra. Képesnek lenni arra, hogy 

tisztességes, udvarias, nem támadó, de hatékony módon „nemet” mondjunk. Leg-

többször agresszíven reagálunk („Nem! Hányszor ......”), vagy passzívan („Rendben, 

ha ezt akarod...”), vagy manipulatívan („Szeretnék segíteni, de azon az estén a beteg 

elefántomra kell vigyáznom...”). 

c. Mondd el a véleményed, s ha nem értesz, egyet, azt is. Ha becsületesek akarunk len-

ni, akkor vállalnunk kell a beszéléssel járó stresszt, gyakran egy jelentős csoport 

és/vagy kulturális nyomás ellenében is. 

 

3. Negatív érzések kifejezése 

Mutassa ki a jogos bosszúságot és neheztelést. A nyersebb érzéseket is ki kell tudni fejezni 

megfelelően ellenőrzött formában, anélkül hogy ellenőrizhetetlen kitörésbe süllyedne vissza. 

Szükség van a tapintatos kritizálás képességére (a tapintat definíciója: véleménykifejtés, ellenség 

szerzése nélkül) 

 

Ennek eszköze a három részből álló asszertív üzenet (én-üzenet) 
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1. A nem kívánatos viselkedés ismertetésével indul,  

2. tartalmazza a mi életünkre nézve jelentkező következmények leírását és azt is,  

3. hogyan érzünk az említett következményeket illetően. 

 

Az üzenet minden egyes része jelentős az önkifejezés sikerének szempontjából. Hatékonyabb 

üzeneteket küldhetünk, ha a következő formulát vesszük igénybe: „Amikor te (ítélettől mentesen 

megállapítja, milyen viselkedésről van szó), én úgy érzem (saját érzelmeit nyilvánítja ki), mivel (a 

saját életére gyakorolt hatást teszi egyértelművé)"  

 

Az asszertív üzenet három részét a lehető legtömörebben közöljük egyetlen mondatban. Pl.  

Viselkedés: Ha nem irattárazzátok rendszeresen az ügyiratokat, 

Érzelmek: ez felbosszant, 

Hatások: mert a statisztikák nem a ténylegesen elvégezett munka mennyiségét mutatják. 

 

vagy 

 

Viselkedés: Ha nem csatolja kérelméhez a szükséges mellékleteket, 

Érzelmek: kényszerhelyzetbe hoz engem is, 

Hatások: mert el kell utasítanom a kérelmét." 

 

„Csak egy szó” – gyakorlat (8.sz. melléklet) 

 

A gyakorlat célja: Megtapasztalják, hogy már a szóhasználat is jelezheti az elfogadást és a bizalmat. 

Ily módon nagyobb mértékű kockázatvállalásra ösztönöz a problémamegoldás során. 

Időtartam: 10 perc 

 

Asszertív üzenetek (én-üzenetek)- gyakorlat ( 9.sz. melléklet)  
 

a) Történés 
b) Saját érzelmek c) Indoklás, hatás 

Amikor kiabálsz velem, nagyon megijedek, mert attól tartok, hogy 
haragszol rám. 

Amikor későn érsz haza,  aggódom, mert azt hiszem, hogy 
valami bajod történt. 

Nem hoztad vissza a 
könyvemet, 

ezért haragos voltam, mert szükségem lett 
volna rá. 
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Fogalmazzon én-üzeneteket a feladatlapon szereplő problémák kapcsán: 
 

5. Az ügyfélszolgálati kultúra 

 

Magyarországon a monopolhelyzetben levő szervezeteknél (mint például a közszféra intézmény-

rendszere) az ügyfelek kiszolgálása igen eltérő képet mutat. Hullámzását erősen befolyásolja a kör-

nyezet és az ügyfélszolgálaton munkát teljesítők személyes tulajdonságai. Az ügyfelek megnyeré-

sének fő eszköze a szolgálati színvonal emelése lehet, mert egy szervezet megítélése, eredményes-

sége nagymértékben függ attól, hogy milyenek azok a munkatársak, akik közvetlenül találkoznak az 

ügyféllel.   

Az ügyfelek nem tesznek különbséget az ügyintéző és a szervezet között, az ügyfél logikája szerint 

az ügyintéző a szervezet. 

Ezért tekintsük át a szolgáltatás általános ismérveit, az ügyfélszolgálat és az ügyfélszolgálati kultúra 

fogalmát, feladatait, megnyilvánulásait, fejlesztésének lehetőségét, irányát.  

 

A szolgáltatásnak négy olyan tényezője van, ami befolyásolhatja a szolgáltatás területén végzendő 

marketing munkát:  

• A megfoghatatlanság a nem tárgyiasultságát jelenti a szolgáltatásnak. 

•  A szolgáltatás létét, az "elvont terméket" fizikai körülményekkel lehet bizonyítani, pl.: a 

hely, személyzet, felszerelés stb.  

• A szolgáltatást nyújtó elválaszthatatlan a szolgáltatástól  

• A szolgáltatást fogadó befolyásolja a szolgáltatás eredményét.  

 

Dr. Leonard Berry amerikai kutató nagyon találóan fogalmazta meg az ügyfélszolgálat lényegét: 

„Az ügyfélnek a szolgáltatókkal szemben támasztott elvárásai nyilvánvalóak és egyértelműek: le-

gyen kellemes a megjelenésed,légy segítőkész, az udvariasság és a szakértelem segítségével meg-

győző, tanúsíts együttérzést, de mindenek felett légy megbízható. Mindig tedd azt, amit megígértél 

az ügyfélnek.” 17 

 

Az ügyfelek öt szempont alapján szokták értékelni az ügyfélszolgálat színvonalát: megbízhatóság, 

biztonságérzet, fizikai valóság, empátia és a segítőkézség. 

 

Tehát az ügyféllel való kapcsolattartás személyes.  

A szolgáltatás függ a szolgáltatást nyújtó személytől, mint szubjektív tényezőtől, és objektív 
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tényezőként az idő és hely játszik szerepet.  

A szolgáltatás nem raktározható, a fogyasztás (igénybevétel) legtöbbször azonnali. 

 

Az ügyfélszolgálati kultúra a szervezeti kultúra egyik részeleme, így természetesen egymással 

összefüggnek és hasonlóságot mutatnak.   

Egy szolgáltatásra orientált szervezet ( pl. a közszféra szervezetei) tevékenységében az első az ügy-

fél igényének felderítése, ennek ismeretében határozható meg a szervezet célja, stratégiája, melyet 

minden alkalmazottnak ismernie, értenie kell és el kell fogadnia. 

 

Az ügyfélszolgálat az egyes ügyfelekkel való egyedi kommunikációt, míg az ügyfélszolgálati kul-

túra a teljes ügyfélkörrel szembeni bánásmódot, annak minőségét jelenti, és vonatkozik mindazokra, 

akik az ügyféllel akár az irodában, akár az irodán kívül a szervezet képviseletében járnak el.  

A cél az ügyfélnek a lehető legelégedettebb ügyfélkör tagjává tétele, ami azonban csak a szakszerű 

tanácsadással, felvilágosítással és ügyintézéssel, az ügyfél igényének megfelelő szolgáltatás nyújtá-

sával lehetséges. Ha az ügyfél feltétel nélkül megbízik a szolgáltatásban, akkor bízhatunk abban, 

hogy bármely problémájával szívesen visszatér, és a szervezetről alkotott pozitív képet másokkal is 

megosztva segíti annak minél jobb elfogadását mások által is. 

 

Fontos, hogy a szolgáltatást teljesítő ügyfélszolgálati munkatárs személyiségével, tapasztalatával, 

szaktudásával feltétlenül hozzájáruljon az ügyfél bizalmának elnyeréséhez. Csak ilyen légkörben nő 

meg az ügyfél bizalma. Egy szervezeten belül vannak olyan szabályok, amelyeket az ott dolgozók a 

gondolkodásban, a cselekvésben követnek és vannak olyan szabályok is, amelyek alapvetően meg-

határozzák egy szervezet, hivatal kapcsolatát az ügyfelekkel, az állampolgárokkal.  

Az ügyfél általában akkor érzi, hogy tisztességesen bántak vele,ha: 

- elérte azt, amit el szeretett volna, megkapta, amit kért, 

- a kívánt cél elérése nem járt különösebb problémával, fáradtsággal, 

- teljesítette az ügyfélszolgálati munkatárs az ügyfélnek tett ígéretét, 

- etikusan viszonyultak hozzá, 

- amennyiben voltak különleges óhajai, a lehetőségek keretein belül tiszteletben tartották azo-

kat, 

- az ügyfél érdeke helyeződött előtérbe, akár a szervezet kényelmi szempontjainak háttérbe 

szorításával is. 

 

Az ügyfelekkel kialakított kapcsolat és a velük való bánásmód kultúrája azzal a pillanattal kezdő-

dik, amikor a hivatal vagy egyéb szervezet a „piacra lép”, tehát kapcsolatot keres az ügyfelekkel, 
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illetve az ügyfél ügyintézése során felkeresi a szervezetet. A közszféra szervezetei speciális szerep-

lők, hiszen a jogszabályi környezet miatt számukra adott az ügyfélkör, hiszen feladat- és hatáskör-

ükben el kell járniuk a hozzájuk fordulók érdekében, valamint az állampolgárok sem tudnak bizo-

nyos ügyek intézése tekintetében szabadon választani a szervezetek között, hiszen a jogi környezet 

pontosan behatárolja mozgásterüket.  

Az ügyfélszolgálati munkában vannak olyan viselkedések, amelyek mindenkiből ingerültséget vál-

tanak ki. Ezeket nevezik „az ügyfélszolgálat tíz főbűnének”.18 

 

1. „Nem tudom” 

a. Elvárás a megfelelő szintű szakmai ismeret, de ha mégis ezt kell mondani, feltétlenül 

hozzá kell tenni, hogy „de utánanézek”. 

2. „Nem érdekel” 

Az ügyfél elvárja, hogy az ügyfélszolgálaton dolgozó tartsa őt fontosnak, szeresse a 

munkáját. Ha a munkatárs hozzáállása, mondatai, a megjelenése azt üzeni neki, hogy 

szívesebben lenne máshol, akkor az ügyfél is ugyanúgy fog érezni. 

3. „Ne zavarjanak” 

A tettek beszédesebbek a szavaknál. Ha a kollégával való beszélgetés, egy magánjellegű 

telefonbeszélgetés fontosabbnak bizonyul az ügyfél kiszolgálásánál, vagy szemlátomást 

ügyet sem vet arra, hogy valaki szemlátomást szeretné magára felhívni a figyelmet, az 

bosszantani fogja az ügyfelet.  

4. „Nem kedvelem magát” 

Az ügyfelek rosszul reagálnak a burkolt vagy nyílt üzenetre, mint „Bosszant, hogy itt 

van, tűnjön már el innen”.   

5. „Én mindent tudok” 

Ha az ügyfél szavába vágva próbálja a megoldást vagy a megjegyzést megadni, mielőtt 

az ügyfél még a kérdését elmondta volna, vagy a problémáját ismertette volna, az sürge-

tésnek, tolakodásnak, rámenősségnek minősül. A szaktudás olyan eszköz, mely lehetővé 

teszi, hogy jobban segíthess az ügyfeleknek, de nem bunkósbot, amellyel megadásra le-

het kényszeríteni. 

6. „Maga semmit sem tud” 

Nincsenek ostoba kérdések, csak buta válaszok. 

7. „A maga fajtája nemkívánatos személy itt” 

Az előítéletek sokfélék lehetnek. Társadalmi hovatartozástól vagy egyéb kategóriáktól 

függetlenül minden ügyfél egyéniség, aki elvárja és megérdemli, hogy udvariasan és 

tisztelettel bánjanak vele. 
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8. „Nehogy visszajöjjön” 

Az ügyfelek megfelelő kiszolgálásának az a célja, hogy meggyőzze az ügyfelet, hogy 

érdemes visszajönnie ide újra. 

9. „Nekem van igazam, maga téved” 

A legegyszerűbb és legemberibb csapdák egyike az, ha vitatkozni kezd a munkatárs az 

ügyféllel olyasmiről, ami inkább a személyes büszkeségről van szó, és kívül esik a szol-

gáltatás területén. Ez nem azt jelenti, hogy az ügyfélnek mindig igaza lenne, de semmibe 

se kerül az, hogy a kétely örömét, lehetőségét megadjuk neki. 

10.  „Siessen már és várjon” 

Tartsa tiszteletben az ügyfél idejét, és akkor az ügyfél is tiszteletben fogja tartani az ügy-

intéző idejét. 

 

 

A Baber-féle ügyfélszolgálati aranyszabályok19: 

 

• Éreztesd az ügyféllel, hogy hallottad, amit mondott. 

• Éreztesd vele, hogy megértetted. 

• Éreztesd vele, hogy kedveled. 

• Éreztesd vele, hogy tiszteled. 

• Éreztesd vele, hogy segíted. 

• Éreztesd vele, hogy nagyra értékeled és tiszteled a személyét. 

 

Az ügyfélszolgálati kultúra az alábbi elvárásokban és magatartási normákban nyilvánul meg: 

Az ügyfél a legkörültekintőbb kiszolgálást, a legudvariasabb bánásmódot, problémájának a szá-

mára legkedvezőbb megoldását várja el. Az ügyfél általában abból indul ki, hogy a szervezet mun-

katársa, aki rá is hatással van, szakmailag kompetens és speciális igényeinek megfelelő szolgáltatást 

nyújt át neki. Biztosnak kell lennie abban, hogy nem törekszik a hivatalnok a hatalom pozíciójából 

az ügyfél „lerázására”, ügye elintézése helyett annak elhúzására.  

 

Az ügyfélszolgálati kultúrát kollektív szolgáltatásként kell megfogalmazni, mert csak így keletkez-

het szilárd és bizalomra épülő kép az ügyfélben. Ennek érdekében feltétlenül szükséges bizonyos 

együttműködés és szolidaritás az ügyfélszolgálatot ellátók között.  

 

Ha egy hivatalnak sikerül színvonalas ügyfélszolgálati munkát biztosítani, jelentősen javíthat a 

sztereotípiák legyőzésével saját megítélésén, mivel:  
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•   pozitív kép alakul ki róla a nyilvánosság előtt,  

•   könnyebb a kapcsolat felvételének lehetősége új ügyfelekkel a bizalom útján,  

•   hatékony szervezet-marketing ereje van a pozitív megítélésnek, mely ösztönzőleg hat a 

munkatársakra is. 

Akinek nem áll rendelkezésére információ, nem vállalhat felelősséget. Ugyanakkor biztonságérzetet 

is kell adni, tudniuk kell, hogy lehetőségük van hibát elkövetni, mert csak ekkor mernek élni jog-

körükkel. 

 Ennek két forrása van:  

- a belső biztonság a megnövekedett önbecsülésből eredhet, amely nagyobb felelősséggel jár, 

- a külső biztonságot a vezetők biztosíthatják, akik iránymutatást adnak, és nem büntetik a 

kockázatot vállaló munkatársakat. 

 

Természetesen a hibák elkövetésének joga nem azonos a hozzá nem értéshez való joggal, azonban 

a hibákból is tanulni kell. A felső vezetésnek egyértelműen meg kell tudnia határozni és közvetíteni 

a szervezet általános céljait.  

 

Az egyértelműen megfogalmazott stratégiai célok iránymutatók a köztisztviselők számára.  

A vezetőknek a szükséges információkat a szervezet minden szintjére is el kell juttatnia és be kell 

vonnia a munkatársakat a feladatok és/vagy korrekciós lépések végrehajtásának megtervezésébe.  

Az a munkatárs, aki számára a célok ismertek, képessé válik azok elfogadására és az azokkal való 

azonosulásra, ami cselekedeteinek minden mozzanatát befolyásolja.  A vezetésnek ehhez csak és 

kizárólag az információs csatorna időbeni, torzításmentes működési feltételét szükséges biztosítania.  

 

Downs más megközelítésű felfogása szerint a csúcsvezetés által definiált szervezeti célok sohasem 

azonosak a hierarchia különböző pozícióit betöltők céljaival, a munkatársak saját érdekeiknek 

(céljaiknak)és saját  szakmai kompetenciáknak (tudásuknak) megfelelően fogják értelmezni a 

szervezeti célokat(amelyek mellesleg a csúcsvezetés és nem a szervezet céljai), ami az autoritás 

elszivárgásához fog vezetni, ami empirikusan azt jelenti, hogy, mint arra G. Tullock is utal, hogy a 

csúcsvezetés által definiált célok sok esetben csak 50%-ban fognak megvalósulni. A naprakész 

információs csatorna még akkor sem lenne megoldás, ha a szereplők készek lennének teljes 

mértékben azonosulni a szervezeti célokkal, mert pl. szakértelem hiányában nem is értenék meg 

azokat. 
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Magatartási kompetenciák és viselkedési kultúra 

 

Az ügyfélnél jobb fogadtatásra találni, a bizalmát elnyerni, hangulatára, beállítottságára hatékonyan 

reagálni, csak alaposan felkészített munkavállaló képes. A magatartási módok oktatása, ezeknek a 

képességeknek, készségeknek a begyakorlása továbbá a viselkedéskultúra protokolláris elemeinek 

elsajátítása még kezdő lépéseit teszi a közszféra sok hazai szereplője.  

 

Ez az a terület, ahol a legnagyobb előrelépésre lenne szükség, hiszen az ügyféllel találkozó munka-

társ személyes fellépésével hozzájárul ahhoz a képhez, amelyet az ügyfél illetve a nyilvánosság a 

hivatalról alkot. Ugyanakkor egy jól képzett munkatárs a saját, és ezáltal közvetve a szervezet haté-

konyságát, eredményességét, pozitív megítélését is jelentősen képes növelni, továbbá a saját egyéni 

és a közhivatal szükségleteinek kielégítéséhez nagyban hozzájárul.  

 

A hivatali kultúra javítása érdekében kerülhet kidolgozásra az Etikai és viselkedési kódex, amely a 

munkavállalókkal szembeni elvárásokat tartalmazza: 

•   viselkedés 

•   megjelenés  

•   ügyfélfogadás(köszönés...),  

•   tárgyalás 

•   tájékoztatás  

•   konfliktuskezelés  

A kódex ismeretanyagát minden hivatali dolgozónak ismertetni kell, és azt a mindennapi munkájá-

ban alkalmaznia is kell, mely az egységes arculatot és a pozitív megítélést segítheti. 

A szervezeti kommunikáció egy fontos eleme az ügyfélszolgálati kommunikáció, illetve az ügy-

félszolgálat, mint csatolási pont. A szervezetről alkotott kép fontos eleme, tehát itt nem szabad 

hibázni, mivel az ügyfélszolgálat front office (ügyfél közvetlen látókörében lévő) tevékenység. Ha 

itt gondok vannak, gyakran az az ügyfél számára legtranszparensebb és legfájóbb hibapont. Az ügy-

félszolgálatot csak szó szerint szabad értelmezni, azaz mint az ügyfél szolgálatát. Ez azonban azzal 

jár, hogy ügyfélszolgálat nem korlátozódik le az ügyfélszolgálaton vagy portán ülő kolléga tevé-

kenységére, hanem mindenki, aki az ügyfél számára munkát végez, ügyfélszolgálatot végez, és eh-

hez mérten szükséges eljárnia. Több olyan eleme van tehát az ügyfélszolgálatnak, melyet régi szem-

lélet szerint back office tevékenységek közé sorolnánk. Az ügyfélszolgálat hatékonyságát úgy nö-

velhetjük leggyorsabban, hogy szabályozzuk a munkáját, közösen elfogadott, konszenzuson alapu-
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ló, interiorizált értékek mentén engedjük csak dolgozni. 

 

Fontos feladat tehát egy ügyfélszolgálati kódex összeállítása, mely a későbbiekben a dolgozók 

számára mértékként szolgálhat. Csak a saját maguk által összeállított szabályrendszer lesz alkalmas 

a használatra, hiszen minden szervezet eltér egymástól, mint ahogy az egyes célelem tekintetében is 

lehetnek eltérések!Ezt érdemes az áttekinthetőség kedvéért pontokba foglalni. 

 

1. A működéséhez fontos, hogy transzparens legyen, tehát úgy kell kifüggeszteni, hogy 

minden ügyfélszolgálati munkatárs láthassa. Az az igazán jó, ha az ügyfél számára is 

láthatóvá válik. 

2. A transzparencia a betartást segíti, hiszen egy nyilvános, áttekinthető szabályrend-

szert könnyebb számon kérni. 

3. Másik nagy segítség az ügyfél-elégedettség figyelése, azaz rendszeres visszajelzést 

gyűjteni, hogy mit gondolnak az ügyfélszolgálatról és a szervezetről. 

4. Az ügyfélszolgálatnak koordinációs szerepe is van: a beérkező ügyfeleket, ügyfélin-

putokat ez koordinálja le a szervezeteken belül, úgy működik tehát, mint az autópá-

lyák osztályozó kapui. 

5. Partnerség: a sikeres működésnek alaptényezője, hogy úgy érezzük, az ügyféllel kö-

zös az ügyünk (és ezért hívjuk ügyfélnek, nem csak megszokásból). Ha tudjuk inte-

riorizálni a céljait és ugyanúgy lelkesen küzdeni érte, mint ő maga, nem lesznek mo-

tivációs problémák. 

6. Az ügyfélszolgálatos nem jó, ha nyűgként fogja fel a segítséget kérő ügyfelet, hiszen 

csak akkor lesz mindkettőjüknek jó, ha az ügy elintézése sikeresen teljesül. 

7. Tudatosítani kell az ügyfélszolgálatosban, az egyéb kollégában, hogy amilyen ügy-

ben az ügyfél megkereste a szervezetet, az közös probléma, melyet közösen kell 

megoldani és meg kell oldani. 

8. Az ügyfél tehát tulajdonképpen partner egy ügyünkben, partner abban, hogy informál 

minket a munkaszervezetünk esetleges hibájáról, megmutat egy gyenge pontot. 

9. Az ügyfélszolgálatnak mindig a fórumhoz megfelelően kell megnyilvánulni, tehát a 

személyek kiválasztásakor figyelnünk kell, hogy alkalmasak legyenek az adott mé-

dium minőségi kezelésére. Van, aki telefonban bátortalan, de élőszóban jó – őt pél-

dául inkább ültessük információs pulthoz, mint telefon mellé. 

10. Mivel nincs mindig lehetőség külön ügyfélszolgálat kiépítésére, a háttérben dolgozó 

ügyintézőket is ki kell képezni ilyen tekintetben. 
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11. Az információáramlás ma már számtalan csatornán folyhat, lehet írásbeli szóbeli, 

hagyományos és elektronikus. 

12. Több új médium van, melyeken díjmentesen lehet információkat közölni, ilyenek az 

internet, elektronikus hírlevél, stb. vagy a térítésmentes e-mail szolgáltatások. 

13. Ha megengedett az informális kommunikáció, érdemes ezeket is használni a szerve-

zet hivatalos kommunikációs csatornái mellett. 

14. Az a legjobb helyzet, ha a szervezet output irányban elsősorban a hivatalos csatorná-

kat használja, input irányban viszont lehetőséget biztosít a térítésmentes, informális 

jellegű eszközök használatára. Ezzel sok ügyfélnek könnyíti meg a dolgát, és eseten-

ként olyan ügyfelektől is kaphat inputokat, akik egyébként nem írtak volna. 

15. Minél több lehetőséget nyitunk a kapcsolatra, annál több inputunk lesz ügyfeleinktől. 

16. Úgy kell tehát optimalizálni a kommunikációs helyzetet, hogy az egy, az ügyféloldal 

irányába néző tölcsér legyen, amely minél több érkező információt képes begyűjteni 

és hasznosítani. Bár üzenetküldésnél nem olyan életfontosságú a csatornák bővítése, 

a fogadásnál érdemes mindig a teljes spektrumot figyelni. 

17. Ez kisebb költség (időben is értve), mintha oda-vissza teljes lenne a spektrum. 

18. A kifelé irányuló kommunikációban a szervezet a társszervezetekkel és az ügyfelek-

kel kommunikálhat, jelen esetben a második a fontosabb. 

19. Az ügyfelekkel való tömegkommunikáció módjai: rádió, tévé, internetes oldalfajták, 

plakát, szórólap, levél, telefon, fax, e-mail, csevegő programok, bár az utóbbiak in-

kább személyes jellegűek. Divatos manapság a webes csoportok, közösségi oldalak 

bevonása. 

20. Az ügyfelekkel és üzletfelekkel való legintenzívebb kapcsolat mindmáig a személyes 

forma. Ennek egyik módja az előadás, a prezentáció, melynek célja a meggyőzés. Ez 

nem feltétlenül egy termék eladását jelenti, „árulhat” az előadó eszméket, vélemé-

nyeket, adhat át információt, a lényegi cél az, hogy a hallgatóban az előadó szándé-

kának megfelelő változás menjen végbe. 

 

A kapcsolatépítés technikái 

 

Valamennyi ügyfélszolgálati munkatársnak lehetősége nyílik a kapcsolat elmélyítésére az 

ügyfelekkel való érintkezés során. Bár erre nincs egyedüli „recept”, a megfelelő technikák 

alkalmazásával hatékonyabban és hasznosabban alakíthatóak az ügyintéző-ügyfél kapcsolatok. 

 

1. Szólítsa a nevén az ügyfelet. 
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2. Használja a „kérem” és „köszönöm” szavakat. 

3. Ha nemet kell mondania az ügyfélnek, magyarázza meg, hogy miért van ez. 

4. Mutasson érdeklődést az ügyfél igényei, szükségletei iránt. 

5. Tanúsítson együttérzést, legyen megértő az ügyféllel. 

6. Tájékoztassa az ügyfelet a lehetőségeiről. 

 

Amikor az ügyintéző az ügyfél érzéseire reagál, fontos, hogy tudja mi a különbség az empátia és a 

szimpátia között. mindkettő egyfajta viszonyulást jelent más emberek érzéseihez. Sokan rokon 

értelmű szavakként használják a kettőt, pedig lényeges különbség van közöttük. 

 

A szimpátia egy másik ember érzéseivel való azonosulást, vagy akár azok átélését is jelenti. 

Szimpátiát fejez ki ez a mondat: „ Engem is bosszantanak ezek a bírságok.” 

Az empátia egy másik ember lelkiállapotának elismerését és megerősítését jelenti. Empátiát fejez ki 

ez a mondat: „ Értem, mi dühítette fel ennyire..”  

Ha szimpátiát tanúsít az ügyintéző az ügyfelek iránt, akkor kiszolgáltatottá válik érzelmileg, ami 

kimerültté teszi és szétforgácsolja az erejét a nap végére. Érzelmileg fogékonynak kell lenni ugyan, 

de anélkül, hogy emocionálisan magad is átélnéd a kérdéses helyzetet. Ha az ügyfélszolgálati 

munkatárs empátiával reagál egy szituációra, meg kell őrizni a nyugalmát és uralkodni kell az 

érzésein. Az ügyfél iránti empátia révén lehet profi, ugyanakkor gondoskodó benyomást keltő 

munkatárs. Empátiát csak ember tud nyújtani egy másik ember számára. Az emberséget semmi sem 

helyettesítheti, bármi mást is nyújt az ügyfeleknek szolgáltatói minőségében. „ Az ügyfelet nem 

érdekli, hogy mit tudsz, amennyiben foglalkozol vele.” 

 

Amikor telefont használunk, sokkal tudatosabban kell élni az emberi hanggal, mint egyébként. Az 

ügyfél nem láthatja az arckifejezést, nem érzékelheti a non-verbális jelzéseket. Csak elképzelése 

van az ügyfélnek a vonal másik végén levő ügyintézőről, amelynek alapja a hang minősége, a 

hanghordozás. Senki nem születik úgy, hogy tudja, hogyan lehet a helyzetnek megfelelő és kellemes 

hangot használni, mert ezt mindenkinek tanulni kell. 

 

Rövid telefonálási etikett:  

- a második-harmadik csörgésre fel kell venni a telefont, 

- ettől a pillanattól csak az ügyfélhez beszélj, 

- köszöntsd az ügyfelet (köszönés+hívott fél azonosítása+”miben segíthetek”) 

- információk rögzítése, üzenetek fogadása 

- várakoztatásnál a várakozás tényéről adott tájékoztató 
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- másik ügyintézőhöz kapcsolás szabályai 

- hangposta, üzenetrögzítő használatának specialitása 

- hálózati konferencia sajátosságai 

 

Amikor felveszi az ügyintéző a telefont, a szervezet imázsa kezd beszélni az ügyféllel, ezért nagyon 

fontos, hogy miként kommunikálunk telefonon keresztül. 

 

A szóbeli kommunikáció mellett egyre fontosabb az írásbeli kapcsolattartás is az ügyfelekkel. 

Bármi legyen is a levél tartalma, az írás mindig könnyen olvasható és tetszetős legyen. 

Az írásbeli kapcsolattartásra vonatkozó legfontosabb szabályok: 

• A szervezet nevében, vagy hatáskörében eljárva születik a levél vagy hivatalos irat 

számítógépen a szervezet hivatalos fejléces papírján kell elkészíteni.  

• Szabványméretű levélpapírt kell használni.  

• Rövid, az irat célját meghatározó bevezető után rá kell térni a lényegre, és igyekezni kell, 

hogy a levél ne legyen hosszabb, mint egy oldal.  

• Lehetőleg egyes szám első személyben kell írni a levelet, és stílusában hasonlónak kell 

lennie, mint ahogy az ügyféllel kommunikál az ügyintéző.  

• A fogalmazásnak gördülékenyen és hibátlan helyesírással, megfelelő stílusban kell 

készülnie.  

 

Korunkban egyre elterjedtebb kommunikációs forma az e-mail üzenet, melyet telefon helyett is 

gyakran használnak az ügyfelek kommunikációs szintérként. Fontos szabály, hogy a kialakult 

gyakorlat szerint az e-mailre aznap vagy legkésőbb másnap (a következő első munkanapon) 

válaszolni kell, ha mást nem, csak annyit, hogy nyugtáztad a levelét, és várhatóan mikor és kitől 

várhat válaszlevelet. Minden alkalommal elküldés előtt ellenőrizni kell a hibák javítása érdekében. 

Vigyázz arra, hogy ne használj folyamatos nagybetűt, mert az olyan, mint ha személyes 

beszélgetésben folyton kiabálnál. 
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A fejezetet írta: dr. Molnár Ildikó 
 

VII. Fejezet 

Konfliktusok szerepe és megoldásának lehetőségei 

 

1. A konfliktus 

 

A konfliktus személyek – csoportok - közötti érzelmi feszültség, éles ellentét, amely céljaik 

megvalósításának különbözőségéből fakad.  

Ez a különbözőség lehet cél, érték, kapcsolat/érzelem vagy módszer alapú.  A konfliktusok eredete 

tehát, a szervezetek és a társadalom által meghatározott szerepekre, az emberek közötti 

véleménykülönbségre, illetve az érdek és érték különbözőségekre vezethető vissza. 

 

A konfliktus fajtái: 

1. érdek vagy szükségletek, igények konfliktusa  

2. érték: ritka, hogy bármiféle „megoldása" kínálkozzék ennek a konfliktus típusnak, 

mivel semmiféle konkrétumról vagy kézzel fogható dologról nincs szó. A konfliktus-

feloldás módszerének alkalmazása azonban segíthet az ellentétes meggyőződésűeknek, 

hogy egymást jobban megérthessék, segíthet nekik egymás álláspontja terén nagyobb 

tolerancia kialakításában, alkalmanként pedig befolyásolhatja beállítódásukat és csele-

kedeteiket is. 

3. szerep – saját belső szerepeink konfliktusa: személyes hatékonyság és időgazdálkodás 

kérdéskörét érinti 

4. vélemény konfliktus 

 

A konfliktus a szervezet számára hatását tekintve lehet:  

• erőforrás, pozitív,  

• b.) semleges,  

• c.) gátló.  

Nem az a kérdés, miképp szüntessük meg a konfliktust, hanem az, hogy miképp kezeljük!!! 

A kimenetel alapvetően függ a különbözőség alapjától és a konfliktusba került személyek, 

csoportok viselkedésétől. 
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A konfliktushelyzetbe került személyek viselkedésének alapvető dimenziói: az önérvényesítés, 

vagyis a saját szándékok érvényesítésére való törekvés, valamint az együttműködés, vagyis a másik 

szándékainak érvényesítését is elősegítő viselkedés. 

 

A konfliktusban tanúsított viselkedés meghatározói:  

- az egyén hajlamai, belső motivációi, tanult viselkedési stratégiái, kultúrája 

- taktikai készsége, értékrendje, személyiségének összetevői 

- mit igényel a helyzet?  

- milyenek a körülmények és a viszonyok?  

- mi a tét? 

- mi a kockázat? 

- milyenek az érdekviszonyok? 

 

Sikeres konfliktuskezelésről akkor beszélhetünk, ha a résztvevők által elfogadható és betartható 

egyezség létrejön. 

 

Az alábbi szempontok fontosak a tartós és jól működő egyezségekhez: 

1. Egy sikeres kapcsolatért a felelősség fele-fele arányban oszlik meg. (azt mindkét félnek el 

kell ismerni még a tárgyalás kezdete előtt) 

2. Egy megállapodás csak szabadon, önkéntesen köthető meg (kényszer hatására kötött egyes-

ségek nem tartósak) 

3. Mindkét félnek adnia kell valamit 

4. Minden igény jogos (mindenki jogosult igényei kifejezésre juttatására) 

5. Nem mindig kaphatod meg azt, amit akarsz (és ez így van jól!) 

6. Mondhatsz nemet (ha azt gondolod nem mondhatsz nemet, valójában nem vállalod a nemet 

mondás következményeit) 

7. Az egyesség csak a viselkedésre és az eredményekre irányulhat (attitűdre vagy érzelmekre 

vonatkozóan haszontalan megegyezni) 

8. Nem kérhetsz olyat a másik személytől, aminek nincs a birtokában (és nem is ígérhetsz olyat, 

aminek te nem vagy a birtokában) 

9. Az egyezséget foglaljuk írásba (így megbizonyosodhatunk, hogy ugyanarra a dologra gon-

doltunk) 

10. Az egyezségben térjünk ki az előre nem látható eseményekkel szembeni magatartásra is. 

11. Teremtsünk lehetőséget az előrehaladás mérésére, regisztrálására is. 
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1.1. Érdek konfliktusok 

 

Az érdek konfliktusok alapvetően úgy alakulnak ki, hogy különböző személyeknek más dolgok 

szolgálják a javát, a hasznát. Ezek állhatnak egymással direkt érdekellentétben, amikor egyik fél 

csak a másik kárára tud előnyhöz jutni, és látszólagos ellentétben, amikor a direkt ellentét csak 

vélekedésben jelenik meg, de nem tényszerű. 

 

Az érdek konfliktusok kezelésének a módja a tárgyalás alapú megállapodás. Az érdek alapú 

konfliktusok kezelésének egy látszólagos, de lényeges dilemmája az időtáv, azaz a rövid vagy 

középtávú érdekek mentén kívánjuk megoldani a problémát, hiszen sok esetben ellentmondásos az 

idő kezelése. Az értékrendi kapcsolódó kérdések kiválogatása és az érzelmi komponensek feloldása 

után gyakran maradnak rendezendő, lényegi kérdések. 

 

Érdekek érvényesítéséért folyó tárgyalások „érdektárgyalások” jellemzői 

 

Vitás érdektárgyalások 

Formailag és valóságosan is vitás 

összeütközések 

A kölcsönös érdekek nyíltan ütköznek 

Vita nélküli érdektárgyalások 

Leplezett összeütközések, amelyek azonban 

formailag békésnek tűnnek 

A kölcsönös érdekek kiegyenlítődnek 

Az ellenfél minden tekintet és jóakarat 

nélkül cselekszik 

Az ellenfél jóakarata meghatározó 

A saját érdekek döntőek, a lényeget tekintve 

nem tárgyilagos a cél, személyes érdek 

érvényesítés alapú a döntés. 

Minkét fél érdekei fontosak, tárgyilagos, 

hosszabb távon tartható cél megfogalmazása a 

döntés alapja. 

Nyílt vita ellenséges atmoszférájában 

„ellenfél” 

Burkolt összeütközés rendszerint békés 

légkörben „partner” 

 

Konfliktus-megoldás - gyakorlat (10.sz. melléklet) 

Feladat célja: konfliktus helyzet megoldása kommunikáció útján 

 

1.2. Érték konfliktus 

 

Az érték konfliktusok érzelmi alapúak, ezért a kezelésük talán a legnehezebb. Az értékek, normák 
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kultúra és személyfüggők, az egyén attitűdjéből – lelki és érzelmi beállítódásából – származtathatók. 

Adott esetben sok előítéletet (hiányos vagy téves információ bázison alapuló véleményalkotás) és 

érzelmi elkötelezettséget tartalmaznak. A vélemény alkotásában az érzelmek nagymértékben 

korlátozzák a racionalitást, ezért csak indirekt módon, érzelmi hatásokkal érhető el a 

véleményváltoztatás. Minél nagyobb az érzelmi bevonódás (az attitűd hatása), annál nagyobb 

szerepe van a véleményalkotásban a feltételezéseknek és a következtetéseknek, és kisebb szerepe 

a tényeknek. 

Anna és társai – gyakorlat ( 11. sz. melléklet) 

 

1.3. Szerepkonfliktusok 

 

Szerep konfliktusok létrejöhetnek: személy és szerep között, szerepek között és  személyek 

szerepei között. A konfliktus személyek – csoportok - közötti érzelmi feszültség, éles ellentét, amely 

céljaik megvalósításának különbözőségéből fakad. Ez a különbözőség lehet cél, érték, 

kapcsolat/érzelem vagy módszer alapú.  

Személyen belüli szerepkonfliktus mindenkinek ismerős: anya, ügyintéző esetleg vezető, 

háziasszony, házastárs, szülei gyermeke stb. – feloldásuk értékrend és megfelelő időgazdálkodás 

kérdése. 

Személyek közötti szerepkonfliktus: legyen az ügyfél- ügyintéző, vezető-beosztott, munkatársak 

egymás közötti viszonya a konfliktus abból adódik, hogy az egyes szerepelvárások ütközhetnek a 

másik személy szerepfelfogásával, és ezeket nem sikerül tisztázni. 

 

A konfliktusok eredete: 

- a szervezetek és a társadalom által meghatározott szerepekre, 

- az emberek közötti véleménykülönbségre, illetve  

- az érdek és érték különbözőségekre vezethető vissza. 

 

2. Konfliktuskezelési módok 

 

A konfliktushelyzetbe került személyek viselkedésének alapvető dimenziói: 

1. az önérvényesítés, vagyis a saját szándékok érvényesítésére való törekvés 

2. az együttműködés, vagyis a másik szándékainak érvényesítését is elősegítő viselkedés 

 

Ilyen helyzetekben egy személy viselkedése két alapvető dimenzió mentén írható le:  
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1. önérvényesítés, amely azt jelenti, hogy a személy minden mértékben törekszik saját szán-

dékainak érvényesítésére és  

2. együttműködés, amely azt jelenti, hogy a személy milyen mértékben törekszik a másik 

szándékainak érvényesítését elősegíteni. 

 

A konfliktuskezelés ötféle módja 

 

1. A versengés önérvényesítő és nem együttműködő magatartás. Az egyén saját szándékait ér-

vényesíti a másik személy rovására. Ez hatalomorientált eljárás: a személy bármely befolyá-

solási módot latba vet, ami megfelelőnek tűnik, hogy nyerő helyzetbe jusson – meggyőző 

képességét, rangját, gazdasági szankciókat, stb. A versengés ugyanakkor jelentheti a „saját 

igazáért való kiállást”, a helyesnek vélt álláspont védelmét vagy egyszerűen a győzelemre 

való törekvést. 

 

2. Az alkalmazkodás együttműködő, de nem önérvényesítő. A versengés ellentéte. Az egyén 

lemond saját szándékairól, azért hogy a másik szándékai érvényesülhessenek. Bizonyos ön-

feláldozás van ebben az eljárásban. Az alkalmazkodás öltheti az önzetlen nagyvonalúság 

vagy jótékonyság formáját, lehet a másiknak való kényszerű engedelmeskedés, vagy lehet 

egyszerűen csak a másik szempontjainak elfogadása. 

 

3. Az elkerülés nem önérvényesítő és nem együttműködő. Az egyén nem követi közvetlenül 

sem saját szándékait, sem a másik személy szándékait. Az elkerülés öltheti diplomatikus ki-

térés formáját is, egy kérdés kedvezőbb időpontra való halasztását, vagy egyszerűen vissza-

húzódást egy fenyegető helyzettől.  

 

4. A problémamegoldás egyszerre önérvényesítő és együttműködő – az elkerülés ellentéte. 

Magában rejti azt a törekvést, hogy együtt dolgozva a másik személlyel találjunk valamilyen 

megoldást, mely teljesen megfelel mindkettőnk szándékainak. Azt jelenti, hogy beleássuk 

magunkat egy problémába azzal a céllal, hogy megtaláljuk a két fél alapvető érdekeltségét, s 

találjunk egy olyan alternatívát, mely mindkét érdekskálának megfelel. A problémamegoldás 

lehet például egy nézetkülönbség mélyebb feltárása azzal a céllal, hogy egymás megértése 

révén okuljunk, lehet valamilyen feltétel megteremtésére való szövetkezés, melynek hiánya 

az erőforrásokért való versengésre késztetne vagy konfrontációra, és lehet törekvés egy 

személyek közötti probléma kreatív megoldására.  
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5. A kompromisszumkeresés átmenet az önérvényesítés és az együttműködés között. A cél 

valamilyen kivitelezhető és kölcsönösen elfogadható megoldás megtalálása, amely részlege-

sen mind a két felet kielégíti. A kompromisszum középúton helyezkedik el a versengés és az 

alkalmazkodás között. A kompromisszumkereső többről mond le, mint a versengő, de keve-

sebbről, mint az alkalmazkodó. Közvetlenül ragadja meg a kérdést, mint az elkerülő, de nem 

tárja fel olyan mélységig, mint a problémamegoldó. A kompromisszumkeresés „félúton való 

találkozást”, kölcsönös engedményeket, vagy egy gyors áthidaló megoldás keresését jelenti. 

 

Az egyes állapotokból való kimozdulás a kompromisszumos megoldáson keresztül lehetséges csak 

az önérvényesítés vagy az együttműködés fokozásával. 

 

3. Érzelmekkel való foglalkozás 

 

Konfliktushelyzetben gyakran keletkeznek heves érzelmek, először ezekkel kell foglalkozni, hogy 

aztán lehiggadva álljunk neki tárgyalni. Ehhez módszerek: 

 

Saját dühünk kezelése: 

- Ismerjük el sajátunkként anélkül, hogy bárki mást vádolnánk 

- Határozzuk meg érzésszintünket enyhétől a szélsőségesig 

- Keressük meg az okát 

- Beszéljük meg az okot – akár valós akár vélt – (én-üzenetek formájában) 

- Lépjünk tovább: Bocsássunk meg önmagunknak és a többieknek 

 

Mások dühének kezelése: 

 

- Ne legyünk elvakultak – ismerjük el, hogy joguk van azt érezni, amit éreznek 

- Erősítsük meg mások érzésit valósként és értettként: „megértem, hogy dühös, mert…:” 

- Tudatosítsuk saját védekező reakciónkat a másikban „azért bátorkodtam…, mert…” 

- Fogalmazzuk meg érzéseinket a ránk irányuló dühről – milyen érzést váltott ki belőlünk (én-

üzenet) 

- Keressük a tisztázás lehetőségét és az okot diagnosztizáljuk 

- Tárgyaljuk újra a helyzetet és a kapcsolatot 
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4. A konfliktuskezelés lépései 

 

A köztünk lévő különbségek megjelenési helyétől függ, hogy milyen lépéseket válasszunk a 

konfliktusmegoldáshoz: 

Az eredményes konfliktuskezelés általános szabályai: 

- Üdvözöljük a különbségeket: ismerjük meg és értékeljük őket – ahelyett, hogy elkerülnénk 

vagy elkennénk őket 

- Megértéssel figyeljünk: ne értékeljünk „helyes” vagy „helytelen” kategóriákban, hanem elő-

ször ismerjük meg a különbségeket 

- Ismerjük meg és fogadjuk el az érzéseket 

- Jelezzük, hogy készek vagyunk foglalkozni a különbségekkel: ez minden érdekelt számára 

lehetővé teszi, hogy a megoldás irányában mozduljanak, és ne a problémától vagy egymás-

tól távolodjanak. 



113 
 

 
A fejezetet írta: dr. Molnár Ildikó 
 

VIII. Fejezet 

A stresszkezelés alapvető kérdései 

 

1. Mi a stressz? 

 

A stressz a modern kor szülötte. Maga a stressz kifejezés azonban mára a mindennapi szókincs 

részévé vált. Nehéz elhinni, hogy a szó mai értelmében használt eredete alig több mint 50 éves 

múltra tekint vissza. A régi időkben az ősember is stresszelt vadászat közben, de ez az élmény 

pozitív hatású volt, és hozzásegítette őt a sikerhez, hogy megszerezze élelmét. Talán a kínaiak 

szóhasználata tükrözi leginkább a valóságot, hogy mit is érthetünk a stressz fogalma alatt. A stressz 

szóhoz legközelebb álló kifejezés a kínai nyelvben a krízis. (Az angol „crisis” kifejezés alatt 

láthatjuk a megfelelő kínai jelölést.) A kínai nyelv a krízist 2 karakterrel jelöli. A felső karakter azt 

jelenti, hogy „veszély”, az alsó pedig a „lehetőséget” szimbolizálja. Ebben a felfogásban kellene a 

nyugati embereknek is értelmezniük a stresszt. Nemcsak visszahúz, de előre is visz; ösztönző hatású, 

ha valakimegfelelően kezeli. 

 

A stressz fogalom három összetevője: 

 

1. a stresszorok, a veszélyeztető környezeti hatások,  

2. az élettani és pszichológiai stressz reakciók,  

3. az egyén pszichológiai adottságai, jellemzői.  

 

Magatartástudományi szempontból a harmadik összetevő a legfontosabb, amely megmagyarázza 

azt, hogy ugyanaz az életesemény, stresszor  

- az egyik ember számára elviselhetetlen, kontrollálhatalan helyzet, míg  

- a másik kifejezetten kellemesnek, kívánatosnak tartja.  

 

Például a szélsőséges, veszélyes sportok kedvelői egy ejtőernyős ugrást is élvezetesként élnek át, 

míg mások számára maga a repülés is szinte elviselhetetlen élmény. 

 

Selye kétféle stresszt különböztetett meg: 



114 
 

 

o distressz:   

- elviselhetetlen feszültség, amely felmorzsolja az embert 

- nap mint nap meg kell küzdenie a stresszel, tartós stressz, mely megbetege-

déshez vezet 

- káros fizikai és érzelmi reakciókat vált ki 

• munkahelyi környezetben: a munkavállaló képességei, erőforrásai és szükség-

letei nincsenek összhangban a munkakör követelményeivel 

 

o eustressz: - nélkülözhetetlen, kreativitásra serkentő, alkotó energiákat felszabadító 

inger 

� segít felismerni a veszélyt, mozgósítja a szervezet védekező rendszerét, fel-

készít a döntésre 

� munkahelyi környezetben: munkahelyi kihívás, amely alapja a termelékeny 

munkának 

 

Nem minden stressz káros tehát: A mai világ egyik súlyos következményekkel járó jelensége, hogy 

a fiatalok többségében nem alakul ki eléggé a nehézségekkel való megbirkózás képessége, mert 

nincsenek kitéve elég kihívásnak, főleg fizikai értelemben.  

A stressz, a kihívás tehát alapvető a fejlődéshez, ha folyamatosan képesek vagyunk megbirkózni a 

nehézségekkel.  

A stressz akkor válik kórossá, ha nem vagyunk képesek megbirkózni az újszerű, veszélyeztető 

helyzettel, illetve a krónikus stressz, a kimerülés fázisa egyértelműen károsító hatású.  

 

Beszélhetünk akut stresszről és krónikus stresszről: 

o akut stressz: rövid időtartamú, melyre megküzdéssel vagy meneküléssel reagálunk 

o krónikus stressz: gyakran, ismétlődő módon jelenik meg és a tényleges azonnali re-

akciót kénytelenek vagyunk elnyomni 

 

Stressz tünetei   

 

Az utóbbi időben egyre több tanulmány emeli ki a krónikus stressz és depresszió közötti 

párhuzamot. A depresszió kialakulásában a gyermekkori, családi háttér, az egyén megbirkózási 

képességei, szociális kompetenciája és az életesemények meghatározó szerepet játszanak. Mivel az 

önértékelés attól függ, hogy az ember milyen célokat tűz ki maga elé, mikor érzi magát sikeresnek, 
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az énideál, a célok, értékek szerepe a depresszió megelőzése szempontjából alapvető.  

Átalakuló társadalmi feltételek között rendkívüli mértékben nő a depressziós tünet együttes 

gyakorisága, tehát a depressziós, reménytelen lelkiállapot igen szorosan összefügg  

• társadalmi hatásokkal, illetve  

• az egyes társadalmi csoportok, és  

• a személy megbirkózási képességeivel.  

 

Mi okoz általában stresszt? 

 

• Munkahelyi stressz: ez az elsődleges stresszforrás, és a legnehezebb kiküszöbölni.  

• Gyerekek stressze az iskolában a megfeleléstől, vizsgáktól. 

• Idősek stressze a növekvő bűnözéstől és a szegénységtől, betegségtől. 

• Utcai stressz a közlekedés, zsúfoltság vagy időjárás miatt. 

• Általános félelem a létbizonytalanságtól, az egészségtelen életmód hatásaitól, a magánytól. 

 

2. A stressz egyes fázisai 

 

A megnövekedett stressz növekvő termelékenységet és munkabírást eredményez, de csak egy 

bizonyos határvonalig. Ezen a határvonalon azonban rohamosan rosszra fordul a helyzet. Ez a 

határpont minden embernél más és más. A stressz vagy a feszültség leginkább egy hegedű húrjához 

hasonlítható. A kellően nem megfeszített húrok unalmas, recsegő hangot eredményeznek, a 

túlságosan feszesek pedig egy irritáló sivítást, vagy a húrok elpattanását. Csak a pont megfelelő 

feszüléssel érhető el csodálatos hangzás. 

 

Az első fázis: riadó. 

 

Amikor a veszélyt vagy a stresszort (stresszt okozó személy vagy esemény) azonosítja az ember, 

akkor a test riadóállapotba kerül. Ezen állapot alatt adrenalin termelődik, hogy készenlétben tartsa a 

testet a harcra vagy a menekülésre. Emellett a kortizol hormon termelődése is megnövekedik ebben 

a szakaszban. 

 

Második fázis: ellenállás. 

 

Ha a stresszhelyzet tovább is fennmarad, akkor valamilyen módon szükségessé válik a stresszel 

való szembenézés. A test ugyan elkezd alkalmazkodni a feszültséghez és megváltozott környezeti 
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szükségletekhez, de nem tudja fenntartani ezt korlátlan ideig, ezért a forrásai fokozatosan 

kimerülnek. 

 

Harmadik fázis: végkimerülés. 

 

Ebben a szakaszban a test összes forrása teljesen kimerül, és már nem bírja fenntartani normális 

működési funkcióját. Ezen a ponton olyan tünetek jelentkezhetnek, mint az izzadás vagy a 

megemelkedett pulzusszám. Ha a harmadik fázis hosszúra nyúlik, akkor az adrenalin-termelésért 

felelős mellékvese is sérülhet, és az immunrendszer funkciói is romlanak. Az eredmény olyan 

betegségekben ölthet testet, mint a depresszió, fekélyek, szív- és érrendszeri betegségek, vagy akár 

mentális megbetegedések. 

 

A stressz leggyakoribb okai 

 

A negatív és a pozitív stresszorok egyaránt eredményezhetnek stresszt. Az alábbiakban néhány 

olyan eseményt talál felsorolva, amelyek mindkét oldalt képviselhetik. Tehát mind pozitív, mind 

negatív hatást válthatnak ki szervezetében. 

A jelenkori stressz sokkal áthatóbb, folyamatosabb és alattomosabb, mint az ősember 

stresszállapota, mert elsődlegesen pszichológiai, és nem fizikai fenyegetésből ered. A stressz 

leggyakoribb tünetei az olyan azonnali és berögzült reakciók, melyek felett az embernek nincs 

kontrollja, és melyeknek eredetileg hasznos feladatuk volt. Ilyenek a szívritmus- és vérnyomás-

emelkedés, hogy elősegítse a vér áramlását az agyba, ezáltal a gyors döntéshozatalt; vércukorszint-

emelés, hogy több fűtőanyagot szolgáltasson az energiatermeléshez. 

 

Az ilyen és ehhez hasonló automatikus válaszok az emberi faj fejlődése folyamán alakultak ki, és fő 

szerepük az élet megmentése volt, főként fizikai veszélyhelyzetben. 

A modern stressz jellemzően érzelmi fenyegetettséget jelent, mint például a dugóban ülni, vagy a 

vásárlókkal, munkatársakkal, családtagokkal harcolni, akár naponta többször is.  

 

Az emberi test azonban sajnálatos módon ezekre az eseményekre is a fent leírt módon reagál, mely 

reakciók nemhogy nem hasznosak ebben a helyzetben, hanem egyenesen károsak és halálosak is 

lehetnek, ugyanis a termelődött többletenergia végül nem kerül levezetésre fizikailag. Így bent 

marad a szervezetben, és feszültséget okoz, káros hatást fejt ki annak működésére. 

 

A fenti tüneteket általában a szimpatikus idegrendszer túlterhelése okozza, valamint az adrenalin, 
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kortizol és más stresszhez kapcsolódó hormonok túlzott termelése. A krónikus és a mélyebb stressz 

bizonyos típusai, melyeket főként a magány a szegénység, a gyász és a depresszió okoz, az 

immunrendszer ellenállásának legyengülésével hozhatók összefüggésbe, melynek következményei 

az egyszerű megfázástól és herpesztől egészen az AIDS-ig vagy a rákig terjedhetnek. A stresszre 

mindenki másképp reagál. Néhány embernek elmegy az étvágya, míg mások pont vészhelyzetben 

kezdenek el enni. A szervezet részéről számos fizikai és érzelmi válasz lehetséges a stresszre ( pl. 

gyakori fejfájás; nyak- és hátfájás; kiszáradt száj, nyelési problémák;gyomorfájás; pánikroham; 

állandó ideges állapot; depresszió, kedélyállapot-változások; álmatlanság.) 

 

A stressz az élet elkerülhetetlen velejárója. Számos olyan esemény adódhat, amelyet nem lehet 

megúszni stressz nélkül: egy közeli hozzátartozó elvesztése, vagy egyéb olyan dolgok, amelyeket 

nem tud elkerülni vagy befolyásolni. A megoldás a megelőzés, melyet a szervezet folyamatos és 

megfelelő „karbantartásával” érhet el, hogy vészhelyzetben mégse boruljon ki. A legyengült 

idegrendszert a stressz könnyen kibillenti egyensúlyi állapotából. A szervezet azonban képes az 

öngyógyításra. Ha az idegrendszerét – és az egész szervezetét – megfelelően karbantartja, akkor 

megelőzhető ez a folyamat. 

Van, hogy olyan stresszhelyzetbe kerül az ember egy adott szituációban, hogy kikerülni sem tudja 

az idegeskedést. Egy ilyen fajta stresszhatást azonban nem tud kikerülni, ugyanis vészhelyzetben 

életmentő, ha kicsit megnő a pulzusszám és felmegy a vérnyomás. Ugyanis csak így képes az embe-

ri szervezet gyorsabb reakciókra a megszokottnál. Vagyis ebben az esetben a stressz pozitív szere-

pet tölt be.  

Tegyük fel, hogy Ön szereti a munkáját, de a főnökével sehogy nem jön ki és az ügyfelek is idegesítik, nem tud velük 

megfelelő hangot találni. Vasárnap esténként már görcsbe rándul a gyomra, hogy mindjárt itt a hétfő, hét közben pedig 

már reggel azt várja, hogy vége legyen a napnak. Vagyis folyamatosan rossz érzés keríti hatalmába, ami az egész nap 

folyamán tart, hiszen ideje nagy részét a munkahelyén tölti. 

Ezt a fajta stresszt két módon oldhatja fel:  

• kilép a helyzetből: keres más munkát, társat stb., vagy  

• megerősíti idegrendszerét, és megtanulja kezelni a szituációt.  

A behálózó stressz átfonja az élet minden területét. Itt már komoly betegségről beszélhetünk, mely-

ben rengetegen szenvednek, de nem ismerik fel, vagy nem ismerik el. A legtöbb ide tartozó ember 

vagy depressziós, vagy totálisan túlpörgeti magát, mert nyugalmi helyzetben már hiányzik neki a 
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stressz. A depressziót is a stressz okozza. Ez a stádium teljesen lemeríti a szervezet energiáját és 

kiszipolyozza vésztartalékait. Legyengül az immunrendszer, allergiák alakulnak ki.  

 

3. Stresszkoncepció 

 

Selye János nevéhez fűződik a stressz koncepció leírása, amely szerint nem specifikus károsító 

hatásokra a szervezet azonos módon, az általános adaptációs szindrómával reagál.  

Ennek három szakasza: 

• az alarm, vagy vészreakció,  

• az ellenállás fázisa,  

• majd a kimerülés állapota.  

Az első fázisnem csupán nem káros önmagában, hanem mind a fizikai, mind a pszichológiai 

fejlődés alapvető feltétele. A mai világ egyik súlyos következményekkel járó jelensége, hogy a 

fiatalok többségében nem alakul ki eléggé a nehézségekkel való megbirkózás képessége, mert 

nincsenek kitéve elég kihívásnak, főleg fizikai értelemben. A stressz, a kihívás tehát alapvető a 

fejlődéshez, ha folyamatosan képesek vagyunk megbirkózni a nehézségekkel. Ezért a megbirkózás 

a stressz ikerfogalma, a stresszelmélet egyik legfontosabb összetevője. A stressz akkor válik kórossá, 

ha nem vagyunk képesek megbirkózni az újszerű, veszélyeztető helyzettel, illetve a krónikus stressz, 

a kimerülés fázisa egyértelműen károsító hatású.  

Mivel a stressz fogalmat a mindennapi életben is igen gyakran és különböző értelemben használják, 

fontos meghatároznunk a stressz fogalom három összetevőjét. Ezek:  

• a stresszorok, a veszélyeztető környezeti hatások,  

• az élettani és pszichológiai stressz reakciók,  

• az egyén pszichológiai adottságai, jellemzői.  

 

Magatartástudományi szempontból a harmadik összetevő a legfontosabb, amely megmagyarázza azt, 

hogy ugyanaz az életesemény, stresszor az egyik ember számára elviselhetetlen, kontrollálhatatlan 

helyzet, míg a másik kifejezetten kellemesnek, kívánatosnak tartja.  

Például a szélsőséges, veszélyes sportok kedvelői egy ejtőernyős ugrást is élvezetesként élnek át, 

míg mások számára maga a repülés is szinte elviselhetetlen élmény.  

 

Seligman (1965) modellje szerint a tanult tehetetlenség a tartós, ismétlődő kontrollvesztés élménye 

bizonyos helyzetekben, amelyek tanult módon áttevődnek a későbbi hasonló helyzetekre is. Ilyen 

állapotba kerül egy állat, ha nincs módja elmenekülni az ismétlődő áramütések elől. Először 
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menekülni próbál, azután "holttá tetteti magát", amikor ismételten hiába próbálkozik a 

meneküléssel. Az embernél ugyanilyen lelkiállapot alakulhat ki pszichológiailag megoldhatatlannak 

minősített helyzetekben, mint egy tartósan megromlott kapcsolat, fenyegető munkanélküliség. A 

tanult tehetetlenség jelentős tanulási deficittel jár, ha tartósan fennmarad. Érdekes módon különböző 

állatoknál más és más ingerlési küszöb után alakul ki a tanult tehetetlenség, vannak kifejezetten 

védett állatok is.  

Embernél a tanult sikeresség, tanult leleményesség, a szociális kompetencia képessége a tanult 

tehetetlenség ellentéte, ami a Csíkszentmihályi Mihály féle pozitív pszichológia egyik alapfogalma. 

Ennek kialakításában a családnak és az iskolai nevelésnek van meghatározó szerepe.  

 

A depresszió és szorongás tényleges kockázata lényegesen magasabb közvetlen élettani hatásánál, 

mivel a depresszió fokozza az ismert, egyéb veszélyeztetető tényezők, a dohányzás, kóros 

alkoholfogyasztás, stressz-táplálkozás gyakoriságát is. Nem csupán a diagnosztizált depressziós 

megbetegedések, hanem a megfelelő klinikai skála alkalmazásával megállapított depressziós tünet 

együttes is fokozza a veszélyeztetettséget.  

 

A modern stressz-elmélet kulcsfogalma a kontrollvesztés, hiszen a nehéz helyzetek, a kihívások 

akkor válnak károssá, ha megoldhatatlannak, kontrollálhatatlannak minősítjük azokat.  

A nehézségek, az újszerű helyzetek akkor vezetnek egészségkárosodáshoz, ha nem ismerjük a 

megoldás módját, ha túl sok megoldhatatlannak tűnő nehéz helyzet elé kerülünk, ha az a társadalom, 

amelyben élünk, kiszámíthatatlannak, kaotikusnak, kontrollálhatatlannak tűnik és nincsenek 

eszközeink az elviselhetetlennek érzett helyzet megoldására. Ez az életérzés, ha tartósan fennáll, 

depressziós lelkiállapothoz vezet.  

 

A magatartástudományi epidemiológiai kutatások kiemelten foglalkoznak azokkal a védő és 

kockázati tényezőkkel, amelyek az ember-környezet egyensúlyának fenntartásában meghatározó 

szerepet játszanak, csökkentik, vagy növelik a kontrollvesztés valószínűségét.  

 

A stressz ikerfogalma a megbirkózás (coping), mivel az, hogy egy nehéz, újszerű élethelyzet 

milyen reakciókat vált ki, alapvetően az egyén megbirkózási készségeitől függ. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az ember esetében nem egyszerűen alkalmazkodásról van szó, hanem arról, 

hogy céljaink megvalósítása során hogyan tudunk megküzdeni a nehézségekkel. Ha kialakul a 

sikeres megküzdés, megbirkózás képessége, egyre nehezebb célokat tűzhetünk ki magunk elé, és az 

eredményesség élménye fokozza én erőnket, kompetencia élményünket, hatékonyságunkat.  
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Az ember - környezet rendszer alapsémájában, egyensúlyvesztés esetén az egyensúly 

helyreállítására egyrészt magatartási válaszok segítségével törekedhetünk. Az adaptív 

konfliktusmegoldás, problémamegoldás egyik formája, ha a nehéz helyzetben magát a szituációt 

próbáljuk megváltoztatni, tehát magatartási választ adunk. 

 

A gondolkozási-érzelmi egyensúly helyreállításának másik lehetősége a kognitív sémák, tehát a 

helyzet értékelésének, minősítésének befolyásolása ezért váltak a kognitív viselkedésterápiák a 

magatartásorvoslás alapvető módszereivé. Ha a helyzetet megoldhatatlannak minősítjük, az adaptív 

módszer a helyzet újraértékelése, a kognitív átstrukturálás.  

 

A kognitív átstrukturálás, mint konfliktus-megoldási stratégia azt jelenti, hogy nehéz 

élethelyzetből más emberként kerülünk ki, azaz krízishelyzetekből a személyiségfejlődés magasabb 

fázisába képes jutni az ember.  

 

A legveszélyesebb nem adaptív konfliktus-megoldási kísérlet az, ha valaki nehéz élethelyzetben 

eszik, iszik, gyógyszert szed, és így próbálja elviselni a helyzetet. A konfliktushelyzetek válhatnak 

ilyen nem adaptív stratégiák következtében az önfeladó, önkárosító magatartás kiindulópontjaivá, 

ugyanakkor a krízisek, konfliktusok a személyiségfejlődés legfontosabb hajtóerői, ha képesek 

vagyunk azok adaptív megoldására. 

 

A modern stressz-elmélet kulcsfogalma a kontrollvesztés, hiszen a nehéz helyzetek, a kihívások 

akkor válnak károssá, ha megoldhatatlannak, kontrollálhatatlannak minősítjük azokat.  

 

Azt a folyamatot, amelyben az egyén megpróbál szembeszállni a stressz okozta 

kellemetlenségekkel megküzdésneknevezzük. 

 

Ha kialakul a sikeres megküzdés, megbirkózás képessége, egyre nehezebb célokat tűzhetünk ki 

magunk elé, és az eredményesség élménye fokozza én erőnket, kompetencia élményünket, 

hatékonyságunkat.  



121 
 

 
A legfontosabb tényezők ebben:  

 

1. célravezető (adaptív) megbirkózási, konfliktus-megoldási stratégiák  

2. célravezető, adaptív attitűdök, beállítottság  

3. a társas támogatás, szociális háló, kohézió, társadalmi tőke 

 

A stresszel történő megküzdésnek 2 formáját különböztetjük meg: 

 

• Érzelemközpontú 

 

A gondolkozási-érzelmi egyensúly helyreállításának egyik lehetősége a kognitív sémák, tehát a 

helyzet értékelésének, minősítésének befolyásolása. Ha a helyzetet megoldhatatlannak minősítjük, 

az adaptív módszer a helyzet újraértékelése, a kognitív átstrukturálás. A kognitív átstrukturálás, 

mint konfliktus-megoldási stratégia azt jelenti, hogy nehéz élethelyzetből más emberként kerülünk 

ki, azaz krízishelyzetekből a személyiségfejlődés magasabb fázisába képes jutni az ember. A 

kognitív átstrukturálás képessége fontos szerepet játszik az érzelmi funkciózavarok megelőzésében 

és kezelésében.  

 

� negatív érzések elhatalmasodásának megakadályozása 

� elkerüli a stresszorokkal való szembenézést 

� általában akkor, ha befolyásolhatatlannak ítéli az eseményeket 

• „Ez borzalmas!” 

• „Képtelen vagyok bármit is tenni!” 

• „Állandóan eszembe jut, nem tudok aludni!” 

• „Feladom! Jobb, ha nem gondolok rá!” 

 

• Problémaközpontú 

Az adaptív konfliktusmegoldás, problémamegoldás másik formája, ha a nehéz helyzetben magát 

a szituációt próbáljuk megváltoztatni, tehát magatartási választ adunk. 

 

� A stresszt kiváltó helyzetet problémaként értelmezi és a probléma megoldásá-

ra irányuló erőfeszítéseket tesz 

• „Mire vagyok képes? Mit változtassak?” 

• „Mit változtassak a környezetemen?” 
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� Először a probléma definiálására kerül sor, a helyzet feltérképezése után új 

megoldások keresése, alternatívák kidolgozása 

 

A legveszélyesebb nem adaptív konfliktus-megoldási kísérlet az, ha valaki nehéz élethelyzetben 

eszik, iszik, gyógyszert szed, és így próbálja elviselni a helyzetet. A konfliktushelyzetek válhatnak 

ilyen nem adaptív stratégiák következtében az önfeladó, önkárosító magatartás kiindulópontjaivá. 

Ugyanakkor a krízisek, konfliktusok a személyiségfejlődés legfontosabb hajtóerői, ha képesek 

vagyunk azok adaptív megoldására. 

A negatív stressz akkor jelentkezik, ha folyamatosan kihívásoknak vagyunk kitéve anélkül, hogy 

fellélegezhetnénk. Ilyenkor a feszültség felhalmozódik testünkben és számtalan fizikai problémát 

okozhat a fejfájástól, a magas vérnyomáson és az alvászavarokon át, a gyomor- vagy mellkas-

fájdalomig. Ötvenen felül a stressznek még összetettebb hatásai vannak, hiszen a szervezet ellenálló 

képessége csökken, illetve egy adott problémára koncentrálódik. 

• Mozogj rendszeresen - A mozgás nemcsak izmaid feszültségét enyhíti, de serkenti az 

endorfin termelődést, ami hangulatodat is javítja.  

• Frissülj fel lelkileg.- Legyen ez egy beszélgetés a barátnőddel, egy kiadós úszás, kártyaklub, 

egy témába vágó lap fellapozása vagy bármi más, amivel a fáradt gőzt kieresztheted, a kulcs 

a rendszerességben rejlik. 

• Légy pozitív. -   Ha negatív gondolatod támadt, próbálj érvelni annak ellentéte mellett.  

• Fogadd el a korlátaid. - Minden erőfeszítésed ellenére történhetnek váratlan dolgok, 

amelyeket nem tudsz befolyásolni. Ahelyett, hogy elkeserednél, vagy folyton ezeken 

rágódnál, összpontosíts arra, amire képes vagy, és amit már elértél. 

• Pihenj és aludj eleget. - Biztosíts testednek időt a regenerálódásra.  

• Ügyelj az egészséges táplálkozásra  

Ha egy Ön számára idegesítő szituációba kerül, mindig gondolja át, hogy tud-e az adott problémán, 

helyzeten változtatni, vagy nem Önön múlik a megoldás. Ha ez utóbbi, akkor semmi logika nincs 

abban, hogy stresszel, mert azzal nem jut előbbre senki és semmi, pláne nem az adott helyzet. Lehet, 

hogy csak még rosszabb lesz. Ha viszont tud változtatni a problémán, akkor a stresszre fordított 

energiáját inkább cselekvésre fordítsa, és oldja meg a helyzetet minél gyorsabban! 

4. Stresszcsökkentő módszerek a munkahelyen 
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1. Légzés: a szabályozott mély lélegzetvétel helyreállíthatja a tüdőben a stressz hatására felbo-

rult oxigén-széndioxid egyensúlyt. 

2. Mosoly: jókedvre derít. A mosoly ragadós, ezért ha mogorva ügyféllel vagy munkatárssal ta-

lálkozunk, vegyük fel vele a szemkontaktust és mosolyogjunk rá a lehető legkedvesebben. 

3. Nevetés – humor:  

4. 5 perc szabadság – elképzelni valami kellemeset (család, utazás, stb.) 

5. Lazítás. Izomcsoportok tudatos megfeszítése és ellazítása (az ujjak ökölbe szorítása, has-

izom feszítés majd lazítás, két tenyér összeszorítása, majd a kar lelazítása – pillanatok alatt 

elvégezhető 

6. Asztal melletti tornagyakorlatok: lábemelés az asztal alatt vízszintesig, fejkörzés (hátra ne!), 

vállkörzés. 

7. Rendcsinálás: (lehet minden délután egy szertartás, de lehet különleges esemény is. Ha min-

dennapos, akkor kapcsolódhat hozzá annak végiggondolása, hogy másnapra mik a legfonto-

sabb teendők. 

8. Szünet az egészségért: hagyományos szünetek helyett stresszmentesítő pihenők: pl. rövid sé-

ta. Minimum két hét szabadság egyben. 

9. Beszéljünk pozitív dolgokról: szituációk megbeszélése a munkatársakkal (nemcsak arról 

mesélni, milyen szörnyű volt) helyzetből adódó humor felismerése, új ötleteket kaphatunk 

hasonló szituációk megoldásához. 
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A fejezetet írta: dr. Molnár Ildikó 

 

IX. Fejezet 

Tárgyalástechnika 

 

1.A tárgyalás fogalma, a tárgyalási helyzet jellemzői 

1.1. Tárgyalási kommunikáció 

 

Legtágabb értelemben információ-továbbítást értünk alatta.  

Kommunikációs helyzetek:  

• kétszemélyes emberi kommunikáció,  

• csoportkommunikáció,  

• tömegkommunikáció,   

• biológiai kommunikáció (élő rendszerek szervezetében zajló kommunikáció). 

Közvetlen emberi kommunikáció megvalósulhat 2 személy között, több személy között és közve-

tett: eszközök igénybevétele (levelezés, telefon - inkább konferenciák, nem tárgyalás-, fax). 

Tárgyalási helyzet lehet üzleti célú tárgyalás, társadalmi szintű egyeztető tárgyalás, diplomáciai 

tárgyalás.(Helyzet, amikor tárgyalunk: ha valamilyen közös cél, érdek van és véleményeltérés a 

felek között.) 

 
A közszféra működése során nagyon sok olyan kommunikációs szituációval találkozunk, melyek 

tárgyalás útján történő feladatmegoldást igényelnek. A köz – és magánszféra szereplői között 

társadalmi szintű egyeztetések során, de a közhivatalok részére jogszabályban biztosított hatáskörök 

ellátása során is gyakori és tipikus eljárási cselekmény a tárgyalás (pl. hagyatéki, birtokvédelmi, 

szabálysértési eljárások). Emiatt nem csak a közszféra vezetői számára fontos a tárgyalási 

technikákkal való megismerkedés, hanem ügyintézői szinten is hatékonyabb ügyintézést 

eredményezhet. 

 

1.2. A tárgyalás különböző meghatározásai 

 

Tárgyalással van dolgunk minden olyan esetben, amikor az emberek nézeteket és véleményeket 
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cserélnek azzal a céllal, hogy befolyásolják a magatartást (..) egyszerre vannak közös és ütköző 

érdekeik. (Karras) A tárgyalás a menedzserek életformája.(Lax, Sebenius) A tárgyalás kétirányú 

kommunikáció, amelynek az a rendeltetése, hogy egyezségre jussunk másokkal azonos és eltérő 

érdekeinket illetően.(Fisher, Ury) Mastenbrock: a tárgyalás egy olyan szituáció, ahol két fő között a 

hatalmi különbségek nem meghatározóak, hatalmi érdek, kölcsönös függőség. 

 

A tárgyalás jellemzői: 

 

• Érdekek nem egyeznek meg 

• Egyik fél a saját szükségletét nem tudja kielégíteni a másik közreműködése nélkül 

• Erős-gyenge fél közt tartalmilag nincs tárgyalás, csak elfogadás, visszautasítás. 

 

A tárgyalás eredményességének egyik központi eleme a tárgyaló fél megfelelő kompetenciákkal 

való felvértezettsége. A sikeres tárgyaló fontosabb személyiségtulajdonságai: 

• Lojalitás a szervezet iránt 

• Hitelesség, meggyőzőképesség 

• Szakmai felkészültség (szakmai ismeret, tárgyalási technikák) 

• Intelligencia 

• Alkalmazkodóképesség: ismeretanyag, memória 

• Rugalmasság: merev az érdekeiben, rugalmas az elérési útban, módszerekben 

• Kreativitás 

• Empátia (de ne túlzott) 

• Frusztrációtűrő képesség 

• Jó kapcsolatteremtő képesség  

• Jó kommunikációs képesség 

• Aktív hallgatás képessége 

• Ápolt megjelenés 

• Barátságosság 

• Reakcióképesség ( ha a másik versengővé válik, akkor én is) 

• Provokálhatóság 

• Megbocsátás 

• Nem fél kérdezni, információ-kérés 

• Türelem, kitartás (elég idő a tárgyalás számára) 

• Többet mer kérni, mint amit el akar érni (de ez indokolható legyen) 
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• Tisztességes megoldásra törekszik (kétoldalú nyereség) 

• Tud együtt élni a bizonytalansággal 

• Konfliktuskezelés legmagasabb foka 

• Charles Dawson: nyerő tárgyaló helyett jobb a sikeres 

 

 

2. A tárgyalási folyamat szakaszai 

 

„ Ha elfújod a másik gyertyáját, attól a tied még nem fog fényesebben világítani.” 

A tárgyalás mesterei "páratlan művészettel bírnak rá arra minden embert, hogy ajándékként kínálják 

fel nekik azt, amit pedig feltett szándékuk volt megőrizni"- Francois Callieres, 18. századi történet-

író találó megfogalmazása napjainkban is helytálló. 

A tárgyalás folyamán számolni kell a figyelem ingadozásával, melynek lezajlása gyakran tudattalan, 

gyakorlott tárgyalók tudják irányítani, szabályozni. 

 

1. Felkészülés a tárgyalásra 

• Problémák, szükségletek tisztázása 

• Hosszú távú együttműködés esetén a kölcsönös előnyök megteremtése a cél 

• Rövid távú együttműködés esetén a versengő viselkedésformák sokkal inkább elő-

térbe kerülnek 

• Egyszeri együttműködés esetén az átverős típusú viselkedés is előfordulhat ( nincs 

retorzió lehetőség, mivel egyszeri kapcsolat) 

• Felmérni, hogy milyen információval rendelkezek 

• tárgyalási egyezség legjobb alternatívájának ( TELA ) átgondolása 

• Rendszerezni, hogy a partner milyen információkkal rendelkezhet  

• Információk gyűjtése: alapvető jogi kérdések, egyéb szakmai ismeretek 

• Információk rendezése: 

� Tárgyalási célok meghatározása 

� Pozíciók, javaslati csomagok kidolgozása 

� Adatok rendezése, érvek kidolgozása 

� Alsó és felső határ meghatározása 

� Bizalom szintje 

� Hatalmi viszonyok 

� Tárgyalási anyagok összeállítása (prezentáció, prospektus, szórólap) 
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� Tárgyalási folyamat megszervezése (napirend, tárgyalás ütemezése, időke-

ret) 

 

2. Megnyitási szakasz 

• Légkör teremtés 

• Semleges témáról beszélgetés 

• Bizalomépítés (legyünk teljes mértékben megbízhatóak, de sose bízzunk meg teljesen 

senkiben) 

• Ígéretek 

• Információk megosztása 

• Referenciák megadása 

• 4T:  

o Tárgy: amiről beszélünk 

o Terv: partnert ezzel megbízni 

o Tempó: időkeret 

o Többiek: bemutatás, delegáció érdekei 

 

3. Igények felderítése, ajánlatok megadása 

• Igények, illetve ajánlatok meghallgatása, megértése 

• Mindkét fél a saját álláspontját adja elő, nem kell hangsúlyozni a közös érdekeket 

• A számunkra legjobb ajánlattal foglalkozzunk 

• Maximális, de indokolt követelés 

• Kommunikációs technikák: kérdezés, aktív hallgatás 

• Jó kérdezés előnyei: 

o eszköz a tárgyalás irányítására 

o aktivizálni lehet a partnert 

o  meg lehet tudni a másik kompetenciáját (= mire van felhatalmazva) 

o ötleteket lehet adni ( mi lenne, ha…?) 

o segít a gondolatok, a tárgyalás lezárásában a partner döntésre bírásával 

o eszköz a finom kritizálásra 

 

4. Egyeztetés, alkudozás 

• Az ajánlat elmondása 

• A viszont-ajánlat meghallgatása 
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• Kérdezés, pontosítás, összegzés 

• Az elfogadható elemek kiemelése 

• Ellenajánlat 

• A tárgyalás irányításának formái: 

o Összegzések 

o A helyzet tisztázása 

o Áthidalás: ötlete témaváltásra, módszerváltásra, szakértő bevonása 

o A már létrejött tárgyalások hangsúlyozása 

o Figyelem a koncentráció változtatására 

 

5. Megoldás, megállapodás 

• Döntés előkészítése, témakéni összefoglalás 

• Lezárást elősegítő kérdések 

• Szóbeli szerződéskötés 

• Szövegezés, rögzítés 

• Véglegesítés 

 

6. Lezárás, befejezés 

• Taktika: a követelések biztosítása 

• Kedvező benyomások megerősítése 

• A megállapodás megünneplése 

• Semleges témák 

• Búcsúzás 

• Barátságban váljunk el 

• Protokolláris kérdések 

 

7. Utógondozás 

• A tárgyalás folyamatának és eredményének elemzése 

• A megállapodás végrehajtásának előkészítése 

• Mindent archiválni kell 

Kifogások kezelése 

A kifogások a kínálati piacon természetes dolgok. A kifogások segítik a fejlődést, hasznosak. 

 

Csoportosítás: 
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• Hivatkozás a körülményekre (pénz, felhatalmazás); ezt nem lehet kezelni, esetleg rész-

letfizetéssel, de nem biztos, hogy érdemes 

• A hivatkozás tényeken alapszik: a tényeket ne kérdőjelezzük meg; kezelés, kompenzáció; 

ígéret 

• Nem valós kifogás: célja az ügyfél érveket gyűjt hivatali döntések megvédésére 

 

Kifogáskezelés: 

• A partner azt szeretné tudni, hogy neki miért éri meg 

• Mihez képest elégedetlen, mivel hasonlítja össze a részére biztosított megoldást 

• Kifogás visszafordítása: bumeráng 

• Pontosan ezért ajánlom önnek, mert ez egy olyan megoldás, amely az adott jogi környe-

zetben az ügyfél számára biztosítható legkedvezőbb alternatíva 

 

Megegyezést segítő szövegfordulatok alkalmazásánál az alábbiakra kell figyelni: 

 

„Mi lenne, ha…”kezdetű mondat alkalmazása az egyezkedő, alkudozó szakaszban konstruktív lehet, 

azonban az előrehaladott folyamatban káros. Lehetőleg tűzzünk ki határidőt, mely fokozhatja a ha-

tékonyságot, serkentheti a kreativitást, negatív hatású viszont, ha valamelyik fél úgy érzi, hogy a 

határidő túl rövid, de pozitív hatású, ha dicsérjük a partnert. A szünet a tárgyalási folyamat szabá-

lyozásának eszköze, melyben áttekinthetjük a helyzetünket, a tárgyalásmenetet értékelhetjük, új 

pozíciót dolgozhatunk ki. Szünet tartása ajánlott a tárgyalás 1-1 szakaszának befejezésekor, ha patt-

helyzethez közeledünk, ha a delegációban megbeszélés válik szükségessé, és ha a figyelem, kon-

centráció lanyhul. 

 

A tárgyalás helyszínének megváltoztatására lehet szükség, ha megreked a tárgyalás, ha a delegá-

cióvezetők megállapodnak, hogy kötetlen keretek közt folytatják a tárgyalást. Új helyszín felfrissít-

heti az együttműködést, új ötletek, kezdeményezések születhetnek. Hátránya lehet viszont, hogy a 

delegációvezetők eltávolodhatnak a csapatuktól, mindig be kell számolni a csapatnak az élmények-

ről. 

Munkacsoportok létrehozása válhat szükségessé egyes tárgyalási helyzetekben. Munkacsoportok 

alakításakor egymás mellé rendelhetők a delegáció azon tagjai, akik számára a szóban forgó kérdés 

a legnagyobb kockázatot jelenti. Az együttműködést és a tárgyalás hatékonyságát javíthatja, hogy a 

tagok egyetlen probléma megoldására koncentrálnak, és együtt kell létrehozniuk valamit a teljes 

csapat érdekében. Felgyorsítja a tárgyalási haladást, mert párhuzamosan dolgoznak a tagok, nő a 
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motiváció, nő a felelősségérzet, a passzív tagok aktívabbá válnak és a szakemberek együttműköd-

nek. 

 

A versengő és az együttműködő tárgyalási stílusok jellemzői: 

 

Pozícióvédő tárgyalás 

(versengő) 

Érdekfeltáró tárgyalás 

(együttműködő) 

- - a felek erősen ellentétes pozícióból indul-

nak ki 

- mindkét fél maximális haszonra törekszik 

- álláspontjaikat nem hajlandók megváltoz-

tatni 

- elrejtik az információkat 

- rövid távú haszonszerzésre törekszenek 

- zéró összegű játék ( amennyit veszít az 

egyik fél, annyit nyer a másik ) 

- maximális haszonszerzési lehetőség 

- bizalmat nem kell kiépíteni 

- gyors 

 - a felek az érdekek, szükségletek feltárására 

törekednek 

 - nem a konkrét haszon, hanem a szükségle-

tek kielégítése a fontos 

 - nem ragaszkodnak az álláspontjukhoz, 

minden lehetséges megoldási módot meg-

vizsgálnak 

 - megosztják az információkat 

 - hosszú távú együttműködésre törekszenek 

 - nem zéróösszegű játszma ( külső erőforrás ) 

 - gyakrabban fordul elő 

 

A versengő taktikák jellemzői: 

• Előnye:  

o Viszonylag rövid 

o Nem kell bizalom 

o Nem kell feltárni a bizalmas információkat 

o Nem kell engedményeket adni 

• Hátránya: 

o Könnyen válik eredménytelenné 

o Az egyik fél vesztesnek érezheti magát 

 

• Felek ellentétes pozícióból indulnak ki 

• Mindenki maximális hasznot akar 

• Álláspontjukat nem hajlandóak megváltoztatni 

• Elrejtik az információkat 
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• Rövid távú haszon a cél 

• Jó fiú, rossz fiú szerep-felosztás megoszthatja a tárgyalási pozíciókat 

• Hazugság 

o Megtévesztés, elhallgatás 

o A hazugságtól való tartózkodás nem egyenlő az igazság kimondásával 

• Blöff 

o A hazugságnak egy különleges formája, mert ilyenkor a hazugság valójában nem 

hangzik el 

o Célja, hogy a másik fél úgy lásson dolgokat, ahogy mi akarjuk 

o Benyomásokat kell kelteni, nem is annyira szavakkal, mint inkább ráutaló maga-

tartással 

• Fenyegetés 

o Általában a gyengébb helyzetben lévő fenyeget 

o A fenyegető nem akarja a fenyegetést valóra váltani 

o Célja a másik magatartásának megváltoztatása 

o A fenyegetésnek reálisnak kell lennie, mindig kell kiutat biztosítani 

o Csak akkor használjuk, ha képesek és hajlandóak vagyunk azt beváltani 

o Mit tegyünk?  

• Ne reagáljunk rá 

• Gondolja, hogy a fenyegetés elősegíti a megegyezésünket? 

• Szakítsuk meg a tárgyalást, zárjuk el a kommunikációs lehetőséget 

• Érzelmi nyomás 

o Készüljünk fel a megterhelő érzelmi helyzetre 

o Tartsuk szem előtt az érdekeinket 

o Ne titkoljuk az érzelmeinket, de ne engedjük, hogy az érzelmeink vezéreljenek 

o A megtámadott féltől a meg nem támadott fél vegye át a szót 

o Ha a kiborulás szélén állunk, kérjünk szünetet 

 

Érdekfeltáró (együttműködő) taktikák jellemzői.  

• Előnye: 

o Mindkét fél kielégítheti a szükségleteit 

o Kompromisszumhoz vezet 

o Támogatja a kapcsolatépítést 

o Bizalmas 
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• Hátránya: 

o Hosszú időt igényel 

o Bizalmas információk feltárása 

o Bizalom kiépítése kell 

o Szükségletek feltárása (elfedhetik a konfliktusforrásokat) 

• Érdekek feltárására törekszenek 

• Nem konkrétan a haszonra, hanem a szükségletek kielégítése a cél 

• Nem ragaszkodnak az álláspontjukhoz 

• Minden lehetséges megoldási módot megvizsgálnak 

• Megosztják az információt 

• Hosszú távú együttműködésre törekszenek 

• Külső erőforrás bekapcsolása 
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MELLÉKLETEK 

 

 

 

1. számú melléklet 

Személyes stressz helyzetértékelő lista elkészítése 

 

 

 

Stresszkezelés 

Az életünkben változást okozó tényezők értékelése  Stressz-pontérték 

Házastársunk elhalálozása                                                           100 

Házastársunk komoly betegsége                                                   80 

Válás            73 

Különélés           65 

Komoly kapcsolat megszakítása        63 

Börtönbüntetés          63 

Közeli rokon elhalálozása         63 

Családtag balesete vagy súlyos betegsége       52 

Családon belüli alkoholizmus vagy kábítószer-függőség     52 

Házasság           50 

Munkahelyről való elbocsátás        47 

Házassági problémák orvoslása        45 

Munkanélküliség, munkakeresés        45 

Nyugdíjazás           45 

Családtag egészségében előforduló változás       44 

Súlyos autóbaleset          43 

Jó barát halála           42 

Terhesség           40 

Koraszülés           40 

Szexuális zavarok          39 
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Műtét            39 

Új családtag érkezése          39 

Munkahelyi változások         39 

Megváltozott jövedelem, anyagi helyzet       38 

Új munkakör           36 

Élettárssal/házastárssal előforduló veszekedések gyarapodása/csökkenése   35 

Magas összegű hitel törlesztése        31 

Bűncselekmény áldozata         30 

Ingatlan elvesztése          30 

Változó munkahelyi felelősség        29 

Gyermek elköltözése otthonról        29 

Idős szülők hazaköltözése         29 

Konfliktusok az apóssal-anyóssal        29 

Szülők elhelyezése az öregek otthonában       29 

Kimagasló egyéni teljesítmény        28 

Házastárs munkaviszonyt létesít / nyugdíjba megy      26 

Iskola év kezdete / vége         26 

Életstílusban történő változások        25 

Személyes szokásokban történő változások       24 

Konfliktusok  a munkahelyi felettesekkel       23 

Munkaidőben, munkakörülményekben történt változások     20 

Konfliktusok a munkatársakkal        20 

Költözködés           20 

Iskolaváltoztatás          20 

Templomi tevékenységben történő változások      19 

Szabadidőbeli változások         19 

Társasági változások          18 

Alvásritmus változása         16 

Étrendi változások /diéta, vegetarianizmus stb./      15 

Nyaralás           13 

Szabadság           12 

Bürokráciával kapcsolatos gondok        11 

Kisebb törvénysértés          11 
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Belülről származó stressz értékelése 

Visszafojtott düh        95 

Tartós harag         80 

Tartós bűntudat        75 

Tartós félelem         70 

Tartós fájdalom        70 

Tartós kétségbeesettség és kudarc érzése     65  

 

 

A stressz tünetei 

Balesetek és sérülések                                                     Emésztési zavarok 

Fülzúgás                                                                          Álmatlanság 

Cinizmus                                                                         Gyors szívverés és lélegzés 

Depresszió                                                                      Szexuális problémák 

Szórakozottság                      Nehéz légzés  

Aluszékonyság                                                                Fogékonyság a fertőzésekre 

Fáradtság                                                                         Káromkodás 

Gyakori megfázás                                                           Érzéketlenség 

Fejfájás /migrén /                                                            Gyomorfekély 

Magas vérnyomás                                                           Szűklátókörűség 

Hisztéria                                                                          Látási zavarok 

 

 

Az élethelyzet változási pontszám értékelése 

Dr.Thomas és munkatársai összefüggést találtak az életkörülményekben bekövetkezett változás és a 

megbetegedés valószínűsége között. Az alábbi táblázat statisztikai valószínűséget tüntet fel, az 

egyéni értékek nagy szóródást mutathatnak. 

0 – 149   Nem számottevő a kockázat 

150 – 199   Enyhe krízisszint, megbetegedés valószínűsége 37 % 

200 – 299   Közepes krízisszint, megbetegedés valószínűsége 51 % 

300 felett   Súlyos krízisszint, megbetegedés valószínűsége 79 %. 

 

 

A stressz feloldására szolgáló hasznos és káros módszerek 
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Hasznos                                                                        Káros 

 

Fantáziálás és álmodozás                                           Alkoholizmus 

Festés                                                                        Drogfogyasztás 

Zene                                                                           Mértéktelen evés 

Tánc                                                                           Ideges étvágytalanság farkaséhség  

Relaxáció                                                                   /bulímia/ 

Mozgást igénylő sportolás                                         Öngyilkossági kísérlet 

Kocogás                                                                     Szerencsejáték 

Sírás és kuncogás                                                       Felesleges kockázatvállalás 

Állat tartás                                                                 Házastárs és gyermekek bántalmazása 

Meleg fürdő szauna                                               Szexuális kicsapongás 

Imádkozás                                                                Gyakori állásváltoztatás/költözés 

Fizikai munka /pl. favágás/                                       Állandó túlmunka 

Ünnepségek szertartások végzése                             Gyakori orvoshoz járás 

Meditálás                                                                   Erőszakosság  /bűnözés/ 

 Háborúzás 

 Erős dohányzás /a marihuánás cigarettát  

 is bele értve/ 

 Szélsőséges mozgalmakban való részvétel 

 Megrögzött vásárlási kényszer 

 Realitásérzék elvesztése 

 Idegösszeomlás, agyi katasztrófa 

 Gyakori betegállomány 

Ezek akkor károsak, ha szélsőséges formát öltenek.  

Nem érték alapon ítéljük el, hanem az a baj velük, hogy az 

egyén általuk még rosszabb helyzetbe kerül mint volt. 
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2. számú melléklet 

 

A viselkedésnek ez a két alapvető dimenziója felhasználható arra, hogy a konfliktusok 

kezelésének öt sajátos módját meghatározzák. 

 

Thomas - Killman modell 

Konfliktuskezelési módok 

 

Önérvényesítés 

(megoldásra való motiváltság) 

 

magas 

 

 

 

 

VERSENGŐ 

nyer/veszít 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMAMEGOLDÓ 

nyer/nyer 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPROMISSZUM-

KERESŐ 
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ELKERÜLŐ 

veszít/veszít 

 

 

 

 

 

 

 

ALKALMAZKODÓ 

Veszít/nyer 

 

alacsony                          magas 

           

         Együttműködés 

             (bizalom) 

A KONFLIKTUSKEZELÉS ÖT MÓDJA 
 

 

ALKALMAZKODÁS (elsimítás) 

 

- Én így gondoltam... 

- Egyetértek... 

- Kész vagyok elfogadni... 

- Úgy teszek, ahogy mondod... 

- Nem akarom, hogy megbántódj... 

- Te hogy gondolod...? 

- Örülök, hogy ebben egyetértünk... 

- Meggyőztél... 

 

ELKERÜLÉS (visszahúzódás) 

 

- Ezért nem vállalhatom a felelősséget... 

- Jobb lenne, ha ezt most nem vitatnánk meg... 

- Térjünk vissza erre később... 

- Ez nem tartozik a hatáskörömbe... 

- Nem vagyok abban a helyzetben, hogy vitába bocsátkozzam... 

- Ebbe nem megyek bele... 

- Nem világos az álláspontod... 
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- Nem akarok ehhez hozzászólni... 

- Nincs véleményem... 

 

KOMPROMISSZUMKERESÉS (osztozás a várható kimenetelben) 

 

- Gyorsan találjunk megoldást... 

- Én engedek ebben, te engedsz abban... 

- Hajlandó vagyok..., ha te is hajlandó vagy... 

- Felejtsük el, ami szétválaszt minket... 

- Inkább nyerjünk, mint veszítsünk mindketten... 

- Találjunk megoldást félúton... 

- Hagyjuk ezt az egészet, helyette elégedjünk meg ezzel... 

 

VERSENGÉS (önérvényesítés) 

 

- Nem változtatok a véleményemen... 

- Hogy egészen világos legyek... 

- Az én véleményem a legésszerűbb... 

- Biztos vagyok abban, hogy az én megoldásom a legjobb... 

- Ezt én tudom jobban, úgyhogy... 

- Tedd, amit mondtam... 

- Ha nem így teszel, akkor... 

 

PROBLÉMAMEGOLDÁS (együttműködés) 

 

- Fogjunk hozzá közösen... 

- Ez az én véleményem. És a tiéd...? 

- Valójában mi is a probléma...? 

- Hogyan oldhatnánk meg...? 

- Miben értünk egyet, és miben különbözik a véleményünk...? 

- Keressünk közös kiindulási alapot... 

- Vizsgáljuk meg közelebbről a problémát... 
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3. számú melléklet 

 

 

Igaz – hamis gyakorlat (attitűd) 

 

Egy megértési gyakorlatot fogunk végrehajtani. 

Felolvasok egy történetet, és utána állításokat mondok. Az egyes állításokról el kell dönteni, hogy 

azok igazak, hamisak, illetve nem tudom. Bármikor bárki kérheti a történet újbóli felolvasását. 

Mindenki jelölje az adott állítás sorszámát, utána azt, hogy I igaznak, H hamisnak, vagy nem 

tudhatónak gondolja saját válaszát 

Egy állítást elmond az ember kétszer, utána kérdezzük, hogy kell-e a történet, ha igen felolvassuk és 

utána megint az állítás, ezután a következő állítás … stb. 

 

A történet: 

Egy vezető beosztottját nem javasolta jutalmazásra. 

A beosztott benyújtotta lemondását. Ezt munkatársai sajnálták, mert közkedvelt ember volt. 

Beszélgettek arról, hogy tegyenek-e valamit. 

 

Az állítások 

 

1. A vezető megtagadta beosztottjától a jutalmat. 

2. A beosztott nem kapott jutalmat. 

3. A beosztott mérges volt és emiatt lemondott. 

4. A lemondás oka a meg nem adott jutalom volt. 

5. A vezető ugyan javasolta a jutalmat, de elutasították. H 

6. A beosztott távozását a kollégák sajnálták. 

7. A kollégák beszélgettek arról, hogy tegyenek-e valamit a vezető eljárásával szemben. 

8. A kollégák beszélgettek a beosztottal. 

9. A vezető a kollégák beszélgetésében nem vett részt. 

10. A vezető felmentette a beosztottat. 

11. Tapasztalt és közkedvelt emberről volt szó. 

12. A kollégák sajnálták, hogy a beosztott nem kapott jutalmat. 

13. A beosztott közkedvelt ember volt, beszélgettek arról, hogy tegyenek-e valamit. I 
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A táblára felírom a következőt: 

   I H ? 

  1 

  2 

  . 

  7 

 

Ezt követően jelentkezzen, aki az 1. állításra azt írta, hogy igaz (ha van ilyen, akkor az 1.-I helyre 

pipát teszünk), majd jelentkezzen, aki azt írta, hogy hamis (ha van jelentkező, akkor oda is pipát 

teszünk 1.-H hely), majd aki ? írt (ha van, akkor oda is pipa 1.-? Hely). Ha valamelyik helyre nincs 

jelentkező, akkor oda 0 kerül. 

Az összes állításon végigmegyünk ezen a módon. 

 

Látható, hogy nagyon sok helyen lesz pipa, azaz ugyan azt a történetet sokféleképpen értelmezzük, 

mert az első felolvasáskor kialakul bennünk egy saját történet és válaszainkat nem a felolvasott 

történetre, hanem a saját fantázia történetünkre adjuk. 

Kinek van igaza? Mi a helyes megoldás? 

 

Mi a tanulsága a gyakorlatnak? Hol tudjuk alkalmazni a munkánk során? 

Volt-e olyan már a munkátokban, hogy igaznak hittetek valamit, s bebizonyosodott az ellenkezője 

vagy fordítva? 

Hogyan lehetett volna ezt elkerülni? 

 

4. számú melléklet 

„ Hajós mese” 

 

Képzeljétek el, hogy együtt a tengerre megyünk hajóval kirándulni. Ragyog az ég, lágy szellő 

enyhíti a forróságot, a végtelen nyugalom az úr a hajónkon. Hirtelen elkomorul az ég, és rettene-

tes vihar támad a tengeren. „RECCS” a hajó kettétörik. 

Életben próbálunk maradni, az úszó fadarabokba kapaszkodó embereket sodor a víz ide-oda, 

akik küzdenek az életben maradásért. Hulla fáradtan arra ébredsz, hogy egy homokos tengerpar-

ton fekszel a finom meleg homokban és süt a nap, lágy szellő lengedez. 

Mit csinálsz? 
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Először körülnézel, mit lehetne enni, inni. Találsz friss gyümölcsöket, finom édesvizű patakot, 

amelynek üdítő a vize. 

Pár nap múlva összetákolsz egy kunyhót, hogyha rosszabbra fordulna az idő, ne ázz, ha vadál-

latok jönnének, el tudj bújni. 

Lassan elkezdesz unatkozni, ezért elindulsz a szigeten, hátha találkozol valakivel, hogy beszél-

getni tudjatok. Mit ad’isten, egy nagyon kedves ellenkező nemű személlyel találkozol, aki na-

gyon szimpatikus, ezért meghívod a kunyhódba… 

Reggel, mikor felkelünk, mi jut eszünkbe?? 

 -„No, milyen voltam az éjjel??” ( elismerés iránti igény) 

Jön egy hajó, megmenekültök és könyvet írsz a történtekről. 

 

 

5. számú melléklet 

 

A döntések analízise 

 

Nézzük meg az alábbi táblázatot. Mindenki gondoljon vissza egy korábbi utólag jónak vagy 

rossznak minősült döntésére. (Ez valami bonyolultabb kérdés eldöntése legyen olyan hatósági 

döntés, aminek csak egyféle kimenete lehet az adott jogszabályi környezetben. Pl. munkahelyváltás) 

Írjuk le a döntést röviden, és tegyünk pipát vagy x-et a megfelelő kockába aszerint, hogy az adott 

szempont a döntésemnél megfelelően érvényesült-e, utolsóhoz pedig szöveges válasz. Erre 

mindenkinek 5 perce van egyénileg. 

Alakítsatok párokat oly módon, hogy minden második ember helyet cserél a szemben ülőkkel. 5-5 

perc áll mindkét beszélgető fél rendelkezésére, hogy egy jó és rossz döntésének szempontjait a 

táblázatban foglaltak szerint társával megbeszélje, kifejtse mit jelent a pipa vagy az x. 

Rossznak itt azt a döntést nevezzük, amiről utólag kiderült, hogy nem volt helyes, de nyilván a 

döntés időpontjában az tűnt helyénvalónak különben nem úgy döntöttünk volna. 

 

Felbecsülésre irányuló kérdések Jó döntésem Rossz döntésem 

1. Mi volt a célom?   

2. Mennyire volt világos a célom?   

3. Mennyire jól tudtam a lehetőségeket tettekre váltani?   

4. Felismertem-e a valódi korlátokat?   
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5. Alaposan mérlegeltem-e a választási lehetőségeket?   

6. A potenciális problémákat előre láttam-e?   

7. A döntés végrehajtás jól tervezett volt-e?   

8. Igazából bírálat érhet-e szűkátókörűségért?   

9. A megközelítésem fegyelmezett és módszeres volt-e?   

10. Elég kreatív voltam-e?   

11. Mérlegeltem-e minden egyes cselekvési opció gyenge 

és erős pontjait? 

  

12. Az én személyem döntő volt-e?   

13. Visszatekintve mit tettem volna másképpen?   

 

• Hogy éreztétek magatokat a végiggondolás és a beszélgetés közben? 

• Voltak olyan új szempontok, amiket az eddigiekben nem vettetek figyelembe egy 

döntéshozatalnál? 

• Mi az amit eddig is figyelembe vettetek? 

• Volt jelentős különbség a jó és rossz döntéseknél a pipák és X-ek számában? 

• Segíthetnek ezek a szempontok a jövőben a döntéshozatalban? 

 

6. számú melléklet 

Kérdezési gyakorlat (üzleti tojások) 

 

A csoportot párokba rendezzük, a párok minden tagja megkapja az a, illetve b feladatlapot, amelyet 

elolvas. Ezt követően 10 perc áll rendelkezésre, a megegyezésre. 

Instrukció: mindenki azt mond el amit akar, akár a feladatlapját is felolvashatja párjának, de 

megmutatni nem szabad.  

Feldolgozás: észrevették-e, hogy nem ugyan az a dolog kell mindkettőjüknek. Ha igen miként? 

Kérdeztek-e? Milyen volt az odafigyelés? 
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ÜZLETI TOJÁSOK (A) 

 

Ön a Földművelésügyi Minisztérium fővegyésze, aki olyan rovarölő szerek kifejlesztésére 

specializálódott, amik megsemmisítik a mezőgazdasági termékekre veszélyes rovarokat. 

Nemrégiben a világ minden részéről érkező jelentések a Cottermus molylepke támadásáról 

számoltak be. Ez a lepke minden fajta fára nagyon pusztító lehet, és ha nem fékezik meg, egész 

erdőségeket csupaszíthat le, majd pusztíthat el néhány napon belül. Egyszer már azt gondolták, 

hogy megfékezték és a kipusztulás határán van, de most újra nagy számban megjelent minden 

kontinensen. Két hónapon belül a lárvák kikelnek, és jelentős erdőpusztulás következik be. 

Miután a fák lehullajtják leveleiket, a másodlagos hatás a példa nélküli erózió, valamint a föld 

vízháztartásának teljes felborulása lesz. A molylepke a mezőgazdasági kultúrákra is átkerülhet, és 

komoly károkat okozhat. A kukorica és a búza különösen érzékenynek tűnik a molylepke 

támadásával szemben. 

A molylepke megállításának egyetlen módja a fertőzött területek permetezése egy speciális rovarölő 

szerrel, az UO vegyülettel, amit azonban évek óta nem gyártanak. A legtöbb rovarölő szer 

szintetikus vegyület. Az UO-t azonban a ritka foltos strucc tojásának héjából készítik. A strucc 

Ontarióban él. Ebből a madárból csak nagyon kevés van, és évenként csak egyszer raknak tojást. 

Most van a tojásrakás hónapja. A tojásokat raktározzák, és különleges éttermeknek adják el, ahol 

levest készítenek belőlük. Tavaly a tojásokat átlag 15 dollárért vásárolták meg. 

A struccok egyedüli tulajdonosa Ontario egy távoli sarkában él. Azt híresztelik, hogy a nemzetközi 

alvilág tagja, kábítószer-kereskedő és több gyilkosság is terheli a számláját. Ön úgy tudja, hogy az 

illető nem tud arról, hogy fokozott igény jelentkezik a tojások iránt. 

Mivel a rovarölő szer gyártásához tojások ezreire lesz szükség, minisztériumuk úgy döntött, hogy a 

teljes ez évi termésre - 10.000 db-ra - szükség lesz. A rovarölő szer felére Amerikában, 20%-ára 

Európában és Oroszországban lesz szükség. Az Ön feladata a lehető legtöbb foltos strucc tojás 

megszerzése. A minisztérium feljogosította, hogy akár 500.000 dollárt is elköltsön a szükséges 

mennyiségre. A magyar vegyipar számára nagy piaci és innovációs lehetőséget jelent a gyártás. 

Az éttermek mellett, úgy tűnik más versenytársak is jelentkeznek. Arról hallott, hogy az 

Egészségügyi Minisztérium is meg akarja vásárolni a tojásokat. Az Ön minisztériumának igen rossz 

a viszonya a másik minisztériummal és voltak már komoly konfliktusaik a hiányos erőforrásokkal 

kapcsolatban is. Aggódik, hogy az Egészségügyi Minisztérium és talán más cégek is megpróbálják 

majd túllicitálni Önt. 

Ontarioba repül, hogy megvegye az ez évi tojástermést. Dühös amiatt, hogy az alvilág hasznot 

húzhat ebből a szorult helyzetből. Észreveszi, hogy a repülőgépen az Egészségügyi Minisztérium 

képviselője ül Ön mellett. Megpróbálja meggyőzni az illetőt, hogy Önnek feltétlenül szüksége van a 
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teljes tojástermésre. Ha sikerül eredményesen képviselnie minisztériuma érdekeit, akkor biztosan 

magasabb pozícióba helyezik, ami ötszörös fizetést is jelentene az Ön számára. 

 

ÜZLETI TOJÁSOK(B) 

Ön az Egészségügyi Minisztérium főgyógyszerésze, aki olyan gyógyszerek kifejlesztésére 

specializálódott, amelyek ritka betegségeket gyógyítanak. 

Nemrégiben X-Fluoxid járvány tört ki világszerte. Ez egy fertőző betegség, ami magzati 

rendellenességeket okoz. Ez lehet fizikai vagy szellemi deformáció. 

Vészhelyzet alakult ki világszerte. Amennyiben az X-Fluoxidot nem fékezik meg gyorsan, fennáll a 

veszély, hogy egy teljes nemzedék igen nagy százaléka családjaik és a társadalom gondoskodására 

szorul majd évtizedekig. A közgazdászok azt jósolják, hogy a költségek családok millióit teszik 

majd tönkre és gazdasági összeomlás vár a fogyasztási javakat előállító iparágakra. A 

pszichológusok azt jelzik, hogy a pszichés hatások majd minden családot érintenek majd, borzalmas 

következményeket maguk után vonva. 

Az Ön minisztériuma vizsgálta az X-Fuoxidot és talált egy szérumot, ami megakadályozza a 

betegséget. A szérumot az igen ritka foltos strucc tojásának sárgájából készítik. Ez a madár kis 

számban Ontarióban él. Minden évben csak egyszer raknak tojást és ez a hónap a tojásrakás ideje. A 

tojásokat minden évben raktározzák, majd különleges éttermeknek adják el, ahol levest készítenek 

belőlük. A tavalyi készletet átlag 15 dollár/db áron adták el. 

A szelídített foltos struccok egyedüli tulajdonosa Ontario egy távoli sarkában él. Úgy hírlik, hogy a 

nemzetközi alvilág tagja, kábítószer-kereskedő és több gyilkosság is terheli a lelkét. Ön nem hiszi, 

hogy az illető tudna a megnövekedett igényekről. 

Az Egészségügyi Minisztériumnak szüksége lesz a teljes tojásmennyiségre, hogy kielégítse a 

szérumigényt világszerte. A mennyiség felére Amerikában lesz szükség, 20%-át Európa és 

Oroszország igényli majd. Az Ön feladata: szerezzen annyi foltos strucctojást, amennyit csak tud. A 

minisztérium feljogosította Önt, hogy akár 505.000 dollárt is felhasználhat a tojások megvásárlására. 

Úgy tűnik, hogy a foltos strucc tojás vásárlásánál versenytárs jelentkezik - a Földművelésügyi 

Minisztérium. Az Ön minisztériumának igen rossz a viszonya a másik minisztériummal. 

Rivalizáltak már hiányos erőforrások megszerzésével kapcsolatban. Nyugati cégek is 

megjelenhetnek a tojásokért. 

Felhatalmazzák önt, hogy versenyezzen a Földművelésügyi Minisztériummal a tojásokért. A 

rendelkezésére álló összeg felső határáig is elmehet, hogy megszerezze a teljes mennyiséget. A 

magyar gyógyszeripar számára mind piaci, mind innovációs szempontból hatalmas ugrást jelentene 

a szérum gyártásának megkezdése. 

Ön Ontarioba repül, hogy megpróbálja megvenni a tojásokat. Ön mérges, hogy a konfliktus igazi 
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haszonélvezője az alvilág lesz. Most fedezte fel, hogy a szomszédja a Földművelésügyi 

Minisztérium képviselője. 

Megpróbálja meggyőzni ezt a személyt, hogy Önnek mindenképpen szüksége van a teljes 

mennyiségre. Ha sikeresen képviseli az Egészségügyi Minisztérium érdekeit, biztosan magasabb 

pozícióba helyezik, jelenlegi fizetésének ötszörösével. 

 

7. számú melléklet 

Asszertivitás kérdőív 

 

Kitöltés után páros megbeszélés, hogy mit nehéz és mit könnyű megvalósítani. 

Időkeret: kitöltés 10 perc, megbeszélés 2 x 3 perc. 

 

Mennyire asszertív Ön? 

 

Kérjük, töltse ki a következő kérdőívet! Tegyen jelet a megfelelő oszlopba! 

 SOHA=S NÉHA= N GYAKRAN= GY  

  S N GY 

1. Amikor egy munkatársa ésszerűtlen kívánsággal áll elő vissza tudja utasí-

tani? 

   

2. Képes arra, hogy szemtől szembe mondja el véleményét munkatársainak, 

ha az kedvezőtlen rájuk nézve? 

   

3. Szemtől szembe meg tudja dicsérni munkatársai ötleteit és sikereit?    

4. Amikor valaki megdicséri Önt tudja, hogy mit mondjon?    

5. Meg tudja-e mondani a munkával kapcsolatos elégedetlenségét főnöké-

nek? 

   

6. Képes arra, hogy elkerülje, hogy mások kihasználják, vagy erőszakoskod-

janak Önnel? 

   

7. Képes figyelmeztetni (a kívánatos viselkedésre) egy önnél fiatalabb vagy 

idősebb férfit? 

   

8. Képes figyelmeztetni (a kívánatos viselkedésre) egy önnél fiatalabb vagy 

idősebb nőt? 

   

9. Fel tud szólalni és tud kérdéseket feltenni egy gyűlésen?    

10. Amikor valaki félbeszakítja, közvetlenül és azonnal tud reagálni a meg-    
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jegyzésre? 

11. Amikor valakit kirívóan igazságtalannak tart, általában megmondja neki?    

12. Tud humorral reagálni, amikor valaki legyőzi Önt?    

13. Tud beszélni a versengéssel kapcsolatos érzéseiről egy olyan munkatársá-

val, akit versenytársának érez? 

   

14. Igazán képes beismerni a hibáit?    

15. Beszélgetéseken magabiztosan viselkedik?    

16. Amikor valaki igazságosan bírálja, meg tudja hallgatni a kritikát anélkül, 

hogy védekező magatartást venne fel? 

   

17. Amikor valaki elvégez egy munkát az Ön számára és ezzel a munkával 

nincs megelégedve, meg tudja kérni, hogy végezze el rendesen? 

   

18. Amikor nem ért valamit, képes arra, hogy kérje, hogy tisztázzák?     

19. Ha egy munkatársa visszaél a bizalmával képes arra, hogy megmondja 

neki, hogy hogyan érez? 

   

20. Ha valaki, akit tisztel, olyan véleményt nyilvánít, amellyel egyáltalán nem 

ért egyet, elmondja a véleményét? 

   

21. Képes arra, hogy ellentmondjon egy domináns személynek?    

22. A fülébe jut, hogy valaki valótlan pletykákat terjeszt Önről. Közvetlenül 

odamegy hozzá, hogy tisztázza a helyzetet? 

   

23. El tudja kerülni, hogy hosszasan bocsánatot kérjen?    

24.  Meg tud kérni valakit egy szívességre?    

 

Feldolgozás: egyéni kitöltés után párokban megbeszélés 

A felsorolt példák személyekre és viselkedésekre, nem hierarchiára vonatkoznak. A viselkedés nagy 

mértékben függ a helyzettől. 
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ASSZERTIVITÁS KÉRDŐÍV 

Ebben a kérdőívben mindig 10 pontot kell szétosztani az (a)-val, (b)-vel és (c)-vel jelölt állítások 

között úgy, hogy a Rád jellemzőbb állítás kapjon több pontot kapjon. 

Előfordulhat, hogy egy állításnak egyáltalán nem adsz pontot (mert az szinte sohasem fordul elő 

veled), illetve, hogy egy állításnak 10 pontot adsz (mert ez az állítás sokkal jellemzőbb Rád, mit a 

másik kettő állítás). 

Válaszaid írd a VÁLASZLAP megfelelő sorába 

Állítások: 

Olyan ember vagyok, aki … 

1. (a) hagyja, hogy megsértsék jogait. 

 (b) megvédi jogait. 

 (c) megsérti mások jogait. 

 

2. (a) nem éri el céljait. 

 (b) eléri céljait anélkül, hogy másokat megsértene. 

 (c) eléri céljait akkor is, ha ezzel másokat megkárosít. 

 

3. (a) frusztrált és boldogtalan. 

 (b) jól érzi magát. 

 (c) védekező és támadó. 

 

4. (a) visszahúzódó. 

 (b) kifejezi érzelmeit. 

 (c) gyakran kirobban, gyűlölködő vagy mérges. 

 

5. (a) szorongó, megbántott. 

 (b) nyugodt és magabiztos. 

 (c) nagyképűen magabiztos. 

 

6. (a) feladja céljait. 

 (b) igyekszik úgy elérni a céljait, hogy mások is elérhessék az övéket. 

 (c) nem törődik mások céljaival. 

 

7. (a) könnyen mások csapdájába esik. 

 (b) érdeklődve, nyitottan tekint a világra. 
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 (c) gyanakszik és cinikus. 

 

8. (a) rosszul érzi magát a gyengeségei miatt. 

 (b) ismeri a gyengeségeit, de ettől még szereti magát. 

 (c) nem ismeri a gyengéit. 

 

9. (a) hagyja, hogy mások válasszanak helyette. 

 (b) kiválasztja, mi kell neki. 

 (c) beleszól mások választásaiba. 

 

10. (a) hagyja, hogy kihasználják. 

 (b) megvédi saját jogait. 

 (c) Kihasználja a többieket. 
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VÁLASZLAP 

 

 a b c Összesen 

1.    10 

2.    10 

3.    10 

4.    10 

5.    10 

6.    10 

7.    10 

8.    10 

9.    10 

10.    10 

Összesen    100 

 

KIÉRTÉKELÉS 

Add össze az a majd a b és a c oszlopokban található számokat (a kapott három szám összege 100 

kell, hogy legyen), majd az összegeket írd át a következő ábra ovális területeibe. 
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AZ ASSZERTIVITÁS HÁROMSZÖG 

 

 

A számok azt jelzik, mennyire jellemző Rád a passzivitás, az asszertivitás illetve az agresszivitás. 

Úgy érzed, a kapott arányok jól tükrözik a Te befolyásolási stílusod? 

Ha igen, akarsz-e rajta változtatni, vagy meg vagy vele elégedve? 

Ha változtatni akarsz, akkor hogyan? 

8. számú melléklet 

„Csak egy szó” 

 

A gyakorlat célja: Megtapasztalják, hogy már a szóhasználat is jelezheti az elfogadást és a bizalmat. 

Ily módon nagyobb mértékű kockázatvállalásra ösztönöz a problémamegoldás során. 

Időtartam: 10 perc 

Instrukció, lebonyolítás: 

2 fordulót játszunk. 

A résztvevők párokat alkotnak. Az egyik lesz az „A” személy, a másik a „B” személy. A pároknak 1 

perc áll rendelkezésére, hogy megtervezzék közös nyaralásukat. 

 

(b) ASSZERTIVITÁS 

(a) PASSZIVITÁS (c) AGRESSZIVITÁS 
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Első fordulóban „A” feldob egy javaslatot. Pl. Menjünk el egy izgalmas helyre. 

„B” személy válaszát úgy kezdi: „Jó, de…..” és befejezi a mondatot. Pl. Jó, de én egész nap a 

tengerparton akarom süttetni a hasamat. 

Most „A” folytatja: „Jó,de ….” és befejezi a mondatot. A társalgás így folytatódik, míg le nem telik 

az egy perc. 

A második fordulóban ismét „A” személy kezd egy javaslattal, amelyre a „B” személy „Jó és …..” 

kezdetű mondattal felel. Majd „A” reagál, szintén „Jó és” kezdetű mondattal. A társalgás így 

folytatódik, míg le nem telik az egy perc. 

Feldolgozás: 

Az ismert játékszabályok ellenére ki érezte úgy, hogy irritálta őt partnere az első fordulóban? 

Másképpen érzett-e a második fordulóban? Hányan jutottak messzebb a tervezésben a második 

alkalommal? Mi lehet az oka, hogy a második fordulóban több mindent sikerült megtervezni? 

Hogyan alkalmazhatjuk az „Igen és ….” technikát a munkában és más társas kapcsolatokban, 

amikor nem értünk egyet valakivel? Hogy befolyásolja az „Igen és ….” technika a párbeszédben 

ható erőket probléma helyzetben? Mit nyerne, és mit vesztene ezzel a technikával egy konfliktus 

során? 

9. számú melléklet 

Asszertív üzenetek (én-üzenetek) 

 

a) Történés b) Saját érzelmek c) Indoklás, hatás 

Amikor kiabálsz velem, nagyon megijedek, mert attól tartok, hogy 

haragszol rám. 

Amikor későn érsz haza,  aggódom, mert azt hiszem, hogy 

valami bajod történt. 

Nem hoztad vissza a 

könyvemet, 

ezért haragos voltam, mert szükségem lett 

volna rá. 

 

Feladatlap 

Fogalmazzon én-üzeneteket az alábbi problémák kapcsán: 

1. Kollégájának kölcsönadott egy előzőleg sok munkával összeállított anyagot. Ő azt ígérte, hogy 

másnapra visszahozza. Két nappal később szüksége volt az anyagra, és akkor vette észre, hogy 

még nem kapta vissza. 

a)………………………………………………………………………………... 
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b)………………………………………………………………………………... 

c)………………………………………………………………………………... 

2. Két kollégája az ön előadása alatt állandóan beszélget. 

a)………………………………………………………………………………... 

b)………………………………………………………………………………... 

c)………………………………………………………………………………... 

3. Egyik kolléganője az ön megkérdezése nélkül keres valamit az ön táskájában. 

a)………………………………………………………………………………... 

b)………………………………………………………………………………... 

c)………………………………………………………………………………... 

4. Kollégája a háta mögött szakmai felkészületlenséggel vádolja. 

a)………………………………………………………………………………... 

b)………………………………………………………………………………... 

c)………………………………………………………………………………... 

5. Felettese, akivel különben jó viszonyban van, nyilvánosan olyan dokumentumok elvesztésével 

vádolja, amelyeket soha nem is látott. 

a)………………………………………………………………………………... 

b)………………………………………………………………………………... 

c)………………………………………………………………………………... 

6. Az ön számára szimpatikus kollégája egy nehéz, határidős munkában nem dolgozott úgy, mint 

ahogyan várta. 

a)………………………………………………………………………………... 

b)………………………………………………………………………………... 

c)………………………………………………………………………………... 

 

10. számú melléklet 

Konfliktus – szerepjáték (érdekkonfliktus) 

 

Feladat célja: konfliktus helyzet megoldása kommunikáció útján 

Lebonyolítás: 

Triádokat alakítunk. Lesz egy főnök és 2 munkatárs: Miklós és Tamás 

Ismertetjük a feladatot. 

A triád minden tagja húz egy-egy feladatlapot a háromféle (főnök, Miklós, Tamás) közül, majd ki - 
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ki tanulmányozza saját szerepét. 

Első forduló: minden triádban a munkatársak ismertetik véleményüket a főnökkel, aki a hallottak 

alapján döntést hoz, majd ezt megsúgja a trénernek. A tréner felírja a főnökök döntéseit a flipchartra. 

A táblát úgy helyezzük el, hogy a résztvevők ne olvashassák el. 

Második forduló: egy triád leül a csoport elé, ahol a tréner utasítása szerint 3 perc áll Tamás és 

Miklós rendelkezésére ahhoz, hogy közösen jussanak megoldáshoz a vitás helyzetről. A főnök 

szótlanul hallgatja munkatársait, nem szólhat bele a beszélgetésbe. A munkatársak megállapodását a 

tréner a flipcharton rögzíti.  

Feldolgozás:  

Változott-e a döntés az első fordulóhoz képest? Hogy jutottak el a megoldásig? Volt e feszültség? 

Ki volt domináns? Milyen eszközökkel érték el, hogy a másik véleménye megváltozzon (pl. 

befolyásolási eszközök)  

 

Alkalmazandó feladatlapok az egyes szereplőknek 

Főnök feladatlapja 

Tamás és Miklós az egyik budapesti minisztérium dolgozói. Kora délután van, mindketten az 

egyetlen szabad titkárnő szobájába érkeznek. Kezükben egy-egy hosszú anyag, amelyeknek még 

ma kész kell lenniük. Mivel az anyagok terjedelmesek, a titkárnő csak egyet képes még ma leírni. 

Nincs más elérhető titkárnő, és az anyagoknak eredeti aláírással kell rendeltetési helyükre eljutniuk. 

Nem faxolhatók, vagy másolhatók. 

Az első fordulóban az Ön feladata, hogy döntést hozzon, miként oldható meg a helyzet. 

Döntése előtt megkéri Tamást és Miklóst, hogy 1-1 percben ismertessék helyzetüket. Ön tisztázó 

kérdéseket tehet fel, de semmiképp nem ösztönözheti munkatársait arra, hogy együttesen 

jussanak megoldásra. 

A két érintett megpróbálhatja kommunikáció útján a lehető legkedvezőbben alakítani az Ön 

véleményét. A helyzet hasonlít a bíróság munkájához: a két fél ismerteti álláspontját, ezt követően a 

bíró dönt. 

Miután meghallgatta a két szereplőt, rövid gondolkodási idő után közölje, miként döntött. (Döntését 

a tréner rögzíti.) 

 

Miklós feladatlapja 

Ön és Tamás az egyik budapesti minisztérium dolgozói. Kora délután van, mindketten az egyetlen 

szabad titkárnő szobájába érkeznek. Kezükben egy-egy hosszú anyag, amelyeknek még ma kész 

kell lenniük. Mivel az anyagok terjedelmesek, a titkárnő csak egyet képes még ma leírni. Nincs más 

elérhető titkárnő, és az anyagoknak eredeti aláírással kell rendeltetési helyükre eljutniuk. Nem 
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faxolhatók, vagy másolhatók. 

Az első fordulóban az a Főnök feladata, hogy eldöntse, miként oldható meg a helyzet. A két érintett 

megpróbálja kommunikáció útján a lehető legkedvezőbben alakítani a döntést hozó személy 

véleményét. 

Bizalmas információ Miklósnak 

Az anyagának ma este 7 órára, egy nagyon fontos tanácskozásra készen kell lennie. A 

szavahihetősége és megbízhatósága forog kockán. A beszámolója már a múlt hétre volt esedékes, de 

sikerült haladékot kapnia. Nem jelenhet meg az esti tanácskozáson üres kézzel. 

Tudja, hogy szokása a munkát az utolsó pillanatra hagyni. A késésre való hajlama ellenére is, 

délután 5-re kész kell lennie az anyagnak. 

Biztos benne, hogy Tamás dolga nem olyan sürgős. Tisztában van azzal is, hogy az Ön 

munkastílusa hátráltatja munkatársait. 

 

Tamás feladatlapja 

Ön és Miklós az egyik budapesti minisztérium dolgozói. Kora délután van, mindketten az egyetlen 

szabad titkárnő szobájába érkeznek. Kezükben egy-egy hosszú anyag, amelyeknek még ma kész 

kell lenniük. Mivel az anyagok terjedelmesek, a titkárnő csak egyet képes még ma leírni. Nincs más 

elérhető titkárnő, és az anyagoknak eredeti aláírással kell rendeltetési helyükre eljutniuk. Nem 

faxolhatók, vagy másolhatók. 

Az első fordulóban az a Főnök feladata, hogy eldöntse, miként oldható meg a helyzet. A két érintett 

megpróbálja kommunikáció útján a lehető legkedvezőbben alakítani a döntést hozó személy 

véleményét. 

Bizalmas információ Tamásnak 

A minisztérium negyedéves beszámolója egy tárgyalás alapját képezi, amelyet másnap délután 5 

órakor Abasáron tartanak. Úgy tervezte, hogy ma délután gyorspostával elküldi, így biztosan időben 

odaér. Ha az anyag késne, akkor a minisztérium csak a következő tárgyalás után kaphatná meg a 

költségvetésben igényelt összeget. Ez nemcsak a minisztériumnak jelentene anyagi veszteséget, 

hanem kockáztatná a költségvetés tervezését is a következő időszakra. 

Egyébként is elege van már abból, hogy Miklós mindent az utolsó pillanatban készít el, és ezért az 

Ön munkája az, ami háttérbe szorul.  

Számtalanszor megesett már, hogy időben leadott egy munkát, amikor egyszer csak megjelent 

Miklós, és valamilyen ürügyre hivatkozva – miért van épp most késésben – meggyőzte a titkárnőt, 

hogy az ő anyagát írja le előbb. Ilyenkor a késedelem Önnél jelentkezett. Ettől hozzáértése és 

felelősségtudata mások szemében megkérdőjeleződött. 

Az Ön felesége holnap délután üzleti ügyben épp Abasárra utazik. Elvi alapon most azt szeretné 
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elérni, hogy az Ön munkája készüljön el elsőnek. Kész arra, hogy megkérje feleségét az anyag 

elvitelére, ha meggyőződik arról, hogy Miklós utoljára hagyja munkáját az utolsó percre, és így a 

jövőben Önt nem fogja hátráltatni. 

 

11. számú melléklet 

Anna és társai 

(konfliktuskezelés, érték konfliktus) 

 

Anna csinos fiatal hölgy, aki egy közigazgatási hivatalban dolgozik. Péter és János jó barátok, ők a 

városi polgármesteri hivatalban dolgoznak. A két fiú összeismerkedik Annával, barátok lesznek, és 

sok időt töltenek el hármasban. János és Péter is beleszeret Annába, de erről nem beszélnek 

egymással. János nem akar konfliktust barátjával, ezért visszahúzódik. Péter és Anna egyre 

közelebb kerül egymáshoz, majd elhatározzák, hogy összeházasodnak. 

Az esküvő előtti napon Annának eszébe jutott, hogy elfelejtkeztek a házasság előtti 

anyakönyvvezetői bejelentkezésről. Anna végső kétségbeesésében megkérte régi pártfogóját Samut, 

aki anyakönyvvezető, hogy utólag pótolják a hiányzó iratot. Samu azzal a feltétellel vállalta ezt el, 

ha Anna az esküvő előtti éjszakát nála tölti. Anna nem talált más megoldást, ezért Samu házában 

töltötte az éjszakát. Másnap reggel Anna őszintén elmondott mindent Péternek. Péter rettentően 

dühös lett, szakított Annával, elmaradt az esküvő. 

Pár nappal később Anna találkozott Jánossal és kiöntötte a szívét, elmondta minden bánatát. János 

nagyon megsajnálta Annát, felébredt benne a korábbi szeretet érzése, és néhány hét múlva megkérte 

Anna kezét. 

Feladat: állítsák szimpátia sorba a négy szereplőt, 1 legjobban szimpatikus – 4 legkevésbé 

szimpatikus. 

Anna  

János  

Péter  

Samu  

Ki miért gondolta ezt a sorrendet? 
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