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A sértett védőnőként dolgozott egy somogyi 

faluban, s tavaly novemberben bejelentést 

kapott, hogy a vádlott kétéves ikergyermekeinek 

megoldatlan a felügyelete. Kiment a házhoz, 

ahol csak az asszony férjét találta otthon. 

Ezután visszament a munkahelyére, ahol 

hamarosan megjelent az asszony, hogy számon 

kérje a náluk tett látogatást: megragadta a 

védőnő ruháját és megrángatta. A megtámadott 

segítségért kiáltozott, s csak úgy kerülte el a 

komolyabb bántalmazást, hogy egy kollégája 

közbelépett.



Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal 

vádolja a Kecskeméti Járási Ügyészség azt a 17 

éves fiatalt, aki még tavaly november 17-én 

támadt a családlátogatásra érkező védőnőre és 

családgondozóra, akik a terhes húgát akarták 

meglátogatni.

Először ordibált velük, majd egy nyitott bicskával 

fenyegette meg őket. Azt kiabálta nekik, hogy 

nem vihetik el a testvérét, mert akkor leszúrja 

őket, és magával is végez.



A jelenlegi adatok szerint a családhoz hétfőn 

azért ment ki a védőnő, a gyermekjóléti 

szolgálat munkatársa és egy gyakorlaton lévő 

főiskolai hallgató, mert a 15 hónapos babának a 

felszólítás ellenére nem adatták be a 

kötelező védőoltást.

A három hölgyet először szidalmazni kezdték, 

majd a nagymama a védőnőre támadt, amiben 

segítségére sietett a hétgyermekes anyuka is. 

A védőnő és a főiskolás könnyű sérüléseket 

szenvedett, a harmadik hölgy nem sérült.



Veréssel fenyegette és kutyájával rá is támadt a 

kiérkező családgondozókra egy férfi Miskolcon, 

a bíróság az elkövetéstől számított 72 órán belül 

első fokon 2 év 3 hónap letöltendő 

börtönbüntetésre ítélte. A családgondozóknak 

autóval kellett elmenekülniük, majd rendőri 

segítséggel újra megpróbálták a 

családlátogatást. Megállapították, hogy a férfi 

nevelése alatt álló négy gyermek súlyos és 

közvetlen veszélyeztetésének a lehetősége 

fennáll.



2018. július 11.-én egy 61 éves inárcsi férfi 

bement a helyi családsegítő irodába. Az ott 

dolgozó családgondozótól rossz híreket kapott, 

ettől a férfi ideges lett és dühében a magával vitt 

késsel nyakon szúrta az ügyintézőt, aki a 

helyszínen életét vesztette. A rendőrség nem 

sokkal később elfogta a korábban rendőrként 

dolgozó férfit.



Az interakció mindig legalább két személy 

között valósul meg. Az interakcióban álló 

emberek kölcsönösen értelmezik egymás 

viselkedését, és ebből a tudásból kiindulva 

reagálnak egymásra. (S-R, az-az I-V) 



Kommunikáció

Minden olyan folyamat, amikor információ átadás 

történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen 

jelekben, a jelek milyen rendszerében, kódjában jelenik 

meg. 

A kommunikáció lényege, hogy az interakcióban 

résztvevő felek a körülöttük lévő valamint a bennünk 

zajló történéseket egymással közlik. 

Az interakciók mindig magukban hordozzák a 

konfliktusok kialakulásának lehetőségét és ugyanakkor 

azok megoldásának szükségességét. 

A kommunikációm eredménye mindig a kapott válasz!



A konfliktushelyzet megoldásának záloga:

Helyzetismeret + feladatismeret

Helyzetismeret: 

A kialakult helyzet, szituáció felismerésének 
képessége

1. „voltam már ilyen, vagy ehhez hasonló 
helyzetben”

2. „ilyen helyzetben még nem voltam” 

Mindkét esetben érzelmi asszociációk 
kötődnek az eseményhez.



A helyzetismeret feltételezi, hogy a 

szituációba kerülő szakembernek olyan 

emlékezetéből fakadó mentális előképei 

vannak, a kezelendő helyzetekről, 

szituációkról, amelyeket saját élményen 

keresztül szerzett meg.

Az aktuálisan kialakult szituációt összeveti 

régi tapasztalataival és a feladat megoldható. 

Ha azonban hiányzik a helyzetismeret, 

létrejöhet az extrém stressz.



Feladatismeret

A leghatékonyabb megoldás kiválasztásának 
képessége az-az:

mit és hogyan kell tennem.

Egyidejűleg külső (vonatkozó törvényi előírások, 
jogszabályok, szakmai protokollok) és belső
(erkölcsi normák, meggyőződés, attitűd, szakmai 
felkészültség stb.) elvárásoknak kell 
megfelelnünk.



A feladatismeret azt feltételezi, hogy a 

szituációba kerülő szakembernek világosan 

megfogalmazott képe van arról, hogy egy adott 

„feladat” határai hol húzódnak meg, mit kell 

látnia, hallania, tennie, amikor a feladatot elvégzi. 

Pontosan tudja, hogy a feladat végrehajtása 

során elfoglalt pozíciója, kompetenciája (formális 

és informális helye a rendszerben) alapján mit 

tehet, és mit nem tehet. 

Ezt életszerű szituációk során lehet csak 

elsajátítani, hiszen saját élmény szintű 

tapasztalatot és hasznos tudást és kellő 

magabiztosságot kell szerezni.



Hogyan működünk indulatokkal túlfűtött 

konfliktushelyzetben (stressz-helyzetben)

Feszültség, frusztráció, szorongás, félelem, pánik, extrém stressz…..

(adrenalin, noradrenalin, cortisol)

Kialakul a „csőérzékelés” melynek köszönhetően nem, vagy 
helytelenül értelmezzük a külvilág felől érkező ingereket. 

(közeledést támadásnak, a mosolyt vicsornak fogjuk fel, stb.)

Belső állapunkra vonatkozó érzékelés képessége is romlik. 

(időérzékelés felbomlik, emlékezetkiesés, magas feszültség mellett 
nyugodtság érzése)

Kognitív funkciók hanyatlanak 

(racionalitás, megfontolt gondolkodás, döntéshozatal, cselekvési 
kontroll képessége csökken)

Ösztön-cselekvéseket végzünk (nyúltagyi működés jön létre)

(mert a feszültséget ki kell ventillálni vagy le kell mozogni. Olyat 
teszek, olyat mondok, amit nem tennék, sőt el sem hiszem, hogy 
megtettem)

A pulzus az élettani határ közelében mozog, agyműködés szinte leáll. 

(cselekvésképtelenség, kiszolgáltatottság, tehetetlenség érzése stb.)



Eszkaláció vagy megoldás

1. Eltérő vélemények vagy 
pozíciók

2. Kompetencia verseny

3. „Jó” vagy „rossz” kérdése

4. Rossz kommunikáció

5. Személyi kérdések.  A 

személyt kezeljük és nem 

a problémát

6. Régi meg nem oldott problémák

7. Fenyegetés

8. Szóbeli bombázás

9. Szociális szabályok felrúgása

10. Harc

1. Figyelem, megértési 
próbálkozás

2. Érzékenység, empátia,
respekt mások érzéseire

3. Sürgetés a megoldásra

4. Engedmények

5. Érzések kimutatása

6. Indítvány a racionalizálásra



Készség szinten alkalmazni az aktív 

hallgatás, az önfeltárulkozás, a magyarázó 

körülírás és a kérdezés, kérés, mint a 

hatékony krízisintervenció technikáit

eredmény:

hatékony kommunikáció kiélezett, 

indulatokkal túlfűtött konfliktushelyzetben



Először önmagunkat kell eladni
A táncot a táncos alapján ítéljük meg

1. Az első benyomás (30 sec.) fontosabb mint a 

későbbiek.

2. Mielőtt vevő lennék valaki intézkedésére, javaslatára, 

először vevőnek kell lennem annak a személynek a 

tisztességére.

3. Négyszer kell eladni önmagunkat:

a. El kell érnem, hogy értsen engem, mert csak így tudom 

felkelteni a figyelmét.

b. Ki kell vívnom a rokonszenvét, hogy elnyerjem az 

érdeklődését.

c. El kell érnem, hogy higgyen nekem (hitelesség), mert csak   

így tudok benne vágyat ébreszteni.

d. Bíznia kell bennem, mert ez ösztönzi cselekvésre.


