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ÉLETPÁLYA SZÓ JELENTÉSE: életpálya (főnév) 

 Állandó hivatás; egész életre szóló tevékenységi terület szakma, pálya 
„A híresség segédmunkásként kezdte az életpályáját, majd végül világhírű zenészként vonult vissza. Az elnök az 
életpályája kezdetén színész volt, és csak idős korában kezdett politikával foglalkozni.” 1 

JOGSZABÁLYI 
HÁTTÉR:  

 Munka törvénykönyve 
– általános, mindenkire 
vonatkozik 

 Ágazati szabályozók (pl. 
közalkalmazottak 
jogállásáról szóló tv.) – 
ágazatra vonatkozik 

 Kollektív szerződés 
(helyi, adott 
munkahelyre) 

 

ÉRDEKLŐDÉS  

„Az érdeklődésen a személyiség érzelemmel telített tartalmi irányulását értjük, amely szubjektív értékkel látja el a 
tárgyat, amelyre irányul. 
Olyan fénycsóvának lehet tekinteni, amely a valóság kisebb-nagyobb részére, tárgyaira esik, és azokat megvilágítja, 
köztük és a személyiség között bizonyos kapcsolatot létesít.  
Ez lehet spontán keletkezett odafordulás, és lehet szándékosan irányított.” (Csirszka, 1966) 
 
"Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek 
megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát.  
 
E tevékenység keretében az egyén életpálya-célokat tűz ki, stratégiákat készít a célok eléréséhez, és a stratégiák 
szerint a célokat megvalósítja  
Az életpálya-építés élethosszig tartó folyamat, amelyben a tanulásnak változó jelentőségű, de állandó szerepe van" 
(Berde és munkatársai, 2005). Az életpálya építés akkor sikeres, ha a célkitűzés reális, illetve szükség esetén 
módosítható, ha a célok eléréséhez vezető utak illetve stratégiák alkalmasak a célok elérésére, ha a stratégiák 
megvalósításához a feltételrendszer megteremthető.  
A sikeres életpálya-építő személy az utakat ténylegesen végigjárja, azokat képes kontrollálni és szükség esetén a 
célokkal együtt módosítani.  
 
Az életpálya-építést támogató pályaorientációs modellnek fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy a pályaválasztás 
nem egy életre szóló egyszeri, visszavonhatatlan esemény az egyén életében, hanem olyan folyamat, amelyben 
döntések sora várható, amelyben változtatásra, megújulásra való képességgel kell részt vennie.” 2 
  

                                                             
1 https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/%C3%89letp%C3%A1lya 
2 https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/info/fogalomtar 
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HOL VAGYOK A FÁN?  

A LEGEGYSZERŰBB ÖNISMERETI TESZT 3 

Név:………………………………………………………….………… 
dátum:……………………………………………….. 
 

 Melyik emberke vagy?  Írd ide a választott számot!........................... 
 Miért ezt választottad? Mond el vagy írd le! 

Pip Wilson pszichológus ábráját, amely nem unalmas kérdéseket tesz fel, és nem is agyonismételt képek közül kéri, hogy 
válasszunk, ha meg akarjuk tudni, hogy milyen személyiségtípushoz tartózunk. 
Az idős 
pszichológus 
szakterülete az 
érzelmi 
intelligencia. A teszt 
pedig eredetileg 
azért jött létre, 
hogy a tanulási 
nehézségekkel 
küzdő diákok 
személyiségéről 
lerántsák a leplet, 
ám kiderült, hogy az 
egyszerű ábra a 
felnőttek esetében is 
működik. 
 
A képen látható 
emberkék 
mindegyike más-más 
lelkiállapotot, 
élethelyzetet fejez ki.  
 
Ahhoz, hogy 
megtudjuk, hogy 
ránk melyik érzelmi 
intelligencia jellemző, 
elég két figurát 
választanunk. 
 
Az első az legyen, 
amelyik szerintünk a 
legjobban jellemez 
minket, amelyikre a 
legjobban 
hasonlítunk.  
 
A második olyan alak 
legyen, amelyikre a 
legjobban szeretnénk 
hasonlítani! 

  

                                                             
3 https://hir.ma/eletmod/a-legegyszerubb-onismereti-teszt/559248 
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MEGOLDÁS 4 

 1, 3, 6, 7:  
Elég motiváltak vagyunk az életben. Ha akadályba ütközünk, akkor mindegy, hogy milyen 
nehézségről van szó, mert nem ijedünk meg. 

 
 2, 11, 12, 18, 19:  
Majdnem biztos, hogy kommunikatív, beszédes emberek vagyunk. Szívesen segítünk a 
barátainknak. 

 
 4: Stabilan megálljuk a helyünket az életben. Igyekszünk a lehető legtöbb dolgot 
megvalósítani az életben. 

 
 5:  Gyakran fáradtak, gyengék vagyunk. Kevés az erőnk az élethez. 

 
 13, 21:  
Némileg visszafogott személyiségünk van. Sokszor küzdünk belső konfliktusokkal, amiket 
nem osztunk meg másokkal. 

 
 8: Jellemző ránk, hogy csak önmagunkra gondolunk, és elmerülünk a saját világunkban. 

 
 9: Alapjába véve boldog emberek vagyunk, nagyon szeretünk szórakozni.  

 
 10, 15:  
Kiválóan alkalmazkodunk az életben. Alapvetően optimista személyiségünk van. 

 
 14: Nagy az esélye, hogy lelki traumát élünk át, vagy érzelmileg összeomlottunk. Súlyos 
krízisen mehetünk keresztül. 

 
 20:  
Óriási önbizalommal rendelkezünk. Igazi vezéregyéniségként mi irányítunk.  
Arra törekszünk, hogy a környezetünk adjon a véleményünkre. 

 
 16:  
Ha ezt választottuk, akkor belefáradtunk, hogy mindig támogatnunk kell valakit.  
Emiatt öleljük át a 17-es figurát, aki mindig azt akarja, hogy ráfigyeljenek. 

 
  

                                                             
4 https://hir.ma/eletmod/a-legegyszerubb-onismereti-teszt/559248 
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PÁLYAORIENTÁCIÓ 5 

Hagyományos értelemben az a folyamat, mely során az egyén saját igényeinek és képességeinek 
figyelembevételével, a lehető legszélesebb körű információk birtokában meg tudja határozni azt a 
pályát/foglalkozást/szakmát, melyet életútja egészén, vagy egy részén szívesen végezne.  
A modern szemléletmód szerint a pályaorientációs szolgáltatások célja nemcsak a konkrét iskolaválasztás, 
pályaválasztás támogatása, hanem a személyiség tartós beillesztése a munka világába. 
 
 

ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS  

 
Az egész életen át tartó tanulás az egyéni és 
társadalmi fejlődés valamennyi formáját felöleli, 
függetlenül attól, hogy az milyen környezetben — 
formális módon iskolákban vagy szakképzési, 
felsőoktatási és felnőttoktatási intézményekben, vagy 
nem formális módon a családi otthonban, a 
munkában vagy más közösségekben — folyik.  
 
Ez a megközelítés a rendszer minden elemére 
kiterjed: figyelme életkortól függetlenül egyformán 
összpontosít a standard tudásra és minden olyan készségre, amelyre minden embernek szüksége van.  
 
 
 
Arra helyezi a hangsúlyt, hogy 
minden gyermeket már az élete 
kezdetén fel kell készíteni, és 
érdekeltté tenni a tanulásban, és arra 
irányítja az erőfeszítéseket, hogy 
minden olyan felnőtt - függetlenül 
attól, hogy van vagy nincs munkája - 
akinek átképzésre vagy a készségei 
megújítására van szüksége, erre 
lehetőséget kapjon. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
5 https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/info/Fogalomtar?Fogalom=p%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3 
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MIRE VAN SZÜKSÉG AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSHEZ?  

 
1. Szakmai tudás birtoklása 
2. Tudatos tervezés 
3. Érdekérvényesítés 
4. Alkalmazkodóképesség 
5. Kompetenciák birtoklása 
6. Kitartás, akarat a cél eléréséhez 
7. Megvalósítás 

 
 

EMBERI 
SZÜKSÉGLETEK  

 
Szükséglet=hiányállapot, 
melynek megszűntetésére 
törekszünk 
 
Abraham Maslow motivációs 
rendszere szerint a 
szükségleteknek létezik egy 
hierarchiája, amelyet egy 
motivációs piramisban foglalt 
össze.  
 
 
A szükségleteket 5 
hierarchikus csoportba 
sorolta. 
 
 
 
 
 

MASLOW: SZÜKSÉGLET PIRAMIS 

 

 5. szint Önmegvalósítás szükséglete 
 4. szint Önbecsülés szükséglete 

 3. szint Szeretet és összetartozás szükséglete 
 2. szint Biztonság és védelem szükséglete 
 1.szint Fiziológiai szükségletek (alulról-fölfelé haladva) 
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A DÖNTÉS A TE KEZEDBEN VAN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az életpálya-építés során tett választás egy olyan élethelyzetben, ami az életpálya további alakulását 
meghatározza; elköteleződés a választható lehetőségek egyike mellett. 6 
 

FOGALMAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKBAN/OLVASMÁNY  

 
 STIGMATIZÁCIÓ = MEGBÉLYEGZÉS. Társadalomtudományi értelemben a stigma olyan tulajdonság, amit a többség 

bűnösnek, megvetendőnek, szégyenletesnek vagy undorítónak ítél, így az ilyen tulajdonsággal rendelkező személyt 
megbélyegzik, kirekesztik. 
 

 SZTEREOTÍPIA = ELŐÍTÉLET, önmagában csak egy megállapítás, bármiféle hozzáállás, attitűd nélkül, azaz csak annyit 
mond, hogy ezek az ,,emberek mind ilyenek".  

 
 A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VAGY NEGATÍV DISZKRIMINÁCIÓ a szociológiában ösztönös vagy tudatos 

kirekesztő, megalázó cselekedet. Indítéka lehet a fölérendeltség (uralom, elsődlegesség, dominancia) megszerzése vagy 
megtartása az embercsoporton belül vagy csoportok között. Az egyenlő bánásmód elvével ellentétes eljárás.  

 
 KÖZVETLEN HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés történik, ha egy személy vagy csoport kedvezőtlenebb bánásmódban részesül 
vagy részesülne, valamely valós vagy vélt védett tulajdonsága miatt, mint más, összehasonlítható helyzetben lévő személy 
vagy csoport. 
 

 KÖZVETETT HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS 
Közvetett a hátrányos megkülönböztetés akkor, ha egy intézkedés látszólag semleges és elfogulatlan, tehát úgy tűnik, 
hogy nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét: Például, mikor egy állás betöltéséhez idegen-nyelvismeretet kérnek, 
pedig a munkaellátáshoz nincs is rá szükség. 

  

                                                             
6 https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/info/fogalomtar 
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 POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓ 
A diszkrimináció másik fajtája, amely során lényegében azok az embereket kerülnek segítésre, akik valamiért hátrányos 
helyzetben vannak/kerültek.  
Valamilyen plusz segítség vagy támogatás annak érdekében, hogy ez a hátrányos helyzetük kiegyenlítődjön.  
 

 TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 
A hátrányos megkülönböztetés pontos fogalmát, a védett tulajdonságok körét Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény határozza meg.  
Az egyenlő bánásmód követelményének elve bármely társadalmi csoport hátrányos megkülönböztetését tiltja.  

 
Az Alaptörvényben megnevezettek mellett az egyenlő bánásmód megsértését jelenti többek között a nemzeti vagy etnikai 
kisebbséghez való tartozás, a fogyatékosság, az egészségi állapot, a családi állapot, az anyaság (terhesség) vagy apaság, a 
szexuális irányultság, a nemi identitás, valamint az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetés.  
 
 

MUNKAJOG KIALAKULÁSA  

Nagyipari termelés megindulása óta intzéményesült, formálódott (pl. a sztrájkok nyomán) 
A munkáltató érdeke, hogy 

 folyamatos legyen a feladatellátás 
 maradjon meg a képzett munkaerő 
 a munkavállaló elégedett legyen (jobb teljesítmény) 

 
 A munkajogban a munkaviszony a Munka Törvénykönyve által meghatározott munkavégzésre irányuló 

jogviszony.  
 A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között jön létre munkaszerződés kötésével, amit írásba kell 

foglalni.  
 A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a felek megállapodása alapján a munkabért és a munkavállaló 

munkakörét. 
 
A hatályos magyar jog a munkaviszonyt a 2012. évi I. törvényben szabályozza. 
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„A MUNKA- ÉS PÁLYATANÁCSADÁS” 

célra orientált, problémamegoldó tevékenység, amely személyes kontaktuson keresztül valósul meg a tanácskérő és 
tanácsadó között.  
 

 A folyamat célja, hogy egy meghatározott kérdéskör tisztázódjék a tanácsadó segítségével úgy, hogy 
interperszonális kapcsolatban információáramlás történik.  

 Az információátadás olyan minőségben, olyan interakciókon keresztül valósul meg, ahogyan ezt a tanácskérő 
igénye meghatározza.” (Szilágyi Klára, 2000)  

 A munka- és pályatanácsadás során tehát megtörténik az egyén képességeinek, adottságainak és 
érdeklődésének feltárásán át ezek összeegyeztetése a tanácsot kérő vágyaival, elképzeléseivel és a 
mindenkor adott külső gazdasági jellemzőkkel. (Sipeki Irén: A pályaválasztási tanácsadók tevékenységének és 
történetének áttekintése)7 
 

MUNKAÉRTÉK 8 

„Az érték olyan tulajdonságunk, amely alapján a környezet tárgyai, helyzetei közül kiválasztjuk a 
magunk számára fontos dolgokat.” (Szilágyi Klára (2008): Módszertani gyűjtemény, Kollégium Kft, Bp., 161-

162 p.) A szociológia az érték fogalmát kulturális alapelvnek tekinti, melyet társadalmi normákkal, 
normarendszerrel kapcsol össze, és mindezeket szocializáció során sajátítja el az ember. (Andorka Rudolf 
(1997): Bevezetés a szociológiába. Budapest. Osiris) 
A munkaérték a személy azon jellemzője, amely megmutatja pályaválasztási motívumainak és pályaválasztása 
során a munkához fűződő értékválasztásainak összességét.  
Az egyénre jellemző munkaérték a szakmai identitásalakulás fontos indikátora, hiszen a választott értékek a 
személyiség viszonylag állandó képződményei, meghatározzák az egyén törekvéseit, befolyásolják motivációit. 

MUNKASZERZŐDÉS  FOGALMA 

 A munkaviszony létrejöttét megalapozó okirat.  
A munkaszerződés a munkaviszony alanyai, a munkáltató és a munkavállaló (felek) között 
munkavégzésre irányuló, munkajogviszony létesítésére irányuló megállapodás, amely meghatározza a 
feleknek munkajogviszonyból származó jogait és kötelezettségeit.  

 A munkaszerződés nem állhat jogszabállyal illetve kollektív szerződéssel ellentétben, kivéve, ha a 
munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg.  

 Tartalmaznia kell a munkavállaló juttatásait, munkakörét, munkavégzésének helyét, a felek nevét, illetve 
megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait. 

MUNKAVISZONY 

 Munkakörre szól; Fizetett szabadság, táppénz 
 GYES, GYED esetén nem szüntethető meg 
 Végkielégítés (vannak feltételei!) 
 Munkaidő-kedvezmény (pl. anyanap) 
 Egyéb ellátmány (pl. utazás, étkezés) 
 Felmondás szigorúan szabályozott 

  

                                                             
7 https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/info/fogalomtar 
8 https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/info/fogalomtar 
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MIÉRT JÓ A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS?  

A munkavállalónak:  

 szigorú feltételekkel lehet felmondani 

 gondoskodni kell a munkavállalóról, pl. átképzés, munkakör-módosítás, végkielégítés) 
A munkáltatónak: 

 felmondási időt köthet ki, így biztosítja a feladatellátást, amíg új munkaerőt talál 

MIÉRT JÓ A HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉS?  

A munkavállalónak: 

 Kipróbálhatja magát az adott munkakörben 

 pontosan kiszámítható befejezés (esély lehet a határozatlan időre is) 
A munkáltatónak: 

 Fel tudja mérni a munkavállaló képességeit 

 szakértelmét, és ez alapján dönthet a hosszabbításról 

MEGBÍZÁSI JOGVISZONY  

 Feladatra szól; A kifizetés a feladat ellátására történik  (ha nem tudja ellátni a munkát, nem kapja meg a 
munkabért) 

 Általában bármikor felmondható (lehet külön szabály) 

MUNKASZERZŐDÉS  A GYAKORLATBAN 

A munkaszerződést írásba kell foglalni.  
Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába 
lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat. 
 
Nem tartalmazza a munkakörhöz tartozó feladatokat 

1. felek neve/megnevezése,  
2. személyes adatok 
3. személyi alapbér 
4. munkakör 
5. munkavégzés helye 
6. időtartama (határozott/határozatlan) 
7. kezdete és vége 
8. munkaidő mértéke (teljes/rész) 
9. napi munkaidő 
10. próbaidő (ha van) 
11. adatvédelmi záradék 

 
A MUNKASZERZŐDÉS a munkaviszony létesítésére szolgáló szerződésfajta.  

 A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. 
 A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, míg 

a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.  
 A munkaszerződés formai és tartalmi követelményeit a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény határozza meg. 
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MUNKAKÖR  
A szervezeti struktúra alapegysége, mely dinamikus, eredményorientált; meghatározott tudás, tartalom, 
folyamatok, felelősségek, hatáskörök tartoznak hozzá. 
 

FOGLALKOZTATÁS  
 
A foglalkozás megélhetést nyújtó rendszeres tevékenység, munka. A munkakörök meghatározott csoportjai - 
hasonló szakképzettség, erőfeszítés, felelősség - alkotják a foglalkozásokat. Szakmája lehet valakinek 
rendszeres gyakorlás nélkül is (pl. frissen végzett szakember, más foglalkozást űző stb.), ennélfogva a szakma 
több, mint a foglalkozás. 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS  

 Munkavállaló neve 
 Szükséges iskolai végzettség 
 A munkakörbe tartozó feladatok részletezése 
 Adatkezelési nyilatkozat 

A PRÓBAIDŐ  

 Határozott és határozatlan időre szóló szerződésnél is kiköthető 
 Nem kötelező; Min. 30 nap, max. 4 hónap 
 Próbaidő alatt indoklás nélkül minkét fél részéről felmondható a szerződés 

MUNKAMÓD  

 A munkamód egy olyan összetett egyéni pszichológiai tulajdonság, amely a munka sajátosságaiból fakadó, 
a munka tárgyi és személyi feltételeiből következő egyéni megoldások összességén alapszik.  

 A munkamódot erősen meghatározza az egyén érzelmi viszonya a munka tárgyához, valamint a 
munkatevékenység gyakorlása során bekövetkező öröm és elégedettség érzése.  

 A preferált egyéni munkamódot többek között az alábbi összetevők jelölik: Tárgyias – személyközpontú; 
Önálló – csoportos; Strukturált – laza; Rögzített idejű – kötetlen; Irányító – végrehajtó; Gyors – lassú / Pörgős 
- monoton; Rendezett – rendezetlen. 

A FELMONDÁSI IDŐ  
 A munkaadónak kedvez: hogy ne maradjon ellátatlan feladat 
 A megszűnés bejelentéstől kezdve a munkavállaló munkára kötelezhető 
 Nem szükséges végig érvényesíteni, ha a hely korábban betölthető 
 Minimum 30 nap 

 

A SZABADSÁG  
 

 Alapszabadság mértéke életkor szerint növekvő 
 Pótszabadság különböző jogcímek szerint (pl. közalkalmazott, gyermek után) 
 A szabadság ¾-vel a munkáltató, ¼-vel a munkavállaló rendelkezik (15 nappal korábban bejelenteni) 
 Tárgyévben kell kiadni, ¼ vihető át a következő évre fontos gazdasági érdekből. 
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A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS  
 

 Kizárólag a munkáltató és a munkavállalói szakszervezet egyetértésével köthető meg és eltérést enged 
a Munka törvénykönyvétől, mind a munkáltatók mind a munkavállalók javára. 

 A kollektív szerződés úgy jön létre, mint egy szerződés, de a gyakorlatban úgy működik, mint egy 
jogszabály, azaz jogok és kötelezettségek származhatnak belőle. A kollektív szerződés munkaviszonyra 
vonatkozó szabály. 
 

MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE 

A munkaviszony az alábbi módokon szűnhet meg: 
 a munkavállaló halálával 
 a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével 
 a határozott idő lejártával, 
 a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a gazdasági egységet átvevő 

munkáltató nem e törvény hatálya alá tartozik, továbbá 
 a törvényben meghatározott más esetben 

 
A határozott időre létesített munkaviszony automatikusan megszűnik, a munkaszerződésben 
megállapított határozott idő elteltével. 
 
Határozatlan idejű munkaviszony megszűnése vagy határozott idejű megszűnése a lejárat előtt: 

 Rendes felmondással a munkáltató részéről (indokolással) 
 Rendes felmondással a munkavállaló részéről 
 Rendkívüli felmondással a munkáltató részéről 
 Azonnali hatállyal próbaidő alatt (mindkét részről) 
 Közös megegyezéssel 

 
A munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat, illetve megállapodás érvényességi 
kelléke annak írásba foglalása.  
Az írásba foglalás elmaradása a munkaviszony megszüntetésének jogellenességét eredményezi. 

A SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK VÉDELME  

 9. § (1) A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelmére, ha e törvény eltérően nem 
rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai az irányadók. 

 A személyhez fűződő jogok fogalma olyan alapvető jogokat foglal magába, melyek megvédik a személyt 
az illetéktelen beavatkozástól, melyek sérthetik természetes integritását.  

 Ez a fajta integritás a személy jogképességéből ered mely minden embert általánosan és egyenlően 
illet meg. 

A személyhez fűződő jogokat az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata foglalta egységbe, a 
közgyűlés 1948-as döntése folyamán. 
 
A személyhez fűződő jogok védelmét Magyarország Alaptörvénye több is részletesen taglalja.  
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SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOKNAK MINŐSÜLNEK:  

1. hátrányos megkülönböztetés tilalma 
2. lelkiismereti szabadság 
3. személyes szabadság jogellenes korlátozása 
4. élet, testi épség és az egészség védelme 
5. a becsület védelme 
6. emberi méltóság védelme 
7. névviseléshez való jog 
8. jóhírnév védelme 
9. képmás és hangfelvétel oltalma 
10. titokvédelem 
11. magánlakáshoz való jog 
12. személyes adatok védelme 
13. kegyeleti jog 

 
A személyhez fűződő jogokat tehát az alaptörvény és a polgári törvénykönyv is védi, azok tiszteletben 
tartása minden más személy részére kötelező, azonban ezek közül csak az élet, testi épség és egészség védelme 
abszolút alapjog, a többi alkotmányos keretek között korlátozható. 

 

KOMPETENCIÁK ÉS HATÁSKÖRÖK AZ 
EGÉSZSÉGÜGYBEN  

 

 A kompetencia kifejezés azt a tudást, készségeket, képességeket és viselkedésformákat foglalja magába, 
melyek a munkavégzéshez szükségesek, és kulcsfontosságúak az egészségügy célkitűzéseinek megfelelő 
eredményeinek megvalósításában. 

SZAKMAI KOMPETENCIA 

Változhat intézményenként, munkakörönként, egyénenként, de minden esetben a meghatározó a megfelelő 
képesítés, illetve a képzési követelmény. A kompetenciák meghatározásakor szükséges elkülöníteni az ápolás 
önálló orvossal együttműködő orvos elrendelésétől függő tevékenység de szinkronban a szakképesítések 
szakmai-és vizsgakövetelményeit meghatározó jogszabályokkal végezhető tevékenység. 
 
Munkakör 
Feladatok rendszere, amelyet az arra megfelelő személy el tud látni és a betöltő személyétől függetlenül is 
kezelhető. 
 
Munkaköri leírás 
A munkakörelemzésből elkészíthető dokumentum, amely a munkakör egy vagy néhány oldalas összegzése. A 
munkakörhöz tartozó feladatok, felelősségi körök, felelősségek, jelentési kötelezettségek, hatáskörök, 
munkafeltételek és felügyeleti felelősségek listája, amelyet kiegészítenek a munkaköri követelmények. 
 
Munkaköri követelmény 
A munkaköri feladatok sikeres teljesítéséhez szükséges ismeretek, képességek, készségek, attitűdök és 
viselkedések együttese. 
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A munkakör betöltésére való alkalmasság 
Az egyéni tulajdonságok, kompetenciák (ismeretek, képességek, készségek és személyiségbeli tulajdonságok, 
attitűdök) és a munkakör megkövetelte kritériumok potenciális megfelelése. 

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT VÉDŐ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK  

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénytől és 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénytől az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben 
 Jelentősége (az egészségügyi dolgozók legnagyobb hányada közalkalmazotti jogviszony, vagy 

munkaviszony keretében kerül foglalkoztatásra) 

HIVATÁS 9 

 Olyan foglalkozási tevékenység, amely megfelel az egyén személyes erkölcsi értékeinek, érzelmi 
szükségleteinek, gyakorta intellektuális forrásból táplálkozik.  

Ha az alábbi három kritérium teljesül, az egyén hivatását végzi:  
 örömöt szerez 
 kihívást jelent 
 más ember vagy emberek számára hasznos kell legyen, azaz szükség van rá, a többiek igénylik. 

HIÁNYSZAKMA 10 

"A hiányszakma azt jelenti, hogy bizonyos szakképzettségű munkaerőből kevesebb van, mint amennyire a 
nemzetgazdaságban szükség volna.  
A hiányszakmák választását az állam különféle kedvezményekkel támogatja.  
Hivatalosan azokat a szakmákat tekintik hiányszakmának, amelyet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok az 
adott régióra vonatkozóan a gazdaság által igényelt szakképesítésként jelölnek meg.  
A szakiskolai ösztöndíjra jogosító hiányszakmák régiónkénti listáját - amely legfeljebb 10 szakképesítést tartalmazhat 
- a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok évenként meghatározzák."  

KOMPETENCIA 

A kompetencia az egyén azon képessége és hajlandósága, hogy tudását ismereteket, képességeket, attitűdbeli 
jellemzőket sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsa. 

KULCSKÉPESSÉG  

Szakmák feletti képességek csoportját jelöli, ezek minden szakmában egységesen, általánosan elvárt képességek. 
Meglétük szinte az összes foglalkozás sikeres elvégzéséhez, illetve a munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez 
szükséges.  
Ezek többek között a következőek lehetnek:– problémamegoldó képesség és kreativitás,– tanulási és gondolkodási 
képesség,– indoklási és értékelési képesség,– kooperációs és kommunikációs képesség,– felelősségvállalási képesség, 
önállóság és teljesítőképesség stb. 
  

                                                             
9 https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/info/fogalomtar 
10 https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/info/fogalomtar 
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ISMÉTLÉS  

 KORÁBBAN TANULTUK! Jó, ha tudod! 
 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv 

 
 

 

 

 

 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

 
II. Fejezet 

 
 A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
http://www.szoszolo.hu/02betegjogi_szab
/betegek_jogai.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A BETEG JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE 
 

http://www.eubetegjog.hu/a-beteg-jogainak-ervenyesitese.html 
 
  

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658470500
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 HÁZI FELADAT 

A CIPŐM - EGY IGAZÁN ELGONDOLKODTATÓ 

TÖRTÉNET 
 

TEKINTSD MEG, EZT A 4-PERCES FILMET. 

CÍME: A CIPŐM 

Feladat:  

Írd le 5-6 mondatban a lényegét, azt, ami számodra fontos volt a 
történetből! 

 

Beadási határidő:  

2020. április 1. szerda 12:00 óra 

 
Innen elérhető a film, kattints: 

https://www.youtube.com/watch?v=sR88aTTNBGw 
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TÉMAZÁRÓVAL EGYENÉRTÉKŰ 

„HÁZI DOLGOZAT”!  

 
Nézzétek meg: RAIN MEN ESŐEMBER 

TELJES FILM MAGYARUL (120 perc) 
 

A film elérhetősége: KATTINST! 

https://videa.hu/videok/nagyvilag/esoember-8NSeiTQMtxmHNvkn 
 
 

Az Esőember egy tökéletes példája annak, hogy egy 
film úgy is tud vicces lenni, hogy közben nem lesz 
alpári és megőrzi a komolyságát, s úgy is tud 
megható lenni, hogy nem válik szirupossá. 
 
Az autizmusról sok filmet csináltak már, de az 
Esőember a téma örök klasszikusa. Dustin Hoffman 
szorgalmának és utánajárásának köszönhetően 
elképesztően hitelesen ábrázolja a betegséget, s azt 
a különleges világot, amelyben Raymond létezik. És 
ott van mellette Tom Cruise is, akiről sokan azt 
mondják, hogy egysíkú és rossz színész...az  
 
Esőember tökéletes példája annak, hogy ez mennyire 
nem így van, talán csak abban hibás, hogy 
mostanában sablonos szerepeket vállal.  
Hoffman és Cruise tökéletes harmóniája adja a film egyik nagy előnyét, s az a könnyedség, amellyel ezt a kényes 
témát bemutatja.  
Talán kissé félrevezető a történet abban az értelemben, hogy sokan Raymond alakjával azonosítják be az autista 
embereket. 
 Pedig a valóságban nem minden esetben számolnak fejben kártyalapokat és gyufákat az ebben a kórban szenvedők, 
az azonban bizonyos, hogy olyan világban élnek, amelybe csak az arra érdemeseket engedik be, életüket pedig a 
filmben ábrázoltak szerinti szigorú rendben élik, amelyből ha kizökkentik őket (ehhez elég egyetlen perc késés), akkor 
könnyen összeomolhat minden körülöttük.  
Ezek azok az apró részletek, amelyeket az Esőember tökéletesen ábrázol, s ez az, ami miatt hiteles tud maradni. 
Ez a film egy teljes értékű csillagos ötöst érdemel, ez nem is lehet kérdés! 

11
 

 
 FELADAT: Fogalmazás 
 A mondanivalója, mi a lényege, fontossága, aktualitása 
 Neked mi tetszett benne? 
 Milyen betegsége van az „esőembernek”? 
 Terjedelem: maximum A4-es oldal; 10-15 mondat  
 Az edmodo felületére beküldeni (lefotózod) 
 Beadási határidő: 2020. május 6. szerda 12:00 óra 

  

                                                             
11 https://www.mafab.hu/reviews/170864-orok-klasszikus-az-autizmusrol 
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Új generációs tankönyv 
Olvassátok el a Közismereti tankönyv 8-9. oldal 

TANULNI, DE HOGYAN? 

Kattints a linkre! 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
A tanulási módszer egyes fázisai 

 Előzetes áttekintés: A szöveg (tananyag) bevezetőjének, 
kiemelt részeinek, összefoglalásának rövid áttekintése, 
melynek során olyan támpontokat kereshetünk, 
melyekhez kapcsolódni tudunk majd a feldolgozás során. 

 Kérdezés: A tananyag tartalmi elemeinek kérdésekké 
alakítása, ez elősegítheti, hogy a szöveg passzív 
befogadója helyett aktív olvasóvá válhassunk. 

 Elolvasás: Célja, hogy a korábban megfogalmazott 
kérdésekre választ tudjunk adni, vagy a mástól kapott 
válaszokat be tudjuk építeni a tanulás folyamatába. 

 Átgondolás: Az olvasott információk összekapcsolása a 
korábban szerzett ismereteinkkel, a szövegben szereplő 
fogalmak, összefüggések feltárása. Másképpen: az anyag 
megértése. 

 Felidézés: Emlékezetből történő válaszadás a korábban megfogalmazott kérdésekre. Itt ellenőrizzük, hogy 
eredményes volt-e a tanulás. 

A KOMPLEX TANULÁSI TEVÉKENYSÉG SÉMÁJA  

A formális, nem formális és informális tanulást megkülönböztethetjük 
aszerint is, hogy tipikusan milyen életszakaszban történnek. 12 
 
TANULÁSI FORMÁK: 
A formális oktatásra/tanulásra az jellemző, hogy szervezett formában 
zajlik a tanulók ismeretszerzése 
A nem formális oktatás/tanulás az oktatási rendszeren kívül (például 
egy vállalat által) szerveződik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
12 https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanulas-magyarorszagon 
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Olvassátok el a Közismereti tankönyv 14-15. oldal 

A BÖLCSESSÉG SZERETETE  

Kattints a linkre! 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
Kant az emberi cselekedettel kapcsolatban a következőképpen fogalmazott: 
 
 
„Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind általános törvényadás elveként 
érvényesülhessen.” 
 
Felfogása szerint az embernek mindig a kötelességét kell teljesítenie. Az erkölcs neveléssel alakul ki, amelynek 
végcélja az önállóan, saját értékei alapján, helyesen döntő ember. 
 
„Az erkölcs nem arra tanít, hogy boldogok, hanem hogy boldogságra érdemesek miként legyünk.” (I. Kant) 
 
 
Gyermektelen szülők örökbe fogadtak egy kisfiút, akivel eleinte nem volt semmi probléma.  
 
Az óvodában a kedvencek közé tartozott. Az iskolában már voltak kisebb nehézségek, például nehezebben illeszkedett 
be a közösségbe, mint társai. Pár év elteltével a szülőknek saját gyermekük született.  
A fiúval egyre több probléma volt, ki-kimaradt az iskolából, igazolatlanul hiányzott, sokat rontott a jegyein, és végül 
belekeveredett egy bandába, és sokszor késő estig kimaradt. Előfordult, hogy kisebb bolti lopásokat követett el.  
A szüleivel megromlott a kapcsolata. 
 
Miután többször hazugságon kapták, és kisebb-nagyobb értékek is egyre gyakrabban tűntek el otthonról, a szülők 
úgy döntöttek, mivel számukra kezelhetetlen és tarthatatlan állapot alakult ki, a fiút beadják egy gyermekotthonba. 
A fiúnak azt ígérték, ha jól viselkedik, akkor majd gyakran hazaviszik… 
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Új generációs tankönyv 
 

Olvassátok el a Közismereti tankönyv 16-17. oldalon lévő anyagát! 

A MUNKAERŐPIAC KÜSZÖBÉN  

Kattints a linkre! 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
A fiatal munkavállalók, különösen a fiatal pályakezdők körében 
gyakoribbak a foglalkoztatás nem szokványos formái, így például a 
munkaerő-kölcsönzés, a (nem önként választott) részmunkaidős 
munka és a szerződés nélküli munkavégzés.  
Ezeket általában azért fogadják el, mert az első állás megszerzésére 
ez az egyetlen esélyük.  
Ugyancsak hajlamosabbak elfogadni a rendszertelen munkaidő-
beosztást és az alacsonyabb fizetést is 
 
A munkába lépést megelőző adminisztrációs feladatok elvégzése 
sem egyszerű.  
A papírok összegyűjtése azonban önmagában még nem jelent biztos 
belépőt a munkaerőpiacra.  
 
Fontos, hogy megfelelj azoknak az elvárásoknak, amelyeket a munkáltatók támasztanak veled szemben 
(munkavállalási alapkészségek, viselkedésformák, motivációk kialakítása, erősítése, egészségügyi problémák 
feltárása, kezelése, társadalmilag elvárt, elfogadható megjelenés közös kialakítása).  
 
Az engedély nélküli, az adózási kötelezettséget kijátszó, törvénytelen módon végzett gazdasági és üzleti 
tevékenységet a feketemunkával, a feketegazdasággal azonosítják. 
 

A MUNKASZERZŐDÉS HIVATALOS MEGKÖTÉSÉHEZ AZ ALÁBBI 
DOKUMENTUMOKNAK KELL RENDELKEZÉSRE ÁLLNIUK: 

 Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya, bankszámlaszám, előző munkahelyi kilépőpapírok 
(amennyiben volt már előző munkahelyünk) 

 TB-kiskönyv eredeti példánya, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor (eredeti példány), 
 jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához (eredeti példány) 
 Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről (eredeti példány az utolsó 

munkahelyről, arról, hogy nincs tartozásunk) 
 Közvetítőlap a munkaügyi kirendeltségről 
 Bizonyítványmásolatok (legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumok) 

 
Az első munkahelyre való belépés nagyon fontos, függetlenül attól, hogy mondjuk diákmunka keretében valósult 
meg. Számos tapasztalatot fog hozni az életünkbe. 
Ahogy én látom, a belépés a munka világába egyrészt azt jelenti, hogy aktív részese vagyok a társadalomnak, 
másrészt azt, hogy fizetem a kötelező járulékokat, és ezért jogosult vagyok a különböző típusú juttatásokra. 
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Új generációs tankönyv 
Olvassátok el a Közismereti tankönyv 20-21. oldalon lévő anyagát! 

SPORTOLJATOK!  

Kattints a linkre! 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
 
Az Európai Unió polgárainak mintegy 60%-a folytat a becslések és felmérések szerint rendszeres sporttevékenységet. 
A sporttevékenység beépült a modern világ hétköznapjaiba. 
 
A sportnak jelentős szervező ereje is van, hiszen az emberek, akár professzionális versenyzők, akár amatőrök, 
egyesületekben, klubokban végzik ezt a tevékenységet. 
 
Magyarországon azonban aggasztó jelek mutatkoznak, mert egyre több adat igazolja, hogy a lakosság egészségi 
állapota, életmódja kedvezőtlen jegyeket mutat.  
A sporttól történő elfordulásnak számos oka lehet. Közrejátszhat benne a pénzhiány mellett az egyéni ambíciók 
alacsony szintje és az ebből a szempontból kedvezőtlen munkakörülmények is. 
 

TE, MIT SPORTOLSZ? 
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A SZAVAK ÉS A TETTEK  

KATTINTS: 22-23. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
„Ne a szavaknak higgy, hanem a tetteknek!”  
Ezt írtam ki tegnap a facebook-oldalamra, de gondoltam, írok róla bővebben is.  
Sajnos a szavak szerintem sokkal jobban befolyásolnak minket, mintha végiggondolnánk, hogy vajon van-e tartalom 
mögötte, lehet-e számítani arra, hogy a szavakból cselekedet lesz. Szeretjük azt hinni, amit hinni akarunk, és ezért 
engedékenyen, vagy mondjuk néha naivan, esetleg elnézően „bedőlünk” a szavaknak.  
 
Nem is könnyű ellenállni, hiszen vannak, akik ezt tökélyre fejlesztették, és levesznek minket a lábunkról. Van, aki 
körbehízeleg, van, aki szánalmat, részvétet akar kelteni, és ezzel manipulál, van, aki a szeretetedre apellál, a skála 
nagyon sokszínű, de a lényeg ugyanaz: sajnos kevés esetben hihetünk ezeknek az embereknek.  
 
Volt, hogy 4 hónapot dolgoztam ingyen egy cégnek, mert hittem abban, hogy jó az, amit csinálok, és bíztam a 
munkáltatóban is 3 hónapig, hogy majd megkapom a pénzt.  
 
Aztán a 4. hónapot már azért dolgoztam végig, mert arra gondoltam, hogy elveszítem az előző 3-at, ha most kilépek. 
Végül 4 hónap nem lett kifizetve, de ez is egy tanulság.  
Aztán ismerek olyan embert is, aki állandóan ígérget, ez így lesz, úgy lesz, meglesz, amit kértem, aztán jönnek a 
csúsztatások, simlizések, sunyizások. Rengeteg esetet tudnék említeni, de ti is biztosan sok ilyennel találkoztatok, 
nem is szaporítanám a szót tovább példákkal.  
 
Nekem a szavaknak komoly jelentése és súlya van, gondosan 
ügyelek is arra, hogy ne mondjak vagy ígérjek olyat, amit 
később aztán nem tudok teljesíteni.  
 
A célom mindig az, hogy ne csak teljesítsem, hanem 
túlteljesítsem az ígérteket.  
 
Tudom, hogy ma már sajnos nem ez a normális hozzáállás, de 
szerintem ennek kellene lennie, és nem tetszik, hogy lassan az 
abnormális a normális, hogy mindent fenntartásokkal kell 
kezelnünk, hogy az ígéretekben nem hihetünk, hogy a másik 
szavát el kell osztanunk legalább kettővel.” 

ELEMEZZÉTEK A SZÖVEGET!  

 Miért került szerintetek kritikus helyzetbe a szöveg szerzője?  
 Ti hogyan cselekedtetek volna 
 a helyében?  
 Vannak-e olyan kifejezéseitek, amelyeket csak nagyon kritikus helyzetben használtok?  
 És amikor használjátok, tudatában vagytok-e annak, hogy milyen következményekkel kell majd számolnotok? 

Vitassatok meg olyan konkrét helyzeteket, amelyek veletek fordultak elő! 
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Új generációs tankönyv 
Olvassátok el a Közismereti tankönyv 24-25. oldalon lévő anyagát! 

TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS  

Kattints a linkre! 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 

 
A társadalom tagjai számára – még abban az esetben is, ha nem rokonai, ismerősei, barátai egymásnak – fontos 
kötelezettség adott helyzetekben az, hogy egy másik ember vagy közösség számára segítséget vagy támogatást 
nyújtsanak. 

TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS A GENERÁCIÓK KÖZÖTT  

26-27. oldal 
 

Kattints: 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
Az idősebbek és fiatalok közötti kapcsolatrendszer működésének minősége, hatékonysága minden társadalom 
számára kulcsfontosságú tényező. Egyrészt meghatározza azt a feltételrendszert, amelyben a gyermekek felnőnek, 
másrészt kihat azokra a tényezőkre, amelyek segítségével az időskorúakat gondozzák és ellátják a fiatalabb 
nemzedékek. 
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TESTKULTÚRA:  MIT ÜZENÜNK ÖNMAGUNKRÓL?  

 
Kattints: 28-29. oldal 

https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A természetesség a megjelenés és a testkultúra szempontjából is fontos számukra. 
Ennek azonban ellentmond, hogy a tetoválások, testékszerek és plasztikai műtétek egyre elfogadottabbá válnak 
körükben. Alakjukkal és testsúlyukkal sokan elégedetlenek: a lányok közel fele tartozik ebbe a csoportba.  
 
Ezzel összefüggésben széles körben elfogadottá váltak a plasztikai beavatkozások.  
Így a vélt vagy valós megoldást nyújtó mellműtétet a fiatalok több mint 40%-a tartja elfogadhatónak.  
A női szőrtelenítés teljes elfogadottságára már senki sem kapja fel a fejét.  
Új jelenség viszont a fiúk szőrtelenítése, bár ennek természetességével kapcsolatban még jócskán megoszlanak a 
vélemények.  
Bár nem általános jelenség, figyelemre méltó, hogy a fiatalokkal folytatott beszélgetések során többször szóba került 
a fiúk külsőségekben tetten érhető elnőiesedése. (Fanta TrendRiport 2009) 
 
A test nemcsak önmagában közvetít jelentést rólunk.  
Sokkal többet árulunk el magunkról, ha testünkre különféle típusú üzeneteket illesztünk. Ennek legősibb módjai a 
tetoválás és a testékszerek alkalmazása.  
 
A testékszerek használata hazánkban az utóbbi húsz évben lett divatos.  
Számos ősi kultúrában azonban hétköznapi használatuk a hagyományok részét képezte.  
Elsősorban nem a divat kedvéért kerültek viselőjük testére, hanem sokkal inkább a társadalomban/közösségekben 
elfoglalt pozícióját, rangját, tekintélyét emelték ki. 
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ÖLTÖZKÖDÉSKULTÚRA: MIT ÜZENÜNK 
ÖNMAGUNKRÓL?  

 
 

Kattints: 30.31. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az öltözködés a kommunikáció része, üzenetek sorát tartalmazza és közvetíti a külvilág felé.  
 A divat és a divatozás sokak szerint az emberiséggel egyidős. 
 Mivel szorosan kapcsolódik a mindenkori szépségideálhoz, ezért egyszerre jelent utánzást és elkülönülést. 
 Kérdés tehát, hogy amikor kialakítjátok ruhatáratokat, mire törekedtek elsősorban. 

 
 

 A Magyar Ifjúság 2012 elnevezésű kutatás kimutatta, hogy a fiatalok közel 60 százaléka elégedett a 
külsejével, és szépnek tartja magát.  

 A megkérdezett divatszakemberek szerint ez a megelégedettség azt is jelentheti, hogy a trendi ruhadarabok 
már olcsón megvásárolhatók a különböző használtruha-üzletekben is.  

 Manapság egyre divatosabbá válik – nem csak a fiatalok körében – a retró stílus és a „second hand” 
öltözködésre való törekvés. Mostanában éli aranykorát a „vintage” stílus. 

 
„A divat egy szórakoztató ötlet, amely azonnal elégeti önmagát.  
A stílus azonban akkor is megmarad, ha közben esetleg megújul.” Coco Chanel 
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Mentsétek le magatoknak, mint amikor füzetbe ragasztottátok! 
Új generációs tankönyv 

Olvassátok el a Közismereti tankönyv  

VISELKEDÉSKULTÚRA: MIT ÜZENÜNK 
ÖNMAGUNKRÓL?  

Kattints: 32. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 

 
 
Benyomásainkat egy másik személyről nemcsak fizikai megjelenése és nem verbális kommunikációja határozza meg, 
hanem elsősorban az illető viselkedése.  
Valószínűleg sokszor előfordul veletek is, hogy megfigyelitek az embereket, hogyan viselkednek az utcán, 
megállóban, kávézóban, étteremben, iskolában stb.  
Egy viselkedéskultúrával foglalkozó honlap szerkesztői azt állítják, hogy a viselkedés – bár nagyon bonyolult 
tudásegyüttes – tanulható és fejleszthető. 
 

FELADAT: OLVASSÁTOK EL A FELSOROLÁSBAN SZEREPLŐ 
KIFEJEZÉSEKET!  

 
 Vitassátok meg, hogy valóban olyan tulajdonságokról van-e szó, amelyeknek elsajátítása nélkülözhetetlen azok 

számára, akik meg szeretnének felelni az illemszabályoknak! 
 

 Alkossatok csoportokat, és állítsátok rangsorba ezeket a szempontokat, majd hasonlítsátok össze az 
eredményeket! 
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13 Kép 
 Kölcsönös tisztelet 
 Előzékenység 
 Fellépés 
 Figyelmesség 
 Illedelmesség 
 Jó modor 
 Udvariasság 
 Tapintat 
 Jellem 
 Lelkiismeret 
 Megjelenés 
 Önuralom és türelem 
 Pontosság 
 Határozottság 
 Mértéktartás 
 Szerénység 
 Tapasztalat 

 
 

A TÁRSADALMI NORMÁK:  

előírják azokat a magatartásformákat, 
amelyeket az adott társadalom helyesnek és 
követendőnek ítél.  
Az előírások be nem tartását – a normaszegés 
súlyosságától függően – büntetik.  
Az erkölcs szabályai – a történelemben változó 
módon – az elfogadott normákra épülnek.  
 
A törvény az iskolába járó tanulók számára is 
előír normákat, ezek a tanulói jogok és 
kötelességek.  
Az iskolai magatartásra vonatkozó normákat a 
házirend tartalmazza. 
 
 
14 

 Az erkölcsi normák betartását az egyén nem 
önként tartja kötelezőnek önmagára nézve. 
 

 A jogi normákat az állam törvényekben határozza meg. 
 
  

                                                             
13 https://nemvagyokszigoru.blog.hu/2017/03/07/normak_es_szerepuk_a_szocializacios_folyamatban_keszitette_darida_andrea 
14 https://nemvagyokszigoru.blog.hu/2017/03/07/normak_es_szerepuk_a_szocializacios_folyamatban_keszitette_darida_andrea 
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MUNKÁLTATÓI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ELVÁRÁSOK  

Kattints:38-39. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Az önéletrajz célja az, hogy bemutassuk magunkat a jövendő munkaadóinknak. 
 

 
 Ennek érdekében meg kell említeni minden fontos – de valós – információt azokról a tulajdonságainkról, 

képességeinkről, amelyek esélyt nyújthatnak számunkra az állás elnyerésére.  
 Amikor behívnak egy állásinterjúra, akkor összefüggő mondatokban, felkészülten szólaljunk meg!  
 Tanácsolom, hogy mindenképpen nézzenek utána a cégnek, ahová pályáznak.  
 Tájékozódjanak arról, hogy mi a profilja, melyek a célkitűzései, milyen hazai és nemzetközi kapcsolatokkal 

rendelkezik!  
 Készüljünk fel az olyan típusú kérdésekre is, mint pl. hogy „Milyen elvárásaink vannak a bérezés terén?” 
 „Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mostanában a HR-esek (human resources=emberi erőforrás gazdálkodás, 

leegyszerűsítve a munkaügyesek) az IQ (intelligencia-hányados) helyett az érzelmi intelligenciát (EQ) mérik a 
felvételik során.  

 Elsősorban azokat válogatják ki, akikről feltételezhető, hogy jól tudnak másokkal együtt dolgozni, kooperálni. 
Vagyis hogy egyáltalán beleillenek-e az adott csapatba…” 

A SZEMÉLYISÉG: 
15

 

 
Pszichológiai értelmezés (1937) és A személyiség alakulása (1961, magyarul 1985). 

A vonásokat Apport a pszichológiai szerveződés alapvető építőköveinek tekintette, melyek integrált egységgé fogják 
össze az egyébként egymáshoz nem hasonlító ingereket és válaszokat.  
 
Vegyünk például egy nőt, akinek személyiségében a barátságosság központi szerepet tölt be.  
Számára egyenértékű helyzet, ha egy idegen mellett ül a repülőgépen, ha családját látogatja meg, vagy ha a 
hivatalban dolgozik; mindegyik a válaszok egy bizonyos, egymással kapcsolatban álló készletét váltja ki belőle: 
viselkedése érdeklődő, személyes, kedves, nyílt, meleg és figyelmes.  
Más szóval a barátságosság vonása nála egységesítő alkotóelemként szolgál: kialakít egy egymással ekvivalens 
ingerekből álló osztályt, egy ekvivalens válaszosztályt, és kapcsolatot biztosít köztük. 
  

                                                             
15 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-szocialpszichologiai-alapismeretek/vonaselmeleti-megkozelites/gordon-

allport-eysenk-munkassaga 
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EYSENK SZEMÉLYISÉGFAKTORAI 16 

 
1. Flegmatikus típus: Gyenge fogékonyság és kisfokú 

impulzivitás (indulatosság). Érzelmei lassan keletkeznek, 
nem túl erősek, a viselkedést nem befolyásolják. 
 

2. Szangvinikus típus: Gyenge fogékonyság, de nagyfokú 
impulzivitás. Lobbanékony, érzelmei gyorsan keletkeznek, 
a viselkedésre intenzíven hatnak, de nem tartósak. 
 

3. Kolerikus típus: Erős fogékonyság és nagyfokú 
impulzivitás. Érzelmei erősek és tartósak, a személyiséget 
cselekvésre ösztönzik. 
 

4. Melankolikus típus: Erős fogékonyság, de kisfokú 
impulzivitás. Lassan keletkező, de erős érzelmek, a 
cselekvésre azonban nincsenek ösztönző hatással. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
16 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-szocialpszichologiai-alapismeretek/vonaselmeleti-megkozelites/gordon-

allport-eysenk-munkassaga 

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658470500
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https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-szocialpszichologiai-alapismeretek/vonaselmeleti-megkozelites/gordon-allport-eysenk-munkassaga
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-szocialpszichologiai-alapismeretek/vonaselmeleti-megkozelites/gordon-allport-eysenk-munkassaga
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FONTOS? A SZEMÉLYISÉG FOGALMA 17 IGEN, FONTOS! 

Az egyén lelki életének sajátos összjellege; a külső és belső tényezők kölcsönhatásának eredményeként kialakult 
tulajdonságok integrációja, összerendezett egysége, amelyek a társadalmi viszonyokhoz való állandó 
alkalmazkodás során tevékenységben nyilvánulnak meg, és ebben alakulnak és fejlődnek. 

AZ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG JELLEMZŐ JEGYEI 

A valóságot gyakorlatiasan észlelik és jól tűrik a bizonytalanságot; olyannak fogadják el magukat és másokat, 
amilyenek; spontán módon gondolkodnak és viselkednek; inkább a problémákra, mint önmagukra összpontosítanak; 
jó humorérzékük van; kreatívak; törődnek az emberiség jólétével; mélyen átélik az élet alapélményeit; erős és 
kielégítő kapcsolatokat alakítanak ki inkább kevés, mint sok emberrel; objektív nézőpontból képesek az életre 
tekinteni. 

AZ ÉN ERŐ  

Az egyénnek az a képessége, hogy fenntartsa énjét és annak funkcióit az érzelmi zavarok elkerülése és a külvilághoz 
való alkalmazkodás érdekében. 
"Maslow (1954) kifejti, hogy az ember életének első szakaszában a deficitmotívumok működnek csupán. Funkciójuk 
együttvéve abban van, hogy eljuttatás a gyermeket a biztonsághoz: annak átéléséhez, hogy közvetlen környezete 
(anyja) táplálékot, gondozást, védelmet nyújt neki. Ha csecsemő- és kisgyermekkorban nem sikerül eljuttatnia a 
biztonsághoz, a szorongás és a követelődző magatartás állandósul, ami felnőttkorban abban nyilvánul meg, hogy 
változatlanul az elsődleges ösztönök kielégítse marad a személyiség legfontosabb motívuma. Kényelem, étel-ital, 
szexuális kielégülés, anyagi biztonság, sőt a biztonságon túli anyagi ellátottság elérése lesz a legfőbb mozgatóerő.  
A növekedési motívumok nem érvényesülnek, az önmegvalósítás nem válik céllá. Felszabadulásra volna szükség a 
deficitmotívumok uralma alól az életörömre. De ha a csecsemő és a kisgyermek eléri a biztonságot, a növekedési 
motívumok már korán funkcióba lépnek. Az ilyen gyermek jellegzetessége, hogy minden érdekli és mindenben 
örömöt talál, legyen az új tárgy, amire rábukkan, mese, amit hallgat, film, amit lát, vagy akár új képesség, amit 
felfedez magában (fel tud állni, ki tudja mondani az "r"-t, nem esik el a görkorcsolyával stb.). Nem jellemzi a 
szorongás és az állandó protestálás." 

A JELLEM 
Az ember viszonyulásainak és egész magatartásának meghatározott stílusa, amely az élet és a nevelés hatásai alatt 
alakult ki és szilárdult meg.  

A STÍLUS  
A személyiségre jellemző magatartási mód az a forma, amely meghatározott tartalmat - a valósághoz való 
viszonyulást - fejez ki. Amikor az ember jelleméről beszélnek, minden esetben a többi emberhez és önmagához való 
viszonyát veszik figyelembe. Az ember jelleme szükségleteinek és érdekeinek, törekvéseinek és céljainak, morális 
beállítódásának, érzelmeinek és akaratának minőségét fejezi ki, amely tevékenységében és magatartásának 
differenciált jellegében, viszonyulásaiban és magatartásában fejeződik ki. 

A JELLEM TARTALMAZZA: 
1. Az ember irányultságának (szükségleteinek, beállítódásának, meggyőződésének, céljainak) tartalmát, amely 

az életfelfogását alkotja. 
2. Az aktivitás megnyilvánulását, kognitív és egyéb tevékenységekben. 
3. A személyiség emocionális-dinamikus megnyilvánulásait. 

  

                                                             
17 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-szocialpszichologiai-alapismeretek/az-erett-szemelyiseg-jellemzoi/a-

szemelyiseg-fogalma 

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658470500
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658154300
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-szocialpszichologiai-alapismeretek/az-erett-szemelyiseg-jellemzoi/a-szemelyiseg-fogalma
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-szocialpszichologiai-alapismeretek/az-erett-szemelyiseg-jellemzoi/a-szemelyiseg-fogalma
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AZ "EMBER", A "SZEMÉLYISÉG" FOGALMAK ÖSSZEFÜGGÉSEI  

 Az "ember" mint az élő szervezetek legmagasabb rendű formája 
 Az ember mint az élő szervezetek legmagasabb rendű formája, rendelkezik mindazokkal az alapvető 

jellemzőkkel, amelyekkel bármely más élőlény (energiát vesz fel és ad le, szaporodásra képes stb.), de ezen 
túl olyan jellemzőkkel is, amelyek kizárólag csak rá, mint humán lényre érvényesek. 

 
 
Az emberre jellemző jegyek: 
 

 adottak bizonyos veleszületett testi, idegrendszeri sajátosságai; 
 testi és pszichés funkciói a születéstől a halálig folytonosan fejlődnek, ill. változnak; 
 testi és pszichés fejlődése társadalmi közvetítéssel megy végbe, ill. egészséges (normális) testi és 

pszichés fejlődése csak társadalmi környezetben valósulhat meg; 
 természeti (tárgyi) környezetéhez való viszonyát a társadalmi környezetével fenntartott viszonya 

erősen befolyásolja; 
 pszichés fejlődésének egy meghatározott szakaszán kialakul „éntudata"", melynek révén képes 

önmagára mint az emberi fajhoz tartozó, de azon belül különálló egyedre reagálni, képes a cselekedeteit 
bizonyos szabadságfokkal tudatosan meghatározni, megválasztani 

 
 

A "SZEMÉLYISÉG" JELLEMZŐI 
 

 
A személyiség, mint egyedi, megismételhetetlen egység. 
Az egyediség 

 A személyiség fogalmának a viselkedés alapján történő meghatározásakor, nem elég egy helyzet külső 
adottságait és az egyén tapasztalatait ismernünk.  

 Valamire még szükségünk van, ez pedig nem más mint a személyiség. Nem helyénvaló úgy fogalmazni, hogy 
az embernek van személyisége, mint ahogy van táskája, feje, képességei, néha gondolatai.  

 Merlin differenciáltabban fogalmaz: Az állatoknak van egyéniségük, de ők nem személyiségek. Csak az ember 
személyiség. A személyiség tehát nem más mint az ember - egy bizonyos szempontból jellemezve.  

 Mennyiségi és minőségi eltérések vannak emberek között a lelki jelenségek, megismerés, értékelés, 
motivációs mechanizmusok, személyiség tulajdonságok szerint.  

 Ez a különbség adja meg az egyedi integrációt a személyiség egyediségét. 
 

A SZOCIÁLIS MAGATARTÁSFORMÁK ELSAJÁTÍTÁSA  

A szociális magatartásminták (az emberi egyedre jellemző mozgás- és reakcióformák) elsajátítása elsődlegesen 
utánzásos tanulással megy végbe. 
Mint a tanulás fejezetben már láthattuk, utánzásról akkor beszélünk, ha két élőlény egyike a jelenlévő vagy korábban 
megfigyelt társ reakciójával azonos vagy ahhoz hasonló reakciót produkál Közvetlen az utánzás, ha az élőlény a társ 
által indított mozgást azonnal követi; késleltetett, ha csak passzívan megfigyeli, és egy későbbi időpontban ismétli 
meg a társ reakcióját. 
 
A személyiség, egyedi, megismételhetetlen lelki sajátosságok összessége, amely kizárólag az egyénre jellemző tulajdonságokat, 
sajátosságokat hordozza magában. Minden ember egyedi, belőle csak egy van (Ő maga).  
Az ikrek is csak hasonlóak, de nem egyformák.(Mester megfogalmazása) 
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AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉS  A KÖZÖSSÉGI MUNKA SZEREPE 

Kattints: 42-43. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
 
2011 volt az önkéntesség éve. Az ENSZ döntése nyomán 
világszerte az érdeklődés középpontjába került az 
önkéntesen végzett munkatevékenység 
 
Az önkéntesség olyan érték, melynek hasznosságát, 
konstruktív (építő) jellegét és társadalmi kohéziós 
(összetartó) szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni.  
 
Az Európai Unió méltán gondolta úgy, hogy a 2011-es 
„tematikus évet” az önkéntességnek szenteli, külön hangsúlyozva az aktív állampolgárság fogalmát.  
A 2011-es dátum szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen 2001-et az ENSZ az önkéntesség nemzetközi évének 
nyilvánította.  
Az európai intézmények ismételten felhívták a figyelmet erre az Európa-szerte milliókat megmozgató tevékenységre, 
ezért a Bizottság javaslatára a Tanács a 2011. évet „Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai 
évének” nyilvánította 

AZ ÖNKÉNTESEK TULAJDONSÁGAI  

 
A leggyakrabban említett képességek a következők:  

 nyílt gondolkodás, érzékenység, együttműködési hajlam 
 profeszszionális hozzáállás 
 a fizetetlen munkára való hajlandóság 
 tolerancia (a másság elfogadása) 
 erős motiváció 
 érdekmentesség 

 
Az önkénteseknek magas elvárásoknak kell megfelelniük, nagyon különleges, szinte ideális személyeknek kell 
lenniük.  
A valós életben azonban az önkéntesek nem valószínű, hogy mindegyik kritériumnak megfelelnek, bár többnek igen. 
Az összes fent felsorolt tulajdonság közül természetesen az a legfontosabb, hogy az önkéntes hajlandó legyen 
ingyen, fizetés nélkül dolgozni.  
Az önkéntes tevékenység nem egyoldalú. Nemcsak azok nyernek vele, akik a tevékenység kedvezményezettjei voltak, 
hanem azok is, akik részt vettek a tevékenységben. 
 
„Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.” 
(Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvényből) 
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DECEMBER 5. AZ ÖNKÉNTESEK VILÁGNAPJA! 

 
18 „Az ENSZ Közgyűlése 1985. december 17-én foglalta 
határozatba az önkéntesek nemzetközi napjának 
megtartását, majd a világszervezet 2002. november 26-án 
újabb közgyűlési határozattal szólította fel a kormányokat, 
hogy támogassák az önkéntességet, a gazdasági és 
társadalmi fellendülés stratégiai eszközét. 
 
Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet a közjó érdekében 
szabad akaratból anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, és 
amely a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével erősíti a társadalom tagjait 
egymáshoz fűző kötelékeket. 
 
A tevékenység megvalósulhat nonprofit, civil szervezet vagy állami intézmény, ritkább esetben nyereségérdekelt 
szervezetek (cégek, vállalkozások) keretein belül. 
Egyéni helyzetétől, körülményeitől függetlenül bárki vállalhat segítő tevékenységet.  
 
Az önkéntesség esélyteremtő szerepe kiemelkedően fontos: segít a tapasztalatszerzésben akár egy pályakezdő fiatal, 
akár a munkaerő-piacra visszatérő kisgyermekes édesanya számára, hasznos az idősebbeknek is, hogy aktívan töltve 
hétköznapjaikat, átadják megszerzett tudásukat a fiatalok számára. 
 
Az önkéntesség a társadalomban meglévő szolidaritás egyik legközvetlenebb kifejeződése, az ennek során szerzett 
tapasztalat elfogadóbbá, empatikusabbá teszi az embert, ezáltal is hozzájárulva az előítéletek megszüntetéséhez, az 
egyén fejlődéséhez, valamint kihívás, munkatapasztalat, kapcsolatépítési lehetőség, és rekreációs tevékenység is. 
Diákok esetében fontos lépcsőfok lehet a felnőtté válás folyamatában is.” 
 
 
19 „A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az önkéntességet.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye szerint a 
Nemzeti Önkéntes Stratégia részeként, EFOP és VEKOP 
forrásokból összesen több mint 20 milliárd forintot fordít az 
önkéntesség támogatására. felelősségvállalás életformává válik. 
 
A cél egy olyan szolidáris, többgenerációs társadalom felépítése, 
amelyben az önkéntesség révén kifejezésre jut a közösségben 
meglévő segítő szándék, és a kölcsönös segítségnyújtás. 
 
Az önkéntes tevékenység a társadalmi integráció, a bizalom és a 
szolidaritás kialakításának egyik fontos eszköze.  
 

 
Az önkéntesség ösztönzi az állampolgárokat arra, hogy felelősséget vállaljanak embertársaikért, mellyel a jövőben 
egy közös értékek mentén szervezett, összetartó közösség építhető fel. E meggyőződés jegyében a kormány számos 
intézkedéssel támogatja az önkéntes tevékenységeket.” 
  

                                                             
18 forrás: http://onkentes.gov.hu Kép: Pixabay2017. december 5.  

https://orientpress.hu/cikk/2017-12-05_december-5-e-az-onkentesek-vilagnapja 
19 EMMI Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Kép: Pixabay2017. december 5.  
https://orientpress.hu/cikk/2017-12-05_az-onkentes-tevekenyseg-tamogatasa-befektetes-magyarorszag-jovojebe 
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FELKÉSZÜLÉS A MUNKAHELYI BEILLESZKEDÉSRE   

Kattints: 40-41. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
Egy-egy közösséghez történő kapcsolódás minden 
esetben kihat életünk következő szakaszára.  
Ezért nem mindegy az, hogy a beilleszkedés 
hogyan, milyen módon (pl. harmonikusan vagy 
konfliktusokkal teli folyamatokon keresztül) 
valósul meg. 
 
Milyen elvárásai vannak a munkahelynek? 

 érzelmi tudatosság 
 önértékelés – az erősségeim és korlátaim 

ismerete 
  önbizalom 
 önkontroll 
 megbízhatóság 
 alkalmazkodásra való képesség 
 folyamatos megújulásra való törekvés 
 elkötelezettség 
 erős empatikus hajlandóság 
 optimizmus 
 konfliktuskezelés 

AZ ELSŐ BENYOMÁS SOK  MINDENT ELDÖNTHET!  

 Ha tudod, hogy mikor kell első alkalommal megjelenned az új közösségben, munkahelyeden, készülj fel erre 
az alkalomra!  

 Vedd számba azokat a lehetőségeket (pl. bemutatkozások sora, az új feladatok fogadása stb.), amelyekre 
majd reagálnod kell! Fontos a megfelelő stílus. 

 Legyél közvetlen és udvarias.  
 Ne beszélj magadról túl sokat! Ne ítéld meg munkatársaid az első benyomás alapján!  
 Érdemes időt hagyni magadnak, és alaposan megfigyelni a közösség tagjait.  
 Érdemes tudomásul venned, hogy sosem lehet mindenkinek tetszeni.  
 Fontos felismerned, hogy milyen típusú közösség tagjává szeretnél válni.  
 Különböző típusú közösségek léteznek, olyanok, amelyek demokratikusak, amelynek tagjai 

egyenrangúakként közösen döntenek arról (kimondva vagy kimondatlanul), hogy befogadnak-e valakit, vagy 
sem.  

 De vannak olyan társaságok is, ahol már kezdettől fogva érezhető, hogy van pár véleményvezér, akinek a 
szava meghatározóbb, mint másoké 

 
A beilleszkedés másik fontos elemét a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos elvárásai jelentik.  
A munkahelyi vezetők és a munkahelyi közösség számára egyaránt meghatározó a beosztott munkatársak 
viselkedése. Az ezzel kapcsolatos elvárásokat a munkahely írott és íratlan szabályai határozzák meg. 
A közösségbe történő beilleszkedés egyik kulcseleme, hogy tudunk-e alkalmazkodni a vezető (főnök) vezetési 
stílusához. 
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VEZETÉSI STÍLUSOK II. (KURT LEWIN KUTATÁSAI ALAPJÁN)  

 
 Az autokratikus vezető: többnyire egyedül hozza döntéseit, a döntés-előkészítés folyamatába ritkán enged 

be más kollégákat. Vezetési módszereire az utasítás és a parancsolás a jellemző. 
 A demokratikus vezető: gyakran hoz konszenzuson alapuló döntést, már a döntés-előkészítő folyamatba is 

bevonja a kollégákat. Jellemző módszere a kompromisszumkeresés igényével leírható vita, és a törekvés a 
meggyőzésre. 

 Az anarchikus vezetés: jellemzője, hogy a csoporton belüli informális, azaz a hivatalosan nem kijelölt vezetők 
hozzák meg a döntéseket, így a szervezet egésze szempontjából nézve lehetetlen stratégiailag fontos és 
szakmailag megalapozott döntéseket hozni. 

 
20 FORRÁS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. RENDELKEZŐ: 
Magas szintű feladatkiadás és alacsony szintű kapcsolattartás 
 

2. MEGGYŐZŐ: 
Magas szintű feladatkiadás és magas szintű kapcsolattartás 
 

3. EGYÜTTMŰKÖDŐ:  
Magas szintű kapcsolattartás és alacsony szintű feladatkiadás 
 

4. DELEGÁLÓ 
Alacsony szintű kapcsolattartás és alacsony szintű feladatkiadás 
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AZ EMBERI JOGOK 

Kattints: 262. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
21

Emberi jogok minden embert születésétől fogva megilletnek. 
Ezek a jogok az emberrel vele születnek, tőle elidegeníthetetlenek (azaz 
nem vehetők el), és az államnak tiszteletben kell tartania, sőt biztosítania 
kell érvényesülésüket. 
A felvilágosodás óta (a 17-18. századtól) úgy gondoljuk, hogy valamennyi 
ember szabadnak, egyenlőnek és tulajdonjoggal bírónak született. Ezt 
olyan dokumentumokban nyilvánították ki, mint az amerikai Függetlenségi 
Nyilatkozat (1776) és a francia Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 
(1789). A második világháború során olyan mértékben tiporták el, vették 
semmibe az emberi jogokat, hogy elemi szükségszerűség volt ezek újbóli 
és sokkal erőteljesebb megfogalmazása, kinyilatkoztatása. Az ENSZ 
közgyűlése 1948-ban fogadta el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amely összefoglalta, listázta a jogokat. Az 
emberi jogok tiszteletben tartásának a kérdése azóta is napirenden van. Az Európai Unióban 2000-ben fogadták el az 
1948-as nyilatkozaton alapuló – a 21. század társadalmi viszonyait is figyelembe vevő – Alapjogi Chartát (ejtsd: kárta 
– ünnepélyes nyilatkozat). 

 
A magyar alaptörvény egy fejezete is az emberi jogok (alapjogok) 
tiszteletben tartásáról szól. Az alapvető jogok védelmének egyik kiemelt felelőse az 
országgyűlés által megválasztott alapvető jogok biztosa, más néven ombudsman 
(szószóló). Ő vizsgáltatja ki azokat a tudomására jutott eseteket, amelyekben 
feltételezhetően megsértették az alaptörvényben felsorolt alapjogokat. Amennyiben 
jogsértést állapít meg, intézkedést kezdeményez az illetékes hatóságoknál.  
Az ombudsman kiemelt figyelmet fordít a gyermekek jogaira, a jövő nemzedékeinek 
védelmére, a Magyarországon élő nemzetiségek és a leginkább veszélyeztetett 
társadalmi csoportok jogainak védelmére. A gyermekek jogait törvények és egyezmény 
biztosítják. 

AZ EMBERI JOGOK VILÁGNAPJA: DECEMBER 10.22 

„VILÁGNAP –  Az emberi jogok világnapját minden év december 10-én 
ünneplik. A napot Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata ENSZ közgyűlés 
általi elfogadásának és kikiáltásának tiszteletére választották 1948. 
december 10-én. 
Magyarország Alaptörvénye két külön részben, nevezetesen a Nemzeti 
Hitvallás, valamint a Szabadság és Felelősség című fejezetekben foglalkozik 
az alapvető emberi jogok rögzítésével.  
Ezek – a modern polgári alkotmány feltételeinek megfelelően  – az első 
részei az Alaptörvénynek. 
 
Ebben a két fejezetben az alapjogok széleskörű katalógusa megtalálható, 
hiszen a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok mellett 
harmadik generációs emberi jogok is szerepelnek benne.” 
  

                                                             
21 https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 
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MUNKAHELY-MAGÉNLET CSALÁD 

CSALÁDTERVEZÉS – MAGZATVÉDELEM   

Kattints: 48. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
A családtervezés az, amikor egy pár elgondolkodik arról, hogyan 
alakítsák közös életüket, vagyis megtervezik, hogy mikor és hány 
gyermeket szeretnének.  
 
Modern világunkban a családtervezésben fontos szerepet játszanak az 
anyagi megfontolások is.  
A fejlett országokra jellemző, hogy – annak érdekében, hogy az anya is 
fel tudja építeni saját karrierjét – a fiatal párok kitolják a 
gyermekvállalás időpontját. A nem kívánt terhesség elkerülésére 
számos megoldás áll mind a nők, mind a férfiak rendelkezésére. 
 

CSALÁDBARÁT MUNKAHELYRŐL MUNKAVÁLLALÓKNAK  23 

 
„A családbarát munkahelyi kultúra megteremtésével a vállalat jó üzenetet küld munkavállalói és a társadalom 
felé: 

 társadalmi felelősségvállalás a hosszú távon teljesíteni képes, kiegyensúlyozott, pszichésen és testileg 
egészséges, termelő ember/ állampolgár típus 

 vállalati felelősségvállalás a cég hatékonyabb és kiszámíthatóbb működése érdekében, a lojális és bizalmi 
légkör miatt a tervezhetőség, a humán erőforrás lényegesen nagyobb kiszámíthatósága 

 felelősségvállalás az egyénnel szemben, a gondoskodó vállalati kultúrában a biztonság, egyediség, fontosság 
érzésének a megtapasztalása” 

 
1. Munkaidővel kapcsolatos intézkedések 
2. Szabadságolással kapcsolatos intézkedések 
3. A munkahely megtartásában való segítség hosszú hiányzás során 
4. Tanácsadás és tréningek 
5. Gyermekmegőrzés (akár vállalaton belül, akár szerződés útján egy külső intézménnyel) 
6. Gyermekneveléshez nyújtott támogatások (pl. születési, beiskolázási támogatás, ösztöndíjak) 
7. A munkavállalók gyermekeinek eljuttatása az nevelési, oktatási intézményekbe (pl. vállalati busszal) 
8. Életbiztosítás 
9. Baleseti biztosítás 
10. Egészség megőrzési terv a munkavállalók és családtagjaik számára 
11. Gondoskodó elbocsátás (outplacement) az átszervezések miatt leépített munkavállalók számára 
12. Nyugdíjazási terv 
13. Cafeteria 
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MEGJELENIK AZ EMBER 

Kattints: 172. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
 

AZ EMBERI CSOPORTOT ÖSSZETARTÓ ERŐK  

Az ősi csoporttársadalmak kialakulásakor 100-150 fő 
élhetett közös területen, s ezen belül 30-50 fős 
csapatok különültek el.  
 
Ennek tagjai együtt tevékenykedtek és személyesen is 
jól ismerték egymást. Ezért az emberi tulajdonságok 
közül kulcsfontosságúak a csoportot belülről 
összetartó és egységesítő hajlamok.  
 
Ilyen a csoporton belüli csökkent agresszivitás, a 
kölcsönös figyelem, az utánzás.  
 
Az anya és a csecsemő például felváltva jelzik 
érzelmeiket, a mama játékosan utánozza a csecsemő 
arckifejezését, ő pedig az anyáét.  
Így már egyéves korunkra megtanuljuk beleélni 
magunkat a másik helyzetébe (empátia). 
 
A kötődést szolgálja a szexualitás is. A szülők személyes kötődése tartja fenn a családot. Ez teszi lehetővé a gyermek 
normális beilleszkedését a közösségbe.  
Az emberi csoportot összetartó erő jele sokféle érzelem. Ezek csoportnormák létén alapulnak.  
 
Aki például szégyelli magát, az jelzi: tudja, hogy áthágta a közösség valamelyik szabályát.  
 
Ez a csoport többi tagjának is fontos információ, mert másképpen viszonyulnak ahhoz, aki bánja hibáit, mint ahhoz, 
aki nem. Különösen heves érzelmeket váltanak ki a csalások.  
A csalók önző módon viselkednek, megtűrésük szétbomlasztaná a csoportot. Ezért váltanak ki még azokban is 
felháborodást, akiket közvetlenül nem károsítottak.  
A csoport fenntartását, egységét segíti az erkölcs (morál).  
Aki elfogadja, belső erőként, elkötelezettségként éli meg. Rombolói mindig egy közösséggel fordulnak szembe 

AZ EMBER TÁRSAS LÉNY  

Csoportjainak fejlődését nemcsak biológiai, hanem a technikai, a nyelvi, a kulturális evolúció is jellemzi. A sokféle, 
egymástól részben elkülönülő, részben együttműködő csoport egyidejű jelenléte sokféle szabály, norma 
megtanulását és elfogadását igényli. Ez változatos képességek kibontakoztatását teszi lehetővé, egyúttal azonban 
sokféle ellentét, konfliktus forrása is. 
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SZÁMKIVETETT CÍMŰ FILM: NÉZD MEG!  

Kattints: 
https://videa.hu/videok/film-animacio/szamkivetett.teljes-film-138-perc-2000-DZwzkPYHZBdd2pxi 

 
Chuck Noland (Tom Hanks) karrierje csúcsán álló topmenedzsert az ünnepek előtti utolsó szolgálati útján 
szörnyű baleset éri.  
Senki sem éli túl a viharba keveredett gép 
lezuhanását, csak ő marad életben, valahol 
Malajzia felé a szétszórt szigetek világában. 
Barátnője, Kelly (Helen Hunt) hiába várja vissza, a 
hatóságok szerint nem élte túl senki a 
szerencsétlenséget.  
Chuck minden érzékét latba veti a trópusi szigeten 
az életben maradásért. Lassan feltalálja magát és 
önellátóvá válik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELADAT: FOGALMAZÁS/HÁZI DOLGOZAT 10-12 MONDATBAN 

 Neked, mi tetszett a filmben? 
 Te, hogyan élted volna meg, ezt a helyzetet? 
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TÁRSAS VISELKEDÉSEK  

 
Kattints: 180. oldal 

https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

 
 
Az élőlényekre nemcsak testfelépítésük és 
táplálkozásuk, hanem viselkedésük is jellemző.  
 Mi dönti el, hogy segítőkészek legyenek vagy 

agresszívek?  
 Miért és hogyan „beszélgetnek” egymással? 

Miben hasonlít viselkedésükhöz az ember 
társas élete?  

 Ezeket a kérdéseket a viselkedéstan (etológia) 
és az ökológia közösen kutatja. 

 
 
Az élőlények viselkedése alkalmazkodik élettelen 
környezetük feltételeihez és a többi élőlény 
viselkedéséhez is.  
A kiszámítható erőforrások olyan viselkedésnek kedveznek, mely a környezet eltartóképességéhez igazodik (K-
stratégia). Ha az erőforrások hirtelen, kiszámíthatatlanul változnak, az élőlények gyors szaporodási és pusztulási 
hullámokban követik a változást (r-stratégia).  
A kommunikáció a társas viselkedések összehangolását szolgálja. Állatok esetében ez nagyrészt öröklött, az emberi 
kommunikációban és viselkedésben azonban mindig vannak tanult és szabad döntésen alapuló elemek is. 

A TÁRSAS HATÁS 24  

A társadalomban zajló személyes színezetű, személyközi szférában elhelyezkedő történések legelemibb szintje, és 
egyben az emberi termelőerő keletkezésének kiindulópontja.  
 
Fizikai törvény, hogy a sok elkülönült erő összerővé való olvadása új erőpotenciált jelent. Köznapi megfigyelés 
például, hogy egy lovasszázad támadóereje vagy egy gyalogezred ellenállóereje lényegesen különbözik az egyes 
lovasok és gyalogosok által elszigetelten kifejtett támadó és ellenállóerők összegétől.  
Ugyanez a társadalmi erőpotenciál jelenik meg, ha sok emberi kéz működik közre egyazon osztatlan 
munkaműveletben.  
 
Marx hívja fel a figyelmet arra, hogy ebben az esetben az egyéni erők kombinációja eredményeképpen megjelenő 
fizikai erőtöbbleten túl egy merőben újszerű, csak az emberi társadalomban megfigyelhető termelőerő jelenik meg, 
melynek oka, hogy a „puszta társadalmi érintkezés versengést és az életerő (animal spirits) sajátos felgerjedését idézi 
elő, amely fokozza az egyesek egyéni teljesítőképességét.” (Marx 1967,1:359.) E megállapítás alapján értelmezi Marx 
újra Arisztotelész emberről adott meghatározását, miszerint az ember zoon politikon, azaz „társas állat” (Aronson 
értelmezése szerint „társas lény”). 
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TÁRSAS GÁTLÁS 
25

 

A társas helyzet gátló hatásait magunkon is megfigyelhetjük, amikor „lámpalázat” vagy „vizsgadrukkot” élünk át. 
Ilyenkor nem árt előzetes próbák során át begyakorolni és tökélyre fejleszteni magunkban a szóban forgó 
produkciót.  
Sok esetben a gátló hatás elmaradását figyelhetjük meg önmagunkon, amikor magányos helyzetben olyan 
„illetlenségeket” engedünk meg magunknak (hajhúzogatás, orrpiszkálás, lábunk ideges ringatása stb.), amelyek 
társas helyzetben megütközést, rosszallást, negatív megbélyegzést váltanának ki, s ily módon gátlás alatt maradnak. 
Kísérleti és köznapi megfigyelések egyaránt alátámasztják, hogy a közönség fizikai jelenléte, de egyáltalán a 
nyilvánosság tudata jelentős hatást gyakorol mindazok viselkedésére és teljesítményére, akiket a sport, a politika, a 
szórakoztatás mások figyelmének középpontjába állít. 
A társas kölcsönhatások kétarcú jelenségegyüttesre utalnak: egyként eredményezhetik a teljesítmény romlását és 
javulását, serkenthetnek és gátolhatnak bennünket. Sanders (1981) irodalmi áttekintésében háromféle magyarázati 
lehetőséget említ. 
 
A társas hatásban rejlő serkentő, illetve gátló többlethatásra először Robert Zajonc (1971,19-43) állított fel 
magyarázó elméletet.  
Zajonc elmélete abból indul ki, hogy a társas helyzet konkrét alakzatától függetlenül (mindegy, hogy versenyről, 
együttműködésről, nézők, hallgatók jelenlétéről van-e szó) a más személyek puszta jelenléte bizonytalanságérzetet 
ébreszt az egyénben, miáltal emelkedik a reagálókészsége, s a begyakorlott, egyszerű feladatok esetében ez a 
domináns reakciók megjelenésének kedvez, míg a begyakorlatlan, illetve gondolkodást igénylő, feszültséget keltő, 
nehéz vagy kellemetlen feladatok esetében rontja a teljesítményt. 

TÁRSAS KÖLCSÖNHATÁS  

A társas hatás a társas élet minden formájának anyaga. 
A formák lényege a kölcsönösség, melynek során az egyén a társai keretezte színhelyen személyessé és időbelivé 
alakítja létezését, melynek áramában a személy mások léte 
által létezni hagyott, mulandó lényként ismer magára. A 
társas hatás így adja át a helyét a társas 
kölcsönhatásoknak, amelyek formáiban elválaszthatatlanul 
egymásba szövődik a személyes-társas és a személytelen-
társadalmi.  
Az időtlen és múlhatatlan jelen múló pillanattá válik, 
miáltal a személy az életet irreverzibilis és 
megismételhetetlen jelen idejű epizódok láncolataként éli 
meg, melyet egyfelől emlékezetének torzító-alakító 
retrospektívája, másfelől reményei és szorongásai között 
hányódó jövőtudata határol be.  
Az életet annak egyszerisége és megismételhetetlensége 
tudatában megélő ember, aki nélkül a szociálpszichológiai 
jelenségek teljessége elképzelhetetlen, hosszan tartó 
történelmi folyamat eredményeként lépett főhősként a 
nyugati társadalom színpadára. 

Kép: 26 
  

                                                             
25 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch03s02.html 
26 https://slideplayer.hu/slide/2305137/ 
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A FOGYASZTÓI LÉTFORMÁTÓL AZ EGÉSZSÉGESIG   

Kattints: 186. oldal 
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Az emberiség legnagyobb része már régen 
nem természetes környezetében él.  

 Hogyan érezzük magunkat abban a környezetben, 
amit saját magunk hoztunk létre?  

 Melyek az előnyei és mik a veszélyei annak a 
létformának, ami a termelés és a fogyasztás 
kettősségén alapul?  

 Min kellene és lehetne változtatni? 
Ezeket a kérdéseket veti fel ez a fejezet. 
 

FOGYASZTÓI TÁRSADALOM 

A fogyasztói szemlélet Földünk szinte minden 
országában terjedő kulturális minta. Hatására átalakult az emberek értékrendje. A középpontba termékek és 
szolgáltatások előállítása és megvásárlása került. 
 
A média fontos hajtóereje a fogyasztás ösztönzésének. A szórakoztatóipar a szabadidő eltöltésének uralkodó eszköze 
lett. Felmérések szerint az emberek ébren töltött idejének harmadát, felét a számítógép, tévé vagy okostelefon 
társaságában töltik – a közvetlen személyes kapcsolatok helyett. Ezen az úton befolyásolhatók a közszájon forgó 
témák és ezek értelmezései is. 
A fogyasztás bűvöletében élő ember nem ismeri a helyes mértéket önértékelésében sem. Ezt jeleníti meg a 
„szuperember” mítosza, aki mindig fitt, mindig „működik”, akinek nincsenek gyenge pontjai. Szélsőséges esetben a 
fogyasztói világot kontroll nélkül éltető egyén gyakran csak gyengeségének állandó letagadásával, drogokkal vagy 
gyógyszerekkel képes élni. Csak így tudja elviselni az ellentmondást a hamis eszmények és személyes adottságai 
között. 

CIVILIZÁCIÓS ÁRTALMAK 

A civilizáció sokat javított életkörülményeinken. Sok pusztító járvány visszaszorult, az átlagéletkor nőtt. Ugyanakkor 
olyan új kihívásokat is jelent, melyeknek az emberek nem mindig tudnak megfelelni.  
A modern társadalmakban új típusú betegségek léptek fel.  
Táplálkozásunk megváltozott: sok szénhidrátot, sós ételt, tartósítószerekkel kezelt élelmiszert fogyasztunk, 
életmódunk mozgásszegény. Ezek növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. 
A tartós stressz egészségromboló hatását csak részben vagyunk képesek kivédeni.  
A feszültségoldás módjai gyakran 
függőségekhez vezetnek (alkohol, dohányzás, drogok, játékszenvedély, lelki függés).  
Immunrendszerünket tovább gyengíti a szennyezett környezet, mely a rákos betegségek egyik kiváltója.  
A 21. században a – WHO előrejelzése szerint – a fogyasztói társadalmakban a legsúlyosabb egészségügyi feladatot a 
lelki eredetű betegségek (pl. depresszió) kezelése jelenti majd. 
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EGÉSZSÉG ÉS BETEGSÉG: TÜNET ÉS 
FELADAT 

Akkor vagyunk egészségesek, ha hosszú távon képesek vagyunk 
összhangba hozni távlati céljainkat és napi életvitelünket.  
Az egészség olyan érték, melynek megőrzése mindenkinek 
egyéni felelőssége és napi feladata.  
A mértékletesség és rendszeresség a test és a lélek egészségét 
is őrzi. Sokunknak azonban meg kell tapasztalnia saját vagy 
mások függőségét, betegségét, fogyatékosságát. Például az 
asztma, a testképzavar, magas vérnyomás figyelmeztethet arra, hogy nézzünk szembe belső konfliktusainkkal.  
A betegségek gyakran szervezetünk jelzései. 
Okaik megértése az önismeret forrásává válhat. A gyógyuláshoz vezető belső úton segítőink is vannak (orvos, lelkész, 
pszichológus). Az egészség azonban nem végcél.  
Egészségesen vagy tartós betegséggel, fogyatékossággal is élhetünk teljes életet. Önkéntes segítőként másokat is 
támogathatunk ebben. A nyugati civilizáció védelmet és kényelmet ad (orvoslás, kommunikáció). Ugyanakkor 
kihívásokat is jelent a közösségi értékek és saját egészségünk szempontjából (civilizációs ártalmak, függőségek). 
 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET (World Health Organization, WHO) az ENSZ egészségügyért felelős irányító és 
koordináló szakosított szerve. 
A WHO vezető szerepet vállal a globális egészségügyi kérdések terén, kialakítja az egészségügyi kutatás napirendjét, 
felállítja az egészségügyi normákat és standardokat, kialakítja a bizonyíték-alapú eljárásrendbeli opciókat, technikai 
támogatást biztosít az országok számára, valamint monitorozza és értékeli az egészségügyi trendeket. 
A WHO 1948-ban kezdte meg működését; alkotmánya 1948. április 7-én lépett életbe. Ezen a napon ünnepeljük 
minden évben az Egészség Világnapját. A tagországok száma: 194. 
A WHO legfőbb célkitűzése, hogy minden ember számára biztosítsa az egészség lehető legmagasabb szintjét. A WHO 
alkotmánya szerint az egészség a teljes fizikai, mentális és szociális jólét állapota, nem csupán a betegség vagy 
bizonytalanság hiánya. 
A WHO legfőbb döntéshozó szerve a Világegészségügyi Gyűlés, amely minden év májusában Genfben ülésezik, és 
amelyen minden tagország delegáltja részt vesz. A WHO döntéseit és politikáját a Végrehajtó Tanács valósítja meg, 
amely 34 egészségügyi szakemberből áll. Tagjait 3 évre választják. 

A WHO EGÉSZSÉG-FOGALMA 

„Az egészség a teljes testi, mentális és szociális jóllét állapota, és nem csupán betegség- vagy fogyatékosság-
nélküliség.”  
(I. Egészségfejlesztési Konferencia, Ottawa, 1986) Az egészség fogalma a köztudatban a betegségek hiányát, ezzel 
együtt jó szellemi és fizikai állapotot jelent. 27 
  

                                                             
27 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/az-ember-es-kornyezete/az-ensz-kereteben-mukodo-
egeszsegugyi-vilagszervezet-tevekenysege/a-who-egeszseg-fogalma 
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INTERNETES INFORMÁCIÓK KERESÉSE ÉS 
FELHASZNÁLÁS  
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Kiguglizni, avagy információkeresés a neten 
Új szó van születőben a Google internetes 
keresőprogram használatának megnevezésére, a 
„kiguglizni”. 
A Google jelenleg a legnépszerűbb keresőprogram a 
világon. 
Bármelyik keresőprogramot használjátok is, az a 
legfontosabb, hogy jó keresőszavakat 
alkalmazzatok. 
Tegyük fel, hogy kiselőadást kell tartanotok a 
bűnügyi regény műfajáról! 
Az előadásnak arról kell szólnia, mikor keletkezett ez a 
műfaj, mik a sajátosságai, kik voltak és ma kik a 
leghíresebb krimiírók. 

ETIKUS FORRÁSFELHASZNÁLÁS 28 

 
„Gyakran keresünk a neten, és általában találunk is olyan szövegeket, információkat, amelyek választ adnak a 
kérdéseinkre, és amelyeket fel is használunk.  
Például egy dolgozatban, levélben, feladat megoldásánál.  
Nagyon fontos azonban, hogy más szellemi tulajdonát, azaz egy valaki más által írt szöveget, milyen szabályok szerint 
használhatunk fel. 
 
A szellemi tulajdon jogtalan használata lopásnak számít! 
De mi az a szellemi tulajdon? És mi a jogtalan használat? A szellemi tulajdon a szellemi termék, alkotás 
létrehozójának vagy tulajdonosának joga a szellemi termék erkölcsi és anyagi hasznára. Szellemi tulajdonnak 
számítanak a cikkek, tanulmányok, könyvek, dalszövegek, zeneművek, festmények, képek, filmek. 
Jogtalan használat pedig az, ha a magam szellemi termékeként tüntetem fel, amit más alkotott. 
 

 Az interneten gyorsan és könnyen tudtok tájékozódni, remek eszköz.  
 De ne felejtsétek el, hogy csak eszköz, és ellenőrizni kell az információkat, illetve megadni a szerzett 

információk forrását!  
 Ha ti korrekten bántok az információkkal, elvárhatjátok, hogy az általatok feltett információkkal is korrekten 

bánjanak.  
 Ugyanakkor ne felejtsétek el azt, hogy a net nem felejt, és nem biztos, hogy mindenki jó szándékkal vagy jó 

céllal használja.  
 Fontos az óvatosság, a figyelem.” 

  

                                                             
28 https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536 

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658470500
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658154300
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536
https://www.nkp.hu/api/media/file/791b2b009f36a28f4bb7b83a91b9e5b6860c8536


SE Bókay János Szakgimnáziuma/Budapest/Távoktatás     Életpálya-tervezés 

 

47 
szaktanár: Mester Ildikó/2020.05.06. 
Felhasznált szakirodalom: https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658470500 Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658154300  Etika tankönyv 11. évfolyam 

…ÉS AMIRE NEM SZÁMÍTOTTUNK! 

TÁJÉKOZTATÁS A TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKARENDRŐL  
29

 

 
http://www.bokaysuli.hu/hirek/ 

 
 

„Tisztelt Szülők, kedves Diákok!  

2020. MÁRCIUS 16-TÓL TANTERMEN KÍVÜLI  DIGITÁLIS MUNKAREND 
LÉPETT ÉRVÉNYBE.  

„Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a KRÉTA-naplón keresztül érkező üzeneteket, dokumentumokat, 
iskolánk honlapját, valamint az osztályfőnökkel eddig megszokott kapcsolattartási fórumokat. 
Az eljárásrenddel, értékeléssel, számonkéréssel, a tanuló digitális jelenlétével kapcsolatban az alábbi eljárásrendből 
tájékozódhat részletesebben: 
Eljárásrend-digitális-oktatási-munkarend-idején-1Download 
Az iskolában folyamatos vezetői ügyeletet biztosítunk munkaidőben. Kérjük, hogy –  nappali és felnőttoktatás esetén 
egyaránt – ne személyesen keressenek minket, hanem telefonon vagy e-mailben jelezzék felmerülő kérdéseiket, 
problémáikat.” 
 
 

Az EMMI hivatalos tájékoztatója a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatban 
 

http://www.bokaysuli.hu/hirek/az-emmi-hivatalos-tajekoztatoja/ 
 
 

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEZDÉSEK 
http://www.bokaysuli.hu/wp-

content/uploads/2020/03/COVID19_altalanos_ovintezkedesek_EMMI_20200311.pdf 
 

Tájékoztató oldal a koronavírusról 30 
 

https://koronavirus.gov.hu/ 
 

A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új koronavírus elleni küzdelem érdekében. 
Ezen a honlapon hiteles és naprakész információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges 

lépésekről és teendőkről a panaszok esetén. 
Tegyünk mindannyian az egészségünkért! 

 
Információs vonalak: 

 06 80 277 455  06 80 277 456 
koronavirus@bm.gov.hu 

                                                             
29 http://www.bokaysuli.hu/hirek/ 
30 https://koronavirus.gov.hu/ 
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