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KOGNITÍV FOLYAMATOK 

Orientáció Figyelem Észlelés Tanulás Emlékezet Gondolkodás 
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MI AZ AZ EMLÉKEZET? 

 Az emlékezet a szervezet azon 

képessége, hogy eltároljon, 

megőrizzen és előhívjon 

információkat és élményeket, 

készségeket. 

 Az emlékezet biztosítja nekünk a 

folyamatosság érzését. 

     ÉNKÉP 
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 Komplex, számos agyterületre 
kiterjedő folyamat. 
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EMLÉKEZET TÍPUSAI 
Szenzoros 

tár 



MUNKAMEMÓRIA - BADDELEY 
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Kódolás 

Tárolás 

Előhívás 
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 Epizodikus:  személyes élmények,  

 tapasztalatok, téri-idői kontextussal, 

  személyes vonatkozással.  

 

 Szemantikus: világról való tudás ,  

 ismeret (mértékegység). 
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Deklaratív  memória 



PROCEDURÁLIS MEMÓRIA 

 

 

 Motoros készségek 

 Perceptuális készségek (távolság észlelése) 

 Készségeket itt tároljuk, de a készségről való ismereteket az 

explicit memóriában  Pl.  A beteg  nem felejt el kerékpározni, 

vagy golfozni, de kerékpározás vagy golfozásról való 
ismeretanyaga sérül. 
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MUNKAMEMÓRIA VIZSGÁLATA 
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     SZÁMTERJEDELEM         CORSI-KOCKA 
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Stroop-teszt 



VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK – DEKLARATÍV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epizodikus 
 

 Rivermead Viselkedéses Memória Teszt 

 Rey-komplex ábra      

 RAVL – Rey-féle Verbális Tanulás Teszt 

 Benton próba 

 SKT – Syndrom Kurz Test 

 AKV- anterográd memória 

 MMS- megjegyző emlékezet 

 MOCA 

 

 

Szemantikus 
 

 Boston Naming Test 

 Piramis és Pálma teszt 

 Híres személyek 

 Általános ismeretek (MAWI/WAIS-IV) 

 AKV- Retrográd memória 
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REY-OSTERRIETH-FÉLE KOMPLEX ÁBRA 



RAVL 
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BENTON-PRÓBA 
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SKT 
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Szubjektív emlékezeti 

panaszok azonosítására. 



ÁLTALÁNOS ISMERETEK - SZEMANTIKUS 

 Ki volt Kodály Zoltán? 

 Milyen kémiai elemekből áll a víz? 

 Melyik kontinensen található a Szahara? 
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HÍRES EMBEREK – SZEMANTIKUS 
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BOSTON NAMING TEST 



 

PIRAMIS ÉS PÁLMA TESZT 
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Ha elromlik….. 

Kifáradás 

Progresszív 
 

Átmeneti vagy 
reverzibilis 



ÉLETKOR HATÁSA A KOGNITÍV 
FOLYAMATOKRA (SPAR ÉS LA RUE, 1997) 

 Szókincs vagy alaptudás  nő 

 Figyelem komplex helyzetben    csökken 

 Munkamemória    stabil vagy enyhe csökkenés 

 Bevésés és felidézés   deficit lehet 

 Kommunikáció / szókincs   stabil 

 Térbeli tájékozódás   hanyatlik, főleg új helyeken 

 Exekutív működés    csökken 

 Új problémák megoldása    deficit lehet 
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EMLÉKEZETI NEHÉZSÉGEK 

Amnézia: Emlékezeti folyamatok kisebb vagy 
nagyobb mértékű, átmeneti vagy tartós 
deficitje. 28 

AAMI  

Kórfüggő 
feledékenység 

•Prospektív emlékezet 

Specifikus emlékezeti 
zavar 

Amnesztikus szindróma 

•Organikus amnézia 

•Pszichogén amnézia 

Komplex tünetcsoport 

•Pseudodemencia 

•MCI 

•Demencia 
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Pseudodemencia 
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r • Tünet kezdete 
meghatározható 

• Tünet lefolyása gyors lehet 

• Pszichiátriai betegség 
előfordul 

• Hangsúlyozza a csökkent 
funkciókat 

• „Nem tudom” válaszok 

• Memóriadeficit közeli és 
távoli emlékre egyaránt 

• A felismerés megtartott 

• Hullámzó teljesítmény, estére 
javulhat 

• Antidepresszánsra javulás 

• Subcorticalis demencia 
kognitív tüneteire hasonlít 
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•Tünet kezdetét nehéz 
pontosan meghatározni 

•Tünet lefolyása alattomos 

•Pszichiátriai betegség nem 
jellemző 

•Örül, ha vm-t meg tud 
oldani 

•Hibás válaszok 

•Memóriadeficit Ribot-
szabály szerint 

•Antidepresszánsra nincs 
javulás 
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• Emlékezeti panasz hosszan 
tartó, kínzó 

• Egyéb kognitív zavar nincs 

• Szociális zavar nincs 

• Környezet nem észleli 

• Intellektus jól megtartott, 
emlékezeti működésben 
csekély deficit 

• Eltérés nincs neuro-radiológiai 
vizsgálat alapján 
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•Emlékezeti panasz nem 
szükségszerű 

•Egyéb kognitív zavar 
többnyire van, de igen enyhe 

•Szociális zavar 

•Késleltetett felidézés 
nehezített, kezdődő cselekvés-
tervezés zavara 

•Neuro-radiológiai vizsgálat  + 
hippocampalis atrophia, 
lacunalis állapot 

•10-15% akár egy éven belül 
demencia 

 

 



DEMENCIA 
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Corticalis demencia 

• Memóriazavar 
(epzódikus/szemnatikus) 

•Lebenytünetek (afázia, 
apraxia, agnózia) 

•Exekutív zavar 

 

 

 

 

    
  

 

 

 

Subcorticalis demencia 

•A betegség másodlagos 
tünete a memóriazavar 

•Meglassult gondolkodás 

•Parkinsonismus 

•Hangulatzavar 

 

  

 

    

MCI DEMENCIA 



MAJOR NEUROKOGNITÍV ZAVAR 
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 Alzheimer-kór 

 Frontotemporális lebeny degenerációja 

 Lewy-testes betegség 

 Vaszkuláris demencia 

 Prionbetegség CJD 

 Parkinson-kór 

 Traumás agysérülés 



GONDOLKODÁS 

34 

A problémahelyzetben szereplő tárgyaknak és jelenségeknek a feltételekben nem 

adott ismeretlen sajátosságait és viszonyait tárja fel = a lényegnél fogva megismerés. 

(Rubinstein) 

 

Legmagasabb rendű humán működés egyik, megismerő folyamatok szintézise, 

képzetek, fogalmak egymáshoz társítása, asszociációk mentén, célképzetet követve. 
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  Guilford (1966, 1967; idézi V. Csépe, M. Győri & A. Ragó 
(szerk.), 2008, 464. o.) szavaival: „A konvergens gondolkodás 
képessége az intelligenciával, a divergens gondolkodásé a 
kreativitással hozható összefüggésbe”. 

 

 Problémamegoldás 

 Következtetés 

 Ítéletalkotás 

 Elvonatkoztatás – absztrakt gondolkodás 

 Szabályalkotás 

 Logikai gondolkodás 

 

MILYEN GONDOLKODÁSI 

MÓDOK LÉTEZNEK? 

 



GONDOLKODÁS ÉS EMLÉKEZET 

KAPCSOLATA 

RTM használjuk problémamegoldáskor mentális 

munkaterületként 
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Kreativitás jellemzője flexibilitás, fluencia, originalitás. 

Torrance:  KREATIVITÁS TESZT 

 2. Távoli asszociáció 

TÜKÖR-ESŐ 
 

 

4. Képkiegészítés 

3. Szokatlan használat 

teszt: pl. tégla, vödör 

1. Körök teszt 



 

 Verbális analógia 

APA-FIÚ = ANYA    ÁPOLÓNŐ / LÁNY 

REGGEL-ÉJJEL = TÉL  FAGY/NAP/ŐSZ 

 

 Lehetetlen kérdések 

EGY TÁRSASÁG VOLT EGYÜTT. AZ EGYIK FELE A SZOBÁBAN MARADT, AZ EGYIK FELE KIMENT A KERTBE, A MÁSIK FELE HAZAMENT. 

EGY APA AZT ÍRTA A FIÁNAK: GYERE AZONNAL HAZA; HA NEM KAPOD MEG A LEVELEMET, ÚGY KÜLDJ NEKEM EGY LEVELEZŐLAPOT. 

 

 Átvitt értelmű szavak / kifejezések 

FAFEJŰ / CIGÁNY ÚTRA MENT 

 

 Közmondások 

NIINCSEN RÓZSA TÖVIS NÉLKÜL. 

NEM MIND ARANY AMI FÉNYLIK. 

 

 Különbségek 

LÉTRA – LÉPCSŐ 

GYERMEK – TÖRPE 

 

 Hasonlóságok – közös jelentés 

Zongora-trombita 

Ellenség-barát 
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VIZUÁLIS PRÓBÁK   
Raven Progresszív Mátrixok –  

komplex információkon alapuló következtetés  

képességét méri – összefüggések meglátása 



WCST 
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Hanoi-torony 

41 



HA A GONDOLKODÁS MEGAKAD… 

 Pszichiátriai betegség  

 Neurológiai betegsége   FTD 
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 Gondolkodásnak formai és tartalmi 
zavara (absztakciós nehézség, 

konkretizálás, perszeveráció, több 

szempont egyszerre való 

átgondolása) 

Sch 



1. ESET 

 63 éves nő, nyugdíjas - könyvelő 

 Panasz: 6 hónapja erősödött fel, hogy elfelejt információkat,  
pl. boltba érve, nem tudja, miket akart venni. Nehezen 
jutnak eszébe nevek, de később „beugranak”.  Érdektelen, 
átalvási zavar, csökkent étvágy, fáradékonyság. 

 Anamnézis: Elvált, fél éve nyugdíjas, gyerekek „kirepültek”.  
10 éve válás után pszichiátriai kezelés. 

 

 

 MMS: 26 pont (Pontot veszített memória feladat, figyelem és 
orientáció) 

 AKV: 84 pont,  

 verbális fluencia 7/9 item, „nem tudom, nem jut eszembe” 

 SKT: 11/ 12 item, 8 item, késleltetve: 7 item, felidézés 12 item 

 Közmondásértelmezés: próbálja körbeírni, de példát nem 
mond, úgy érzi, hogy nem tudja megfogalmazni. Egyszerű 
közmondás jó. 

 Beck-skála: 19 pont 

 Gondolkodása meglassult. 
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2. ESET 

 62 éves nő, fuvarozással foglalkozó cég vezetője, 
egyetemi diploma 

 Panasza fejfájás, egyébként jól érzi magát, „Kerülöm 
az embereket, nem tudok kommunikálni, szavak 
nehezen jönnek.” 

 Család szerint megváltozott, visszahúzódó lett, 
időnként ok nélkül ingerlékeny, türelmetlen.  
Inadekvát megjegyzések. Nem érdeklődik más iránt. 
Humora elveszett. 

 MMS: 29 pont (memória-1) 

 AKV: 81 pont , VNy/OM= 1,8 

 Gyenge verbális fluencia, perszeveráció (meg…), 
obszcén szó (5/6). 

 Konkretizál – réz-arany, echolália 

 Rey-komplex ábra felidézés perszeveráció 

 Megjegyző emlékezet jó, AKV: anterográd 
emlékezeti f. 6/7 item 

 Tervezés:  Hanoi-teszt:3 korong  átlagos teljesítmény, 
4 korong segítséggel. 
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2. ESET 
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3. ESET 

 67 éves férfi, jogász 

 Család kérésére jött, memória probléma nincs, 
naptár. 

 Heteroanamnézis: Visszajött a buszmegállóból, 
nem emlékezett hová készült. TV használat 
nehézkes. 

 Személyisége, hangulati állapota nem változott.  

 MMS: 25 pont (memória/orientáció) 

 AKV: 81 pont – tanulás 20/21 item, felidézés 2/7 . 

 Beszéd: enyhe szótalálási nehézség, körbeír. 
Megnevezés: 8/10 item 

 Verbális fluencia: 15/14 item 
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4. ESET 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


