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A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

A katasztrófapszichológia specifikus, a tűzoltói tevékenységet is vizsgáló területével 

összefüggésben, a tűzoltói állomány mindennapi feladatvégzésére fokuszáló, sok éves 

résztvevő megfigyelői tapasztalataim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy nem kellő 

mélységben foglalkozott a beavatkozó állománnyal. Kutatási témám kidolgozása során ezért 

az elsődleges beavatkozók, szűkebben fogalmazva az operatív munkát végző tűzoltók 

tevékenységét vizsgáltam. A hazai és nemzetközi szakirodalom releváns publikációk 

sokasága foglalkozik a stresszkezelés, a pszichológiai immunrendszer és az identitás-alakulás 

témaköreivel, a különböző fegyveres testületek és rendvédelmi szervek állományának 

körében, de a felsoroltak kapcsolatrendszere és összefüggései, különösen a beavatkozó 

tűzoltók állománycsoportját illetően, jelenleg még nem tekinthető kellő mélységben 

kidolgozottnak. 

A témakör pszichológiai kutatásokban való alulreprezentáltsága, a beavatkozó 

tűzoltóállomány különösen magas szintű, szakmaspecifikus, pszichológiai támogatásigénye 

megalapozza és indokolttá teszi, hogy a tűzoltói tevékenység pszichológiai aspektusainak 

tudományos tanulmányozása, ismeretanyagának specifikus bővítése önálló részterületként 

történjen a pszichológia tudományterületének keretein belül. 

Meggyőződésem, hogy a tűzoltók fizikai – pszichikai felkészítése, bevethetőségük 

folyamatos szinten tartása, pszichológiai támogatása hazánkban is kiemelt fontosságú az 

emberek életének és anyagi javainak hatékony védelme érdekében.  

Kutatási feladatomként a tűzoltói specifikus tevékenységhez kapcsolódó stressz 

forrásai, tünetei és kezelése kapcsolatrendszerének tanulmányozását, vizsgálatát (elméleti 

gyűjtemény megalkotását, műszeres és kérdőíves mérését), ismeretanyagának bővítését 

tűztem ki célul. 

Ezt azért is tartom fontosnak, mert ha más rendvédelmi területeken alkalmazott 

módszereket és eszközöket veszünk igénybe a tűzoltók vizsgálatakor, akkor az ezekkel az 

eljárásokkal nyert adatok alapján állapotjellemzőik (érzelmi és viselkedéses 

megnyilvánulásaik, pszichikai és élettani reakcióik) könnyen kaphatnak extrém minősítést. 

Saját miliőjükben és normarendszerük kontextusában megfigyelve ugyanezen jellemzők az 

adott értelmezési kereten belül átlagosként interpretálhatók mind a szolgálat alatt (készenlét), 

mind szolgálaton kívül. 
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KUTATÁSI CÉLOK 

Értekezésemben a következő kutatási célokat tűztem ki: 

1. Célkitűzésem volt kidolgozni egy stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási 

mechanizmusok tűzoltóspecifikus mintázatát magába foglaló elméleti gyűjteményt 

gyakorlati tapasztalataim, korábbi vizsgálataim és a vonatkozó szakirodalom 

elemzése alapján. 

2. Kérdőíves pszichometriai módszerrel (NEO-PIR személyiségteszt) bizonyítani 

kívántam azt a feltételezésemet, miszerint a vizsgálataimba bevont tűzoltói állomány 

személyiségprofiljában a lelkiismeretesség személyiségfaktor magas, míg neuroticitás 

faktor alacsony mértékű, és ebben a mértékben a szolgálati évek számának 

növekedésével ellentétes irányú változás következik be, azaz kisebb mértékű a 

belépést követő, mint a leszereléshez közeli években.   

3. Saját szerkesztésű, a stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok 

tűzoltóspecifikus mintázata alapján kidolgozott kérdőívek alkalmazásával kívántam 

bizonyítani, hogy az operatív tevékenységet végző tűzoltók önészlelésében a stressz 

mértékének, jelenségeinek vonatkozásában degradáló (hárító) irányú torzítás 

figyelhető meg, a kérdőívet kitöltő saját személyéről alkotott, valamint a tűzoltó 

kollégáiról alkotott véleményeket összehasonlítva.  

4. Megtervezett tűzoltási gyakorlat során elvégzett műszeres pulzusmérésekkel 

kívántam vizsgálni a feladathelyzethez kapcsolódó, stresszhatásra érzékeny élettani 

paraméterként létező pulzusérték és a szolgálati évek számának összefüggéseit, 

feltételezve a szolgálati évek számának szoros kapcsolatát a szakmai, gyakorlati és 

stresszkezelési tapasztalat mértékével. A méréssorozat során a pulzusértékeket össze 

kívántam hasonlítani a feladathelyzetet megelőző, a feladatvégrehajtás alatti, és az 

azt követő időszakaszok elemzésével. 

 

KUTATÁSI MÓDSZEREK 

A tudományos képzés során rendszeresen részt vettem a témát érintő konferenciákon, 

szakmai rendezvényeken, valamint figyelemmel kísértem a témára vonatkozó hazai és 

nemzetközi szakirodalmi publikációkat, mértékadó folyóiratokat, tanulmányokat, megtörtént 

események elemzéseit, monográfiákat, konferencia előadásokat on-line és off-line fórumokon 
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egyaránt. Több alkalommal egyeztettem a témát illetően szakértőkkel. Kutatómunkámat a 

doktori iskola szabadon választható tantárgyainak felvételével, valamint kutatási- és 

tanulmányi terv elkészítésével folytattam. 

Hazai és külföldi tűzoltólaktanyákban résztvevő megfigyeléssel megalapoztam a 

vizsgálatok alapjául szolgáló elméleti gyűjteményt, majd meglévő vizsgálataim és 

szakirodalmi elemzés segítségével megalkottam azt. 

Validált és reliábilis személyiségtesztet használtam a tűzoltók 

személyiségstruktúrájának és személyiségjellemzőinek feltérképezéséhez. 

Saját szerkesztésű kérdőívet alkalmaztam az önészlelési torzítás vizsgálatára. 

Megtervezett gyakorlat során, tűzoltói szakmai feladathelyzetben jelentkező akut 

stressz hatások okozta élettani változásokat mértem műszeres pulzusmérésekkel.  A mért 

paraméterekből adatbázist képeztem. 

A vizsgálataim eredményeképpen létrejött adatbázis feldolgozása során a 

tudományos kutatásban általánosan elfogadott matematikai-statisztikai módszereket 

alkalmaztam. Az elemzést és értékelést követően levontam a tudományos 

következtetéseimet és megfogalmaztam az új tudományos eredményeimet. 

 

AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT 

Az első fejezetben bemutattam a tűzoltóság feladatkörét, felépítését. Ismertettem a három 

szolgálati csoport jellegzetességeit, a tűzoltói beosztásokat. Megfogalmaztam a szolgálati nap 

készenléti munkarendjének napirendi pontjait. Ismertettem a szolgálati nap készenléti 

munkarendjének felépítését és tevékenységeit, a beavatkozás jellemzőit, a kárhelyszínen 

tűzoltói feladatot ellátó állomány szereplőit. 

A második fejezetben ismertettem a stressz fogalmát, jelenségét, definícióját. Hazai 

és külföldi szakirodalmi források alapján elemeztem a munkahelyi stressz jelenségeit, fajtáit. 

Csoportosítottam a szakirodalomban szereplő munkahelyi stressz modelleket a tűzoltói 

hivatás szempontjából. 

A modellek mentén jellemeztem a tűzoltói munkakört, amely a magas stresszel járó 

munka típusába tartozik. Ennek értelmében magas követelmények és alacsony kontroll, 

valamint a leszabályozottság magas mértéke jellemzi (követelmény-kontroll modell). 

Megállapítottam, hogy a tűzoltói munka további jellemzői: a magas erőfeszítés és alacsony 
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jutalom, magas túlvállalás dimenzióval egybekötve (erőfeszítés-jutalom egyenlőtlenség 

modell). 

Megállapítottam, hogy a szakirodalmi publikációkat alapul véve módszertani nehézség 

áll fenn a civilek és egyenruhások vizsgálatában a minőségi-mennyiségi megküzdési módokat 

tekintve. 

A harmadik fejezetben összeállítottam a hazai és külföldi stresszforrások, 

stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok tűzoltóspecifikus mintázatának elméleti 

gyűjteményét. A stresszforrásokat tűzoltói munkához szervesen kötődő, valamint tűzoltói 

munkához szervesen nem kötődő dimenziók mentén foglaltam rendszerbe, a stressztüneteket 

és stresszoldási mechanizmusokat pedig akut, illetve krónikus jellegük szerint 

csoportosítottam. Az egyes stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok 

fajtáit hazai és külföldi szakirodalmi publikációk, valamint saját, előzetes kutatásaim alapján 

elemeztem. 

Bizonyítottam, hogy létrehozható egy stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási 

mechanizmusok tűzoltóspecifikus mintázatának elméleti gyűjteménye, amely segítségével 

nagyszámú, tűzoltókra jellemző stresszforrás, stressztünet és stresszoldási mechanizmus 

különíthető el. 93 item közül 25 stresszforrást, 33 stressztünetet és 35 stresszoldási 

mechanizmust különböztettem meg. 

A stresszoldási mechanizmusokat elemeztem eszközhasználat, megvalósítási 

potenciál, finanszírozási igény, szakember jelenléte, adaptivitás, valamint érzelmi vagy 

problémafókusz szerint. Sem az akut, sem a krónikus stresszoldási mechanizmusok nagy 

része nem igényel eszközhasználatot, magas megvalósítási potenciállal bír, alacsony 

finanszírozási igényű, nem szükséges hozzá szakember jelenléte, adaptív és érzelmi fókuszú. 

A negyedik fejezetben dokumentáltam a vizsgálatban használt három vizsgálat 

elméleti hátterét, lefolytatását és eredményeit. Ezek a következők voltak: egy vonáselméleti, 

Big Five típusú személyiségkérdőív (NEO-PIR), egy saját szerkesztésű, stresszforrások, 

stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok tűzoltóspecifikus mintázatának vizsgálatára 

alkalmas kérdőív kétféle kitöltési módozatban (saját magukról alkotott, valamint más 

tűzoltókról alkotott vélemények alapján), valamint egy műszeres pulzusmérés életszerű 

tűzoltási gyakorlatban. 

A NEO-PIR személyiségteszttel végzett vizsgálatok eredményei azt bizonyították, 

hogy a tűzoltók magas átlagértékeket mutatnak a lelkiismeretesség faktorban és alacsonyat a 
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neuroticitás faktorban. Továbbá, ezen értékek a szolgálati évek múlásával fordítottan 

arányosan változnak, azaz a lelkiismeretesség faktor értékei egyre alacsonyabbak, míg a 

neuroticitás értékei pedig egyre magasabbak. Az eredmények alapján kimutattam, hogy ez a 

változás a felszerelést követő években kisebb mértékű, mint a leszereléshez közeli években. 

Mindezek igazolták a tűzoltók személyiségprofiljának kiemelt jellemzőire, azok szolgálati 

idővel kapcsolatos összefüggéseire és változásainak tendenciájára vonatkozó 2. 

hipotézisemet. 

A stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok tűzoltóspecifikus 

mintázatának saját szerkesztésű kérdőíves eredményei alapján bizonyítást nyert a 3. 

hipotézisem, mely szerint a tűzoltók a saját magukról kitöltött kérdőíveinek pontátlagai 

alacsonyabb értéket mutatnak stresszforrások és stressztünetek, valamint magasabbat 

stresszoldási mechanizmusok tekintetében, a többi tűzoltóról kitöltött kérdőívek átlagaival 

összevetve. Bizonyítottam, hogy a stressz mértékének önészlelésében és önbevallásában 

torzítás figyelhető meg: a tűzoltók kisebbítik a stressz mértékének, jelenségének jelentőségét.  

A műszeres pulzusmérés eredményeiből képzett számításokat tekintve 

megállapítottam, hogy az idősebb tűzoltóknál a feladatvégzés után a pszichikai és élettani 

konszolidáció és regeneráció fázisa nem következik be, hanem az egyre növekedő 

pulzusszámuk az átélt stresszhatás feldolgozása és leküzdése hatékonyságának elégtelen 

voltára utal, amely eredménnyel bizonyítottam az erre a vizsgálatra vonatkozó hipotézisemet. 

Míg a fiatalabbak örülnek, hogy vége a feladatnak, megnyugszanak, hogy teljesítették a 

kihívásokat, az idősebb és tapasztaltabb tűzoltók a feladathelyzetben alacsonyabb stressz-

szinttel teljesítenek, azonban a feladatellátás után gondolataikat a lezajlott káresemények 

elemzése, és az annak során nyújtott teljesítményük értékelése köti le. Gondolatban újraélik a 

káreseményt, elemeznek, értékelnek, következtetnek, a bevett szokás szerint csoportos 

ventilláció keretén belül. Az eredmények tanúsága szerint azonban ez a mentális tevékenység 

a tűzoltói feladatellátást közvetlenül követő időszakban a stresszállapot mérséklése helyett 

annak prolongálódását eredményezi. Ezt látszik alátámasztani az, hogy a felkészülési idő alatt 

mérhető pulzusértéket jócskán meghaladják, és a feladatvégzés során mérhető pulzusértéket is 

túlszárnyalják a feladatvégrehajtás után mért pulzusértékek. Ez a jelenség hajlamosíthat akut 

stressztünetekre, amely hosszú távon krónikussá váló stressztünetekhez, és később 

pszichoszomatikus megbetegedésekhez vezethet. 

Tehát a régebben felszerelt, tapasztaltabb tűzoltóknál jelen vizsgálatom szerint a 

stresszkezelési mechanizmusok és erőforrások nem tudják kellően a hatékonyabb adaptációt 
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szolgálni, hanem a szenzitivizálódás irányát mutató folyamatra utaló élettani paraméterek 

mérhetők (ilyen a pulzusszám alakulása is, s további, bővített vizsgálat mérőeszközei között a 

nyál kortizol-, a vérnyomás-, valamint a bőrellenállás mérés lehetséges). További kutatási 

területként célszerű megvizsgálni, hogy ez a feltevés valóban megállja-e a helyét, s tényleg 

kimutatható-e hasonló íve a régebben felszerelt tűzoltók pulzusértékeinek valós káreset 

felszámolásában, vagy ez a tendencia csak szimulált vizsgálati helyzetben idézhető-e elő. 

 

ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

• Bizonyítottam a kutatásom elején felállított azon hipotézisemet, miszerint 

nagyszámú, a tűzoltókra jellemző stresszforrás, stressztünet és stresszoldási 

mechanizmus különíthető el: 93 item közül 25 stresszforrást, 33 stressztünetet 

és 35 stresszoldási mechanizmust különböztettem meg, amellyel elméleti 

gyűjteményt hoztam létre. 

• Ezeket eszközhasználat, megvalósítási potenciál, finanszírozási igény, 

szakember jelenléte, adaptivitás, valamint érzelmi vagy problémafókusz szerint 

elemeztem. 

• Bizonyítottam azt a hipotézisemet, amely szerint a tűzoltók magas 

átlagértékeket fognak mutatni lelkiismeretesség faktorban és alacsonyat 

neuroticitás faktorban NEO-PIR személyiségteszttel végzett vizsgálatban. 

Kimutattam, hogy ezek az értékek a szolgálati évek múlásával fordítottan 

arányosan változnak, azaz a felszerelést követő években kisebb mértékben, 

mint a leszereléshez közeli években.  

• Bizonyítottam azt a vizsgálati hipotézisemet, amelynek értelmében a tűzoltók 

saját magukról kitöltött kérdőíveinek átlagai alacsonyabb értéket fognak 

mutatni stresszforrások és stressztünetek tekintetében, valamint magasabbat 

stresszoldási mechanizmusok vonatkozásában, mint a többi tűzoltóról kitöltött 

kérdőívek átlagai. Egyúttal bizonyítottam, hogy a stressz mértékének 

önészlelésében és önbevallásában torzítási jelenség figyelhető meg, azaz a 

vizsgált tűzoltók kisebbítik a stressz mértékének, jelenségeinek jelentőségét. 

• A műszeres pulzusmérés eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, 

hogy a több szolgálati évvel rendelkező tűzoltóknál a kumulálódó szakmai és 

gyakorlati tapasztalatok nem biztosítanak kellő, sőt erősödő védelmet a 
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stresszterhelésekkel szemben, azaz a stresszrezisztencia erősödése helyett a 

stresszel szembeni szenzitivitás növekedése észlelhető, amely vizsgálattal 

alátámasztottam erre vonatkozó hipotézisemet. Következtetésem a 

pulzusérték feladathelyzet előtti, alatti és utáni szakaszokban regisztrált 

folyamatgörbéje lefutásának egyik lehetséges értelmezése, aminek 

megerősítése más stressz-szenzitív élettani paraméterek párhuzamos mérésével 

további vizsgálatokat igényel. 

 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Kidolgoztam egy, a stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok 

tűzoltóspecifikus mintázatát magában foglaló elméleti gyűjteményt, támaszkodva 

résztvevő megfigyelői tapasztalataimra, s korábbi vizsgálataimra. 

2. Pszichometriai vizsgálattal (NEO-PIR személyiségkérdőív) kimutattam, hogy az 

általam vizsgált beavatkozó tűzoltók személyiségprofiljában a lelkiismeretesség faktor 

magas, a neuroticitás faktor alacsony értéket mutat. A szolgálati évek számának 

növekedésével a lelkiismeretesség faktor csökkenést, a neuroticitás faktor pedig 

növekedést mutat, amely változás a leszereléshez közeli években jelentősebb. 

3. A stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok tűzoltóspecifikus mintázatára 

alapozott saját szerkesztésű kérdőívek alkalmazásával kimutattam, hogy a 

vizsgálatban résztvevő tűzoltók körében a stressz mértékének, jelenségeinek 

önészlelésében degradáló irányú torzítás észlelhető. Ezt a torzítási jelenséget az 

igazolja, hogy a kitöltők önmaguk értékelésekor szignifikánsan alacsonyabb 

pontátlagot mutatnak stresszforrások és stressztünetek vonatkozásában a tűzoltó 

kollégáikról írt értékeléséhez képest, míg magasabb pontátlagot stresszoldási 

mechanizmusok tekintetében.  

4. Több szakaszos (feladathelyzet előtt, feladathelyzet alatt és után), folyamatos 

műszeres pulzusméréssel igazoltam, hogy a stresszterhelésre szenzitív élettani 

reakcióként, a pulzusérték folyamatgörbéje inverz lefutást mutat az 5 évnél hosszabb 

tapasztalattal rendelkező és a kezdő tűzoltók eredményeit összehasonlítva (V és 

fordított V alakú görbe). A jelenséget, annak egyik lehetséges interpretációjaként, a 

szolgálatban eltöltött évek számával összefüggésben, a stresszterheléssel szembeni 

szenzitivitás markáns növekedésével magyarázom. Ezt annak tükrében értékeltem, 
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hogy a pulzusmérés csupán egy detektor a stressz élettani hatásainak vizsgálatában. 

Következő, bővített vizsgálat keretén belül további vizsgálati eszközöket lehet 

használni (pl. nyál kortizolszint mérés, telemetriás vérnyomásmérés, galvános 

bőrellenállás mérés). 

 

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA, AJÁNLÁSOK 

Javaslom a kutatásom során tanulmányozott, rendszerezett és kidolgozott, stresszforrások, 

stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok tűzoltóspecifikus mintázatát magában foglaló 

elméleti gyűjtemény felhasználását: 

• az újoncok gyors és szakszerű integrálásának folyamatában, valamint a jelentkezők 

beválási prognosztizálásában, 

• a tűzoltóállomány kiképzési rendszere tananyagai közé való beépítésben, szem előtt 

tartva a beavatkozói tűzoltóállomány pszichikai állóképességének, 

stressztoleranciájának fokozását és egyúttal a pszichikai okok miatti 

betegállományok, valamin a fluktuáció minimalizálását a testületnél. 

Az eszközhasználat, megvalósítási potenciál, finanszírozási igény, szakember 

jelenléte, adaptivitás, valamint érzelmi vagy problémafókusz szerint elemzett stresszoldási 

mechanizmusok rendszerezésére vonatkozó eredményeim beépíthetők a beavatkozói 

tűzoltóállomány stresszterhelhetőségét és megküzdési potenciálját fokozó tréningek elméleti 

ismeretanyagába (pl.: relaxációs és meditációs módszerek oktatása, mentálhigiénés segítség 

és/vagy egyházi lelki gondozás lehetőségének biztosítása, vagy EMDR technika alkalmazása 

a traumafeldolgozásban). 

A stresszhatásokkal szembeni szenzitivitásnak a szolgálati idő függvényében, 

műszeres élettani vizsgálattal is alátámasztott erősödése alapján javaslom a szervezeti szinten 

támogatott rekreációs lehetőségek bővítését a beavatkozó tűzoltók részére. 

Kutatási eredményeim az operatív feladatokat ellátó beavatkozó állomány magas 

pszichológiai szupportigényét támasztják alá, ezért javaslom a beavatkozó tűzoltók 

tevékenységét pszichológiai és tűzoltó szakmai szinten jól ismerő tűzoltópszichológusok 

minél nagyobb számban való alkalmazását, akik a feladatvégrehajtás különböző szakaszaiban 

képesek segítséget nyújtani. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2015.011



 12/11

Javaslom disszertációm oktatási forrásanyagként való felhasználását a vezetői 

beosztásban szolgáló tűzoltók továbbképzési rendszerében. 
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